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Summary of thesis 

Fryč, Tomáš. Solution of the Replacement of the Rotation Sorter B 38 in the 

Coal Cleaning Plant Komořany. Ostrava: Faculty of Mining and Geology, VŠB – 

Technical University Ostrava, 2011, 33 pages. Diploma thesis, supervisor: 

Lazar, Jaromír. The content of the thesis is focused on the recomendation of an 

appropriate replacement of an obsolete rotation sorter in the Coal cleaning plant 

Komořany. The instalation of a new sorter will help to outsort the coal better and 

to enhance its quality. 
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Seznam použitých zkratek: 

VŠB – Vysoká škola báňská 

ČEZ – České energetické závody 

Pb – popelem bohaté uhlí 

Pc – popelem chudé uhlí 

ČSA – důl Československé armády 

kWh – kilowatthodina 

Kč – koruna česká 
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1. Úvod 

 

Cílem diplomové práce je řešení náhrady rotačního třídiče B 38 v objektu 

„mezistavby“ Úpravny uhlí Komořany. Důvodem pro výběr tohoto tématu je 

skutečnost, ţe uvedená problematika je blízká oboru, ve kterém pracuji. Na 

začátku této práce je charakterizována skupina Czech Coal. Úpravárenský 

provoz je dále popisován v následujících kapitolách. Jednotlivé kapitoly tvoří 

vsázky hnědého uhlí, provoz úpravny, výkony úpravny a produkty vyráběné 

na Úpravně uhlí Komořany. Dále jsou v této diplomové práci pojmenovány a 

vysvětleny základní úpravy nerostných surovin. Diplomová práce analyzuje 

dosavadní třídění v úpravně uhlí a na základě této analýzy doporučuje vhodnou 

variantu za zastaralý rotační třídič. V závěru této práce je podrobně 

zhodnocena varianta řešení nového třídiče.  
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2. Charakteristika skupiny Czech Coal  

 

2.1. Poslání a vize skupiny Czech Coal 

Zákazníky vyhledávaný partner pro poskytování paliv, energie a souvisejících 

sluţeb. Zodpovědná správa největších uhelných zásob v České republice, 

šetrná těţba a návrat rekultivované krajiny lidem a přírodě. Investice do čisté 

výroby elektrické energie z uhlí a obnovitelných zdrojů. 

Skupina se zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti: těţba, obchod s 

energetickými komoditami a rozvoj nových energetických projektů. 

 

Vize skupiny 

 

Vizí skupiny je při šetrné a k okolí ohleduplné těţbě udrţení pozice 

nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka s hnědým uhlím a dosaţení pozice 

nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka s elektrickou energií v České 

republice. Nezávislost skupiny je chápána ve vztahu k národní vertikálně 

integrované dominantní skupině ČEZ a k regionálně monopolním energetickým 

distributorům. 

V rozvojových projektech je vizí Skupiny úspěšná realizace nových 

energetických zdrojů  zaloţených na čistých technologiích. 

 

Strategie skupiny Czech Coal 

 

V obchodě s energetickými komoditami je skupina pro zákazníky flexibilním a 

spolehlivým partnerem, který kromě konkurenceschopných produktů nabízí i 

související sluţby s přidanou hodnotou a poradenství. 

V obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti 

územních limitů těţby prohlubuje nerovnováha mezi omezenou nabídkou a 

rostoucí poptávkou, je povinností skupiny zabezpečit rovné podmínky v prodeji 

uhlí vůči všem zákazníkům. 
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V oblasti produkce hnědého uhlí se soustředí na kvalitní řízení jakosti uhlí a 

zákaznický servis tak, aby produkce vyhovovala nejvyšším nárokům na ochranu 

ţivotního prostředí, zdraví a bezpečnost zákazníků, dodrţení všech zákonných 

omezení při těţbě, včetně limitů hlučnosti a prašnosti, revitalizaci ţivotního 

prostředí po těţbě nad rámec zákonem dané rekultivační povinnosti. 

 

Připravuje se investice do projektů a jedná se s potenciálními partnery tak, aby 

se skupina mohla podílet na výrobě elektřiny v energetických zdrojích 

zaloţených na nejmodernějších technologiích. 

 

Cílevědomě se vytváří podmínky pro moţnost zodpovědného dlouhodobého 

investičního chování v energetice.  

 

Obrázek č. 1 -  Společnost Czech Coal a.s. 

 

 

Skupina Czech Coal zahrnuje společnost Czech Coal a.s., obchodníka s 

energetickými komoditami, především s hnědým uhlím a elektrickou energií, 
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významnou součástí skupiny jsou těţební společnosti Litvínovská uhelná a.s. 

a Vršanská uhelná a.s., dále servisní společnost Coal Servis a.s. a řada 

obsluţných firem. Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v 

České republice. Jejich ţivotnost dosahuje v rámci stávajících územních limitů 

roku 2058, v případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahuje ţivotnost 

zásob horizont roku 2100. V roce 2009 byla do skupiny Czech Coal 

organizačně začleněna společnost REN Power CZ a.s., jejímţ posláním je 

realizace investic do obnovitelných zdrojů energie. Skupina zaměstnává 

přibliţně 5,2 tisíce pracovníků a v roce 2009 dosáhla celkových 

konsolidovaných trţeb 11,968 miliardy korun. 

 

2.2. Historie těžby v okolí Mostu 

Současné společnosti navazují na půltisíciletou tradici dobývání hnědého uhlí v 

severozápadních Čechách. Vyuţívání uhlí se v okolí Mostu datuje od roku 

1594. V roce 1871 byla ve Vídni Vídeňskou směnečnou bankou zaloţena 

Mostecká společnost pro dobývání uhlí jako první hnědouhelná akciová 

společnost v Rakousku-Uhersku. Koncem roku 1945 vznikl n.p. Severočeské 

hnědouhelné doly (SHD) v Mostě, tento název vydrţel aţ do roku 1992. Po 

rozpadu SHD byla Fondem národního majetku ČR dne 1. 11. 1993 zaloţena 

Mostecká uhelná společnost, a.s. a zapsána do obchodního rejstříku. 

Společnost vznikla spojením bývalých státních podniků Doly a úpravny 

Komořany, Doly Leţáky a Doly Hlubina. V souvislosti s transformací oboru byly 

za její existence postupně utlumovány a posléze uzavřeny některé provozy, 

například Úpravna uhlí Herkules, Lom Most, hlubinný důl Alexander a hlubinný 

důl Kohinoor. Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl Centrum, 

provozuje společnost Důl Kohinoor a.s., dceřiná společnost  Coal Servis a.s. 

 

2.3. Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal 

2005 

Vznik skupiny Czech Coal. Investoři odkupují od původního vlastníka 

energetická aktiva, která mj. zahrnují Mosteckou uhelnou společnost (MUS), 

skupinu s největšími uhelnými zásobami v ČR, a společnost Czech Coal a.s., 
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drţitele licence k obchodování s elektrickou energií od roku 2002. 

2006 

Skupina Czech Coal zakládá se skupinou E.ON společný podnik v Teplárně 

Otrokovice a.s. a Energetice Malenovice, a.s. Do skupiny Czech Coal vstupuje 

nákupem minoritního podílu finanční investor Indoverse Czech Coal 

Investments Limited. 

2008 

Skupina Czech Coal je jedním z pěti největších dodavatelů elektrické energie. 

Skupina se člení na tři nové sesterské společnosti: Vršanská uhelná a.s. 

(VUAS), Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) a Czech Coal Services a.s. 

(CCServices).  

2009 

Ve skupině došlo k vyrovnání podílů mezi Indoverse Czech Coal Investments 

Limited (50 %) a Czech Coal N.V. (50 %) Czech Coal a.s. se stává dceřinou 

společností Czech Coal N.V. (50 %) a Indoverse Czech Coal Investments 

Limited (50 %) a sesterskou společností LUAS, VUAS a CCServis. 

2010 

Ve skupině získává 100 % podíl Indoverse Czech Coal Investments Limited a 

stává se jediným vlastníkem skupiny.  

 

 2.4. Czech Coal a.s. 

Czech Coal a.s. se soustředí především na prodej mosteckého hnědého uhlí, 

na nákup a prodej elektrické energie, investice do klasických i obnovitelných 

zdrojů elektřiny a poskytování souvisejících sluţeb. Společnost Czech Coal a.s. 

je jednou z největších firem v ČR, obchodujících s energetickými komoditami. 

Obchodování s elektrickou energií v ČR bylo společností Czech Coal a.s. 

zahájeno v roce 2002, tedy v nejkratším moţném zákonném termínu po 

otevření trhu s elektřinou v ČR. Czech Coal a.s. jako součást přední 

energetické skupiny představuje velmi silné znalostní a kapitálové zázemí i pro 

vlastní prodej elektřiny. Czech Coal a.s. se zpočátku více orientovala na 

velkoobchod s elektřinou. Velké objemy byly v letech 2002–2004 realizovány 

zejména na zahraničních trzích. S postupným otevíráním trhu pro konečné 
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zákazníky se firma zaměřila také na tento trh. V současné době patří mezi dva 

nejvýznamnější nezávislé dodavatele elektřiny pro tuto oblast trhu. 

 

2.5. Výsledky obchodu s hnědým uhlím 

Skupina Czech Coal v roce 2009 uplatnila na hnědouhelném trhu téměř 14,5 

milionu tun hnědého uhlí. V trţbách za prodej uhlí ve Skupině bylo dosaţeno 

výše 7 566 441 000 Kč. Pro prodej hnědého uhlí je rozhodující tuzemský trh. Na 

něm bylo uplatněno téměř 14,2 milionu tun hnědého uhlí, coţ je více neţ 98 % 

roční produkce. Z hlediska exportu je dominantním hnědouhelný trh Polska, 

kam společnost z celkově exportovaných 265 tisíc tun uhlí dodala více neţ 124 

tisíc tun hnědého uhlí. Skupina Czech Coal udrţuje svůj podíl na trhu s hnědým 

uhlím, kdyţ v roce 2008 dosáhla úrovně 32,05 % a v roce 2009 podílu 32,06 %. 

 

Tabulka č. 1 - Produkce hnědouhelných společností 

Společnost Produkce uhlí (rok) Podíl na trhu  

Skupina Czech Coal 14,44 mil. tun 32 % 

Severočeské doly 22 mil. tun 49 % 

Sokolovská uhelná 8,58 mil. tun 19 % 

 

Graf č. 1- Produkce uhlí hnědouhelných společností 

49%

19% 32%

CC SD SU
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2.6. Sortimentní skladba prodeje hnědého uhlí skupinou Czech 

Coal – údaje za rok 2009 

- dominuje výroba a prodej topných a průmyslových směsí pro energetiku a     

teplárenství s úrovní více neţ 11,9 milionu tun a podílem téměř 83 % z 

celkové produkce společnosti, 

- prachového uhlí (hruboprachy) pro teplárenství, jeţ tvoří podíl produkce téměř 

11 %, bylo dodáno na trh více neţ 1,5 milionu tun, 

- část prodeje je standardně tvořena také dodávkami neupraveného (těţného) 

uhlí s podílem na produkci ve výši více neţ 2 %, 

- tříděných druhů uhlí, určených pro vytápění domácností a malých kotelen, 

bylo vyprodukováno necelých 0,7 milionu tun, tj. téměř 5 % celkových prodejů. 

 

2.7. Obchodní strategie 

Obchodní strategie je zaloţena na střednědobých a dlouhodobých smluvních 

vztazích, které respektují vzájemně výhodné obchodní podmínky a které 

vytvářejí základnu pro dlouhodobé vyuţívání hnědého uhlí jako domácí cenově 

dostupné suroviny. Stěţejním cílem obchodu s uhlím Czech Coal a.s. pro rok 

2011 je udrţení prodeje hnědého uhlí v úrovni předchozích let spolu s udrţením 

jeho podílu na hnědouhelném trhu nejen v segmentech elektroenergetiky a 

teplárenství, ale i v segmentu tříděného uhlí pro vytápění domácností a malých 

kotelen. V případě zachování stávajících územních limitů těţby bude skupina 

Czech Coal nucena zahájit řízené sniţování produkce a kolem roku 2020 v 

lokalitě ČSA těţbu dočasně zastavit. Uţ po roce 2012 bude muset klesnout 

objem těţby v lokalitě ČSA na polovinu stávající úrovně, tedy zhruba na 2,5 

milionu tun ročně. V rámci limitů totiţ obsahuje lokalita ČSA k 1. 1. 2011 

posledních 30 milionů tun hnědého uhlí. Skupina proto připravuje obchodní 

řešení, které co nejlépe zajistí rovný a transparentní přístup všech zákazníků ke 

zmenšující se nabídce hnědého uhlí, která je způsobena především územními 

limity těţby v lokalitě ČSA (Litvínovská uhelná a.s.) stanovenými ve vládním 

usnesení č. 444/1991. Jedním z takových kroků je v listopadu 2008 provedená 

aukční forma prodeje tříděného hnědého uhlí, kterou Skupina uskutečnila pro 
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stabilizaci dodávek odběratelům tříděného uhlí do konce topné sezóny 2012–

2013. V aukci Skupina nabídla prodej tří druhů paliva – kostky, ořechu 1 a 

ořechu 2 – v celkovém mnoţství 1,6 milionu tun, a to na období od 1. dubna 

2009 do 31. března 2013. Stanovený časový horizont umoţní, aby jednotliví 

prodejci tříděného uhlí měli garantovány dodávky paliva v poţadované struktuře 

na čtyřleté období, neţ bude ukončena jeho výroba. Stanovená cena 

představuje meziročně (2008/2009) nárůst o 3 – 5 procent a činí 1 720 Kč/t 

(kostka), 1 650 Kč/t (ořech 1) a 920 Kč/t (ořech 2).  

 

2.8. Těžba hnědého uhlí ve skupině Czech Coal 

Skupina Czech Coal disponuje největšími zásobami uhlí v České republice a 

dodává je jak pro energetiku, tak pro malospotřebitele. V ročním objemu těţby 

je druhým největším producentem hnědého uhlí v ČR. Těţba a úprava hnědého 

uhlí ve skupině Czech Coal byla do roku 2008 hlavní náplní činnosti Mostecké 

uhelné a.s., která se rozdělila odštěpením na tři sesterské společnosti 

rozhodnutím valné hromady v říjnu 2008 (Vršanská uhelná a.s., Litvínovská 

uhelná a.s. a Coal Servis a.s.). Vznikla Litvínovská uhelná a.s., která spravuje 

těţební lokalitu ČSA, a Vršanská uhelná spravující těţební lokality Vršany a 

Šverma. Obě společnosti uplatňují rozdílnou strategii, pokud jde o postup těţby, 

a to s ohledem na dosud platné limity těţby. Společnost Coal Servis a.s. 

zajišťuje pro vzniklé sesterské organizace především kolejovou dopravu, ale i 

řadu  tzv. sdílených sluţeb z oblasti měřičství a geologie, ekologie, bezpečnosti 

a hygieny práce, nákupu apod., dále řídí a spravuje všechny majetkové účasti. 

Součástí skupiny Czech Coal je Důl Kohinoor a.s., který těţí uhlí v posledním 

hnědouhelném hlubinném dole Centrum. Celkem v roce 2009 dosáhla odbytová 

těţba mosteckého hnědého uhlí ve skupině Czech úrovně 14 443 tisíc tun.  

 

2.9. Litvínovská uhelná a.s. – těžba hnědého uhlí pro 

energetiku, teplárenství a domácnosti  

Lokalita se nachází na severozápadním okraji severočeské hnědouhelné pánve 

a leţí převáţně v její mostecké části. Ze statigrafického hlediska je 

charakteristická jezerní sedimentace s jednotným vývojem uhelné sloje, 



Tomáš Fryč: Řešení náhrady rotačního třídiče B 38 

 

 

2011 Stránka 13 

 

nepřítomností meziloţních skrývkových hornin a výrazným vývojem nadloţních 

jílů a jílovců. Nejvýraznější strukturou, která nejvíce ovlivňuje geologickou 

stavbu, je místy aţ několik set metrů široké pásmo různě podrcených a 

alterovaných hornin krystalinika při severozápadním okraji území, označované 

jako krušnohorské zlomové pásmo, které odděluje blok Krušných hor od 

pánevního bloku. Podloţí pánve tvoří horniny krušnohorského krystalinika spolu 

s denudačními relikty svrchnokřídového pokryvu a nepravidelnými tělesy 

terciérních vulkanitů. Nadloţí uhelné sloje je tvořeno v průměru 150 m mocným 

komplexem šedých aţ šedohnědých, převáţně prachovitých jílů a jílovců. Na 

většině území má uhelná sloj jednotný charakter, kdy lze ve vertikálním profilu 

vymezit tři geologicky i technologicky více méně odlišné lávky – spodní, střední 

a svrchní, které jsou typické pro téměř celou mosteckou část pánve. 

Hnědouhelná sloj má poměrně stálou mocnost cca 30 m, ale místy je přerubána 

hlubinným způsobem. Při povrchové těţbě v přerubaných partiích dochází ke 

změně kvalitativních parametrů a redukci mnoţství uhelné sloje. 

Nejrozsáhlejším hlubinným dolem v zájmovém území byl důl Maršál Koněv 

(1883 – 1977), který těţil uhlí v prostoru mezi Dřínovem, Albrechticemi a 

Kundraticemi. Do východní části lokality částečně zasahuje důl Quido. Těţba v 

hlubinně přerývané sloji klade zvýšené nároky na bezpečnost práce. 

Litvínovská uhelná a.s. spravuje těţební lokalitu Československá armáda (ČSA) 

včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí Komořany. Společnost má přes 1 

tisíc zaměstnanců. Zásoby uhlí v této lokalitě podléhají územním limitům těţby. 

Do limitů představují 30 milionů tun kvalitního hnědého uhlí (k 1. 1. 2011) s 

výhřevností 17,5 MJ/kg. Za nimi se nacházejí největší zásoby uhlí v České 

republice – více neţ 750 milionů tun hnědého uhlí s nejvyšší výhřevností v ČR. 

Hrubá těţba na lokalitě ČSA v roce 2009 dosáhla 4 721 tisíc tun. Z Úpravny uhlí 

Komořany, jsou vedle průmyslových směsí 2 a 3 a topné směsi 1 dodávaných 

do velké energetiky a závodových elektráren, expedovány prachové druhy uhlí 

hruboprachy 1 a 2 a prach a zčásti tříděný druh ořech 2, určené zejména pro 

teplárenství. Pro potřeby domácností a malých kotelen jsou expedovány tříděné 

druhy uhlí, a to kostka a ořechy 1 a 2. Snahou skupiny Czech Coal je, s 

ohledem na situaci na energetickém trhu a zájem odběratelů o kvalitní hnědé 

uhlí, udrţet ţivotnost lokality co nejdéle. Avšak za stávající situace, kdy se stále 
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zpochybňuje moţnost překročení limitů, připravuje skupina Czech Coal 

harmonogram omezování a dočasného zastavení těţby v lokalitě ČSA. Těţba 

tu klesne po roce 2012 na polovinu stávající roční výše, z cca 5,0 milionu tun na 

2,5 milionu tun. Pokud nedojde k racionálnímu přehodnocení pohledu na vyuţití 

hnědého uhlí za limity, po roce 2021 bude těţba v této lokalitě přerušena. S 

oběma předpokládanými kroky souvisejí i dopady na zaměstnanost v regionu. 

 

2.10.  Vršanská uhelná a.s. – těžba hnědého uhlí pro elektrárny 

Lokalita Vršany a lokalita Šverma se nacházejí na jihozápadním okraji 

mostecké části severočeské hnědouhelné pánve. Z geologického hlediska 

představují jedny z nejsloţitějších pánevních lokalit. Hlavní příčinou sloţitého a 

komplikovaného vývoje je proměnlivá pánevní sedimentace na poměrně malé 

ploše. Od jihu k severu se výrazně projevují sedimentace deltovitá, jezerně 

deltová i jezerní, coţ se vyznačuje rozštěpením slojových vrstev oddělených 

písčitojílovitými meziloţními vrstvami, které se severním směrem postupně 

spojují do hlavní uhelné sloje v jednotném vývoji. Slojové souvrství nebylo 

tektonicky postiţeno, coţ znamená, ţe uhelná sloj jen mírně zapadá ve směru 

severním a východním, coţ má příznivý vliv na otvírku lomu a samotné 

nasazení rýpadel jak na skrývkových, tak na uhelných řezech. Hlavní 

hnědouhelná sloj má poměrně stálou mocnost 25 – 30 m. Nadloţí uhelné sloje 

je tvořeno v průměru 90 m mocným komplexem písčitojílovitých vrstev 

tvořených písky, jíly a jílovci. Problematický je častý výskyt velmi pevných 

prachovitých jílovců, zpevněných pískovců a pelokarbonátových proplástků, 

které se musejí před samotnou těţbou rozrušovat za pomoci vrtných a trhacích 

prací. Obě lokality těţí v oblasti nepostiţené hlubinným dobýváním. Vršanská 

uhelná a.s. zajišťuje provoz těţebních lokalit Vršany a Šverma. Lokalita Vršany 

je dlouhodobě perspektivní, zatímco lokalita Šverma se současně vytěţitelnými 

zásobami ve výši 8,6 milionu tun uhlí postupně ukončuje svou těţební činnost. 

Vršanská uhelná a.s. má přes 700 zaměstnanců. Lokalita Vršany disponuje, v 

rámci platných těţebních limitů, zásobami s nejdelší ţivotností v České 

republice. Můţe těţit aţ do roku 2052 při stávající výši těţby. K vytěţení je zde 

zhruba 305,5 milionu tun uhlí. Vzhledem k dlouhodobé perspektivě těţby je 
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lokalita schopna zásobovat nový energetický zdroj, který má nahradit 

dosluhující uhelné elektrárny a teplárny. Na lokalitě Vršany jsou nasazena 

kolesová rýpadla těţící za pomoci dálkové pásové dopravy. Pro těţbu skrývky 

jsou to 2 rýpadla typu KU 800 těţící na pásové dopravníky š. 1 800 mm a 

zakládající zeminu pomocí zakladačů typu ZP 6600. Pro těţbu uhelné sloje jsou 

to 2 rýpadla typu KU 300 těţící na pásové dopravníky š. 1 200 mm uhlí do 

zásobníku, z kterého jsou plněny vlakové soupravy směřující k odběratelům. S 

touto těţební technologií, nejvýkonnější v ČR, se počítá po celou dobu 

ţivotnosti lokality. Z Vršanské uhelné je na trh dodáván pouze jeden druh 

energetického uhlí, a to průmyslová směs 3, určená zejména pro elektrárny. 

Hrubá těţba Vršanské uhelné a.s. v roce 2009 dosáhla úrovně 9 370 tisíc tun. V 

lokalitách Vršany a Šverma těţba probíhá uvnitř schválených důlních prostorů 

Holešice a Vršany. 

 

2.11. Hlubinná těžba hnědého uhlí – Důl Kohinoor a.s. 

Poslední činný hlubinný hnědouhelný důl v ČR, důl Centrum, provozuje 

společnost Důl Kohinoor a.s., dceřiná společnost Coal Servis a.s. Důl produkuje 

kvalitní hnědé uhlí o výhřevnosti kolem 15,3 MJ/kg a se sirnatostí pod 0,5 %. 

Těţba v roce 2009 dosáhla přes 349 tisíc tun uhlí. Důl zahájil svou činnost v 

roce 1888. Za dobu jeho činnosti, tj. do roku 2009, bylo vytěţeno 58,2 milionu 

tun uhlí. V dobývacím prostoru dolu Centrum je ploše uloţená sloj o průměrné 

mocnosti 32 m v hloubce kolem 170 m. Důl Kohinoor a.s. má smlouvu se 

společností Unipetrol RPA na přímou dodávku uhlí pro teplárnu T 200 do roku 

2012. Ročně důl vytěţí zhruba 400 tisíc tun uhlí s nízkou měrnou sirnatostí. 

Současných 330 zaměstnanců dolu pracuje ve dvousměnném provozu, 

přípravné práce probíhají v nepřetrţitém provozu. Při dobývání se vyuţívá 

stěnové technologie, která umoţňuje vracet se na místa, kde se v minulosti jiţ 

těţilo. Stěnová technologie nahradila v 90. letech minulého století předchozí 

metodu tzv. komorování, díky čemuţ se výrazně zvýšila produktivita těţby. 
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2.12. Výhled těžby hnědého uhlí 

Plány výroby na rok 2011 předpokládají výkony přibliţně na úrovni roku 2010, 

ani ve střednědobých výhledech neuvaţuje skupina Czech Coal o podstatných 

změnách ročních výkonů. Z tohoto faktu vyplývá předpokládané provozování 

stejných úpravárenských i těţebních technologií jako v roce 2010. Uţ v roce 

2008 lom ČSA dosáhl linie územních limitů těţby stanovených vládním 

usnesením č. 444/1991. Za stávající situace, kdy je stále zpochybňována 

moţnost překročení těchto limitů, připravuje skupina Czech Coal harmonogram 

omezování a dočasného zastavení těţby kolem roku 2021 v lokalitě ČSA. V 

rámci limitů totiţ obsahuje lom ČSA posledních 30 milionů tun hnědého uhlí. 

Zároveň je Skupina připravena realizovat projekt zpřístupnění zásob za limity, 

neboť má v dané lokalitě platné dobývací právo. Omezení těţby v důsledku 

limitů se nijak netýká druhého lomu Vršany, který jako jediný v ČR můţe uhlím 

zásobovat aţ do roku 2052. 

 

2.13. Zásoby hnědého uhlí v Severočeské uhelné pánvi a 

územní limity těžby 

Hnědé uhlí je jediným domácím primárním zdrojem energie, v němţ je Česká 

republika zcela soběstačná. Loţiska hnědého uhlí se v České republice 

nacházejí ve čtyřech pánvích. Největší Severočeská pánev je situována pod 

Krušnými horami a táhne se od Chabařovic aţ ke Kadani a Ţatci. Další 

vyuţívanou pánví je Sokolovská. Hnědé uhlí je téţ uloţeno v pánvi Chebské a 

Ţitavské. Veškeré zásoby hnědého uhlí jsou dnes odhadovány na 9,87 miliardy 

tun, z toho na vyuţívaných loţiscích 2,39 miliardy tun. V rámci tzv. územních 

limitů jsou vytěţitelné zásoby odhadnuty na 1,20 miliardy tun. Vytěţitelné 

zásoby za územními limity v působnosti skupiny Czech Coal se odhadují na 

280 milionů tun a v dalších etapách rozšíření ČSA, lomu s největšími zásobami 

uhlí v ČR, můţe být tato zásoba postupně zvýšena o dalších 470 milionů tun. 

Doba těţby při jejím větším rozloţení v čase můţe být prodlouţena do roku 

2061, respektive aţ za rok 2100 v případě pokračování v dalších etapách. 

Pokud nebudou zpřístupněny zásoby hnědého uhlí za územními limity v lokalitě 

ČSA, která má v této zemi největší zásoby uhlí za limity, klesne během příštích 
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deseti let těţba skupiny Czech Coal na méně neţ polovinu dnešního stavu. 

Tato situace bude mít následující důsledky: 

- po roce 2021 by společnost dobývala uţ jen v lokalitě Vršany, která ročně 

vyprodukuje přibliţně 7 milionů tun uhlí, přičemţ v roce 2009 činil objem 

prodaného mosteckého uhlí 14,4 milionu tun, 

- nejistota těţby za stávajícími územními limity znemoţňuje Czech Coal a.s. 

uzavírat dlouhodobé smlouvy o dodávkách uhlí přesahující rok 2015. Jiţ po 

roce 2012 bude muset klesnout objem těţby v ČSA na polovinu stávající 

úrovně, tedy zhruba na 2,5 milionu tun ročně. V rámci limitů totiţ obsahuje lom 

ČSA posledních 30 milionů tun hnědého uhlí. Skupina Czech Coal proto vidí 

řešení v aukčním prodeji uhlí. 

 

Obrázek č. 2 – Zásoby hnědého uhlí skupiny Czech Coal 
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3. Profil Úpravny uhlí Komořany 

 

3.1. Polohopis 

Areál Úpravny uhlí Komořany se nachází v rozsáhlé průmyslové zóně, kde jsou 

umístěny areály průmyslových provozů, administrativních objektů, upravené 

plochy parkovišť a dopravní sítě. Dominantními provozy jsou Úpravna uhlí 

Komořany, povrchový důl Československé armády a také areál teplárny United 

Energy a.s. 

Celé spádové území je velice pozměněné činností člověka, a to hlavně lomovou 

činností (dobýváním uhlí) s následnou tvorbou výsypek. Řada těchto ploch byla 

jiţ rekultivována s vysokým zastoupením lesních, zemědělských a vodních 

ploch. Zbývající část v tomto území tvoří rozsáhlá průmyslová zóna, ve které je 

dominantním průmyslovým podnikem Unipetrol RPA, s.r.o. Dále se zde 

nacházejí obce nebo jejich části - severozápadní okraj - Horní Jiřetín, Černice, 

jiţní okraj - Strupčice, Vrskmaň, Čepirohy a město Most. 

Dotčený krajinný ráz náleţí ke třem geografickým celkům, které lze vymezit jako 

následující oblasti. Na severu je to svah Krušných hor, v jihovýchodní části se 

jedná o výběţek Českého středohoří a střední část tvoří Mostecká oblast, jako 

součást Teplicko – Chomutovské pánve. Mezi údolím pánve a náhorní částí 

Krušnohorského masívu je výškový rozdíl 200 – 900 metrů. Území patří k 

povodí řeky Bíliny a její přítoků. Krajinný ráz je charakteristický pestrostí a 

rozmanitostí několika typů krajin. Je to dáno dynamickým reliéfem, jehoţ 

nejvyšším místem je Loučná, 956 metrů nad mořem a nejniţší místo je údolí 

řeky Bíliny, 200 metrů nad mořem. 

V minulosti se širší území vyznačovalo přítomností rozsáhlých pánví s mokřady 

a jezery. Dnes je převáţná část území postiţena povrchovou těţbou uhlí a je 

velice pozměněna přestavbou reliéfu a velkoplošnou devastací přírody. Návrat 

takto postiţeného území a vytvoření ekologicky stabilního prostředí je 

uplatňován pomocí rekultivačních prací. Největší podíl rekultivací v tomto území 

tvoří zemědělské rekultivace, druhé v pořadí jsou rekultivace lesnické, dále 

vodní a zbývající část patří obytnému a výrobními prostoru a technické 
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infrastruktuře. Na rozdíl od minulosti, současné rekultivační opatření jiţ více 

zohledňují charakteristiky tohoto území.  

 

Obrázek č. 3 - Úpravna uhlí Komořany 

 

 

Podnebí je zde silně ovlivněno reliéfem a zejména masivem Krušných hor. Při 

západním proudění se vytváří mimořádně silný sráţkový stín. Sráţky se zde 

pohybují mezi 480 - 500 milimetrů, k západu klesají aţ na rekordně nízké 

hodnoty. Pro výběţek pánve mezi Krušnými horami a Českým středohořím jsou 

význačné teplotní inverze velkého rozsahu. Úpravna uhlí Komořany navazuje 

na předchozí činnost těţebních závodů společnosti s cílem technologického 

a ekonomického zhodnocení vytěţeného uhlí, které je uplatnitelné na trhu 

a ekologicky přijatelné. Těţné hnědé uhlí je dopravováno do procesu úpravy 

z povrchových a hlubinných těţebních lokalit společnosti, nalézající se 

v centrální mostecké části Severočeské hnědouhelné pánve. Tato doprava se 

uskutečňuje dvěma způsoby. Na provoz Komořany je těţné uhlí dopravováno 

kolejovou dopravou z lomů a hlubinného dolu (Centrum) a je směrováno 

na jednotlivé provozní úseky na základě kvalitativních parametrů. Z lomu 
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Československé armády je vytěţené uhlí dopravováno na Homogenizační 

drtírnu dálkovou pasovou dopravou. Toto uhlí je pak směrováno k nakládce 

do ţelezničních vagonů k dalšímu zpracování na provoz Komořany. 

 

Obrázek č. 4 - Úpravna uhlí Komořany 

 

 

 

3.2. Vsázky hnědého uhlí 

Kvalitativní parametry těţeného hnědého uhlí se pohybují v rozpětí od 8 – 55 

procent obsahu popela v sušině o výhřevnosti v původním stavu, která je 8 – 20 

MJ.kg-1. Těţné uhlí v uvedeném rozsahu jakostních znaků je zhodnocováno 

v úpravárenských provozech společnosti. Hrubá těţba z těţebních závodů je 

směrována v mnoţství a s charakteristickými znaky druhu těţného uhlí 

označeného jako těţné 1, těţné 2, těţné 3, těţné 4. 



Tomáš Fryč: Řešení náhrady rotačního třídiče B 38 

 

 

2011 Stránka 21 

 

Obrázek č. 5 - Těţné uhlí ve vozech 

 

 

 

3. 3. Výkony 

Skupina Czech Coal produkuje v posledních letech pro své odběratele hnědé 

uhlí v objemech mezi 14 aţ 15 miliony tun ročně. Vlastní produkce Úpravny uhlí 

Komořany se pak pohybuje v objemech 7 aţ 8 milionů tun ročně. Více jak 6 

milionů tun ročně tvoří produkce lomu Vršany pro Elektrárnu Počerady. 

Výrobní kapacita Úpravny uhlí Komořany je mnohem větší, neţ představuje 

současná produkce, která je dána situací na trhu s hnědým uhlím. Odbytovou 

produkci Czech Coal a Úpravny uhlí Komořany včetně produkce tříděného uhlí 

v posledních letech představuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 2 - Produkce hnědého uhlí Czech Coal 

rok Czech Coal  Litvínovská uhelná a.s. (Úpravna uhlí Komořany) 

2006 15 732 tis. tun 8 377 tis. tun 

2007 15 040 tis. tun 7 717 tis. tun 

2008 15 098 tis. tun 7 755 tis. tun 

2009 14 443 tis. tun 7 533 tis. tun 
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3.4.  Produkty 

Produkci Úpravy uhlí Komořany lze rozdělit do tří základních kategorií a to na 

tříděné uhlí, hruboprachy a energetické směsi. Procentuálně vyjádřeno 

představuje tříděné uhlí 12 procent, hruboprachy 22 procent a topné směsi 66 

procent odbytu Úpravny uhlí Komořany. 

 

Graf č. 2 - Odbyt uhlí na Úpravně uhlí Komořany 

22%

12%

66%

tříděné uhlí hruboprachy topné směsi

 

 

Tříděné uhlí dále můţeme rozdělit na jednotlivé druhy, které od sebe 

rozlišujeme podle velikosti zrna. Získáváme tak jednotlivé obchodní druhy, které 

je moţné nakládat do ţelezničních vagónů nebo do nákladních aut: 

Kostka (velikost 40-100 milimetrů). Tento produkt je moţné nakládat na 3. 

koleji nebo na sypání aut. 

 

Obrázek č. 6 - Sypání na 3.koleji 
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Ořech 1 (velikost 20-40 milimetrů). Tento produkt je moţné nakládat na 4. koleji 

nebo na sypání aut. 

 

Obrázek č. 7 - Sypání aut na Úpravně uhlí Komořany 

 

 

Ořech 2 (velikost 10-20 milimetrů). Tento produkt je moţné nakládat na 18. 

koleji nebo na sypání aut. 

 

Obrázek č. 8 - Sypání uhlí na 18. koleji 
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Na provozu Komořany jsou vyráběny tyto energetické směsi: 

topná směs 1, průměrná výhřevnost 18,2 MJ. kg-1 

průmyslová směs 2, průměrná výhřevnost 14,5 MJ. kg-1 

průmyslová směs 3, průměrná výhřevnost 11,1 MJ. kg-1 

Tyto produkty je moţné nakládat na 16., 17., 19. koleji. 

 

 Obrázek č. 9 - Sypání uhlí do ţelezničních vagonů 

 

 

Na provozu Komořany jsou vyráběny tyto hruboprachy: 

hruboprach  1, průměrná výhřevnost 16,5 MJ. kg-1 

hruboprach 2, průměrná výhřevnost 13,5 MJ. kg-1 

prach, průměrná výhřevnost 18,7 MJ. kg-1 

Tyto produkty je moţné nakládat na 9., 10., 11., 12. koleji nebo na sypání aut 
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                   Obrázek č. 10 - Sypání na 9., 10., 11., 12. koleji 
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4. Základy úpravy nerostných surovin 

 

Základním účelem provozu je zpracování hnědého uhlí z těţebních lokalit a 

jeho ekonomické a technologické zhodnocení. Provoz Komořany se skládá 

z následujících technologických objektů: hlubinný zásobník Pb (popelem bohaté 

uhlí), hlubinný zásobník Pc (popelem chudé uhlí), třídírna Pb, třídírna Pc, 

těţkosuspenzní prádlo, mezistavba, drtírna, nakládací zásobník. 

 

V zásadě se pouţívají tři základní technologie úpravy hnědého těţného uhlí: 

- suché třídění, 

- těţkosuspenzní rozdruţování, 

- drcení s následným mícháním. 

 

Tyto základní technologie se navzájem kombinují. V současné době je moţno 

vyrábět finální produkty více jak osmdesáti variantami technologie výroby, které 

umoţňují pruţně reagovat na nabídku těţných druhů uhlí a momentální 

poţadavky odběratelů. 

Sledovaným cílem je, aby jednotlivé finální produkty měly co nejvhodnější 

jakostní parametry pro různé typy spotřebitelů. Pouţívané technologie úpravy 

patří zatím k nejdokonalejším provozovaným způsobům sniţování balastních 

a škodlivých podílů u hnědého uhlí. 

Suché třídění (tříděné uhlí) - produkované komerční tříděné druhy jsou 

dodávány převáţně obyvatelstvu. Druh Ořech 2 je dodáván do teplárenství 

např. Teplárny Poříčí a Strakonice. Tříděné druhy lze vyrábět jak suchým 

způsobem (tříděním) na Pc třídírně, tak těţkosuspenzní úpravou a následným 

tříděním na úseku prádlo. Následně je pak moţno nakládat samostatně dle 

poţadavku suchý produkt, mokrý produkt nebo oba ve směsi. Cílem je vyrábět 

a produkovat tříděné uhlí ve směsi a eliminovat tak výskyt negativních 

vlastností jednotlivých způsobů výroby, jako je výskyt hlušiny nebo naopak 

mokrá produkce, případně nerovnoměrnost obsahu popela. 
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Obrázek č. 11 - Třídírna 

 

 

Nízkopopelnaté druhy vsázkového uhlí se zpracovávají suchým tříděním na Pc 

třídírně. Vhodná vsázka s nízkým obsahem popela je selektivně klopena do 

hlubinného zásobníku Pc. Odtud je pomocí pasových dopravníků dopravována 

do objektu třídírny Pc, kde dochází k suchému třídění na jednotlivé druhy. 

Třídění na jednotlivé druhy probíhá od největšího zrna po nejmenší s hranicemi 

třídění 100, 40, 20 a 10 milimetrů. Kvalita vyráběných produktů je zajišťována 

selektivním náklopem kvalitního vsázkového uhlí s nízkým obsahem popela a 

vysokou výhřevností (lokalita ČSA). Suché třídění s sebou nese moţnost 

výskytu hlušiny, a proto je na přebíracích pasových dopravnících s malou 

rychlostí hlušina ručně vybírána. Šetrná nakládka je zajištěna vyloţením a 

úpravami skluzů. 

Těţkosuspenzní rozdruţování - středněpopelnaté a vícepopelnaté upravitelné 

druhy vsázkového uhlí jsou po odtřídění hruboprachů (frakce 0-10 milimetrů) 

zhodnocovány těţkosuspenzním rozdruţováním na prané tříděné druhy pro 

obyvatelstvo, meziprodukt pro energetiku a hlušinu, jeţ představuje balastní 

podíl z těţkosuspenzní úpravy. Odtříděné hruboprachy jsou expedovány pro 

průmysl a energetiku. 
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Obrázek č. 12 – Objekt Prádla 

 

 

Celý provoz těţkosuspenzního rozdruţování je automaticky řízen dle 

nastavených parametrů, coţ zajišťuje dodrţení poţadované kvality produktů 

ve vztahu k odběrateli. 

Tříděné produkty suchého třídění nebo těţkosuspenzní úpravy lze nakládat 

buďto samostatně nebo ve směsi a to buď na příslušných nakládacích místech 

jednotlivých kolejí do ţelezničních vozů, nebo do nákladních automobilů. Před 

vlastní nakládkou jsou jednotlivé finální produkty ještě dotřiďovány. Byly 

provedeny úpravy při nakládce nákladních automobilů spočívající ve sníţení 

nivelity vozovky (konkrétně nakládka kostky, ořechu 1) a tím zvýšení 

průjezdného profilu z výšky 3,20 metru na 3,90 metru a zvýšení objemu 

zásobníků. Tato úprava umoţňuje ve vztahu k odběrateli provádět nakládku 

nejvyšších nákladních automobilů, včetně kontejnerů, které jsou v České 

republice vyuţívány. 

Drcení a míchání (energetické směsi) - středněpopelnaté a vícepopelnaté 

neupravitelné druhy vsázkového uhlí jsou drceny a egalizovány na takzvané 

topné a průmyslové směsi dodávané zejména pro elektrárny. Produkce 

energetických směsí představuje 81 procent odbytu skupiny Czech coal, a.s. 

Aby mohly být vytvořeny předpoklady pro splnění poţadavků odběratelů na 
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variabilitu parametrů dodávaného paliva, byl uveden do provozu řídící systém 

výroby topných směsí. V tomto systému se v pravidelných časových intervalech 

vyhodnocují údaje z popeloměrů a pasových vah a na základě jejich 

vyhodnocení jsou dodrţovány poţadované kvalitativní a kvantitativní parametry 

vyráběných energetických směsí. Míchání topných směsí je moţné rovněţ 

provádět ručním způsobem z technologického dispečinku úpravny. V nejčastěji 

pouţívané variantě se jedná o meziprodukt, který vychází z těţkosuspenzního 

rozdruţování, drcené těţné uhlí z třídírny Pb nebo drtírny a jeden z nabídky 

moţných komponentů (hruboprach Pb, hruboprach Pc, ořech praný, ořech 2, 

nebo drceného produktu z přebytků tříděných produktů). Místo meziproduktu 

lze téţ pouţívat tzv. suchou cestu, to znamená zpracování Pb vsázky 

(dopravované přes úsek prádla) drcením. Kvalitu Pb vsázky je moţné opět řídit 

selektivním náklopem na hlubinný zásobník Pb. Veškeré energetické směsi 

produkované odběratelům jsou o zrnitosti 0 – 40 milimetrů a jsou nakládány na 

sypacích místech příslušných kolejí nakládacího zásobníku do ţelezničních 

vozů. 

 

Obrázek č. 13 - Nakládací zásobník 
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5. Základní analýza pro rekonstrukci třídiče B 38 

 

5.1.  Hlavní cíle 

Posuzované a navrhované řešení rekonstrukce prostoru stávajícího třídiče B 38, 

jiţ technicky zastaralého třídiče typu „Krejčík“ sleduje tyto hlavní cíle: 

- zajistit vyšší kvalitu tříděného produktu ve smyslu zvýšení garance chybného    

zrna ve finálním produktu ořech 1 a ořech 2, 

- modernizací třídících zařízení zajistit sníţení provozních nákladů. 

 

5.2. Technická část 

Pro sníţení nákladů na provoz současného rotačního třídiče B 38 typ „Krejčík“ a 

zvýšení účinnosti třídění uhlí o zrnitosti 10 – 40 mm je v této diplomové práci 

předloţen návrh, který vyuţívá vibračních třídičů s plastovými potahy 

(polyuretan) typ Trisomat s kmitavým pohybem třídící plochy. Důvody tohoto 

výběru jsou opřeny o praxí ověřené přednosti tohoto typu třídícího systému. 

Vybraný třídící systém Trisomat představuje typ třídiče, který řeší problémy 

s obtíţně tříditelnými materiály, mezi které patří i hnědá uhlí. Konstrukční řešení 

třídiče má takové parametry, ţe na třídící ploše vznikají tři fázové kmity 

(kruhové, lineární a eliptické). Tyto kmity přispívají k: 

- rychlému rozvolnění zrn v tříděné vrstvě na začátku třídící plochy, 

- efektivnímu třídění ve střední části třídící plochy při lineárním pohybu zrn, 

- intenzívnímu odtřídění zrn hraničních velikostí na konci třídící plochy vlivem 

jejich elipsovitého povrchu. 

 

          Obrázek č. 14 Pohybové schéma třídiče Trisomat 
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Kruhový pohyb na vstupu vsázkového uhlí vytváří relativně vysokou vertikální 

komponentu, zapříčiňuje rychlé rozvolnění zrn ve vsázce i při vyšších podáních. 

Lineární pohyb ve střední části třídící plochy vytváří optimální podmínky pro 

kontakt tříděné vrstvy s otvory v třídící ploše a zintenzivňuje odtřídění menších 

zrn. 

Eliptický pohyb na konci třídící plochy proti směru pohybu zrn zmenšuje jejich 

dopravní rychlost, dochází k častějšímu převrstvení zrn a tím i k odtřídění 

hraničních zrn. 

 

Obrázek č. 15 Navrhovaný třídič Trisomat 

 

 

Třídič Trisomat sestává ze dvou vůči sobě pohyblivých rámů. Na vnějším a 

vnitřním rámu jsou umístěny příčníky pro montáţ flexibilních třídících potahů. 

Následkem pohybu obou rámů je třídící potah alternativně napínán a vzápětí 
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uvolněn. Související vysoké zrychlení zamezuje ucpávání popřípadě zalepování 

třídících otvorů a tím celého potahu. Důmyslný pohyb rámu je vyvolán 

excentrickým pohonem na zadní straně třídiče. Zvláštní usměrnění obou 

rámových systémů způsobuje, ţe na vnějším rámu vznikají tři druhy jiţ 

zmíněných pohybů, které intenzifikují třídící proces. 

 

            Obrázek č. 16 Potah nového třídiče 

 

 

 

Sklon třídící plochy lze libovolně měnit v rozmezí 16 – 24 stupňů v závislosti na 

zrnitostní charakteristice vsázky. Třídiče jsou také charakteristické dlouhou 

třídící plochou, čímţ je garantována vysoká účinnost třídícího procesu. 
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5.3. Základní analýza pro návrh řešení 

Záměr rekonstrukce třídiče B 38 v objektu „mezistavby“ vychází z modernizace 

stávajícího třídícího zařízení, respektive náhrady roštnicových třídičů, které jsou 

technicky zastaralé a vyţadují vysoké nároky na údrţbu a obnovu třídící plochy 

pro zajištění garantované odchylky chybných zrn v nadsítném i podsítném. 

Výsledky kontrolního vzorkování přítomnosti chybných zrn v nadsítném i 

v podsítném na výstupu z testovacího třídícího zařízení Trisomat slouţí 

k posouzení případné náhrady stávajícího třídiče B 38. Zrnitostní rozbor 

nadsítného u současného třídiče (ořech 1, 20-40 mm) obsahuje 15 aţ 20 % 

chybných zrn. U podsítného (ořech 2, 10-20 mm) je situace obdobná. V případě 

navrhovaného třídiče Trisomat jsou výsledky zrnitostního rozboru nadsítného i 

podsítného naprosto vyhovující poţadované kvalitě a dosahují hodnot do 6 % 

chybných zrn. Přitom je počítáno s výkonností třídiče 150 t.h-1  vsázkového uhlí. 

 

5.4. Ekonomické ukazatele 

 

Tabulka č. 3 Investiční náklady na nový třídič: 

Strojní technologie, nový třídič Trisomat 2.100.000 Kč 

Elektrotechnologie 220.000 Kč 

Demontáţ, montáţ, doprava 530.000 Kč 

Stavební úpravy 650.000 Kč 

Celkem 3.500.000 Kč 

 

Tabulka č. 4 Současný třídič B 38, náklady na údrţbu a opravy: 

Celková oprava probíhá třikrát ročně. 

Do této opravy jsou zahrnuty následující 

poloţky: 

 

výměna roštnic, loţisek roštnic, 

domků loţisek roštnic, řetězových 

kol roštnic, vedení řetězu, řetězu a 

bočnic 

Celkem 500.000 Kč/rok 
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Tabulka č. 5 Současný třídič B 38, náklady na elektrickou energii: 

Instalovaný příkon 20 kW 

Spotřeba (300 dnů po 19 hodinách) 114.000 kWh/rok 

Odběr elektrické energie 2.50 Kč/ kWh 

Celkem 285.000 Kč/rok 

 

Tabulka č. 6 Celkové náklady na současný třídič za 1 rok: 

Celkové náklady 500.000 + 285.000 = 785.000 Kč/rok 

 

Tabulka č. 7 Navrhovaný třídič Trisomat, náklady na údrţbu a opravy: 

Náklady na údrţbu a opravy třídiče jsou 

v následujícím vztaţeny na síto 

z polyuretanu. Cena třídícího potahu se 

uvaţuje 3.000 Kč/m2 . 

Při výměně celé třídící plochy, která 

činí 10 m2, jsou náklady na výměnu 

cca 30.000 Kč. 

 

Celkem 30.000 Kč/rok 

 

Tabulka č. 8 Navrhovaný třídič Trisomat, náklady na elektrickou energii: 

Instalovaný příkon 11 kW 

Spotřeba (300 dnů po 19 hodinách) 62.700 kWh/rok 

Odběr elektrické energie 2.50 Kč/ kWh 

Celkem 156.750 Kč/rok 

 

Tabulka č. 9 Celkové náklady na navrhovaný  třídič za 1 rok: 

Celkové náklady 30.000 + 156.750 = 186.750 Kč/rok 

 

 

Tabulka č. 10 Porovnání ročních nákladů: 

Provozní náklady na současný třídič 785.000 Kč 

Provozní náklady na navrhovaný třídič 186.750 Kč 

Úspora nákladů 598.250 Kč 
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6. Doporučení vhodné varianty 

 

Při porovnání přímých nákladů na provoz a údrţbu stávajícího roštového třídiče 

B 38 a odhadnutých investičních prostředků na rekonstrukci nového třídiče je 

proveden zjednodušený výpočet doby návratnosti investice. 

 

Roční úspora je vypočítána na 598.250 Kč. 

 

Doba návratnosti investice bude činit 5,9 roku. Odhad návratnosti investice je 

na přijatelné úrovni a kromě tohoto ekonomického argumentu je potřebné 

zdůraznit inovační a technickou úroveň, která přispěje ke zvýšení kvality 

tříděného produktu.  
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7. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout řešení nového rotačního třídiče B 38 

v objektu „mezistavby“ Úpravny uhlí Komořany. V současné době pouţívaný 

způsob třídění je nevyhovující. Záměr rekonstrukce třídiče B 38 v objektu 

„mezistavby“ vychází z modernizace stávajícího třídícího zařízení, respektive 

náhrady roštnicových třídičů, které jsou technicky zastaralé a vyţadují vysoké 

nároky na údrţbu a obnovu třídící plochy pro zajištění garantované odchylky 

chybných zrn v nadsítném i podsítném. Navrhované řešení spočívá ve výměně 

starého třídiče za třídič nové generace s názvem Trisomat. Tím dojde 

k důkladnějšímu vytřídění uhelného produktu a ke zvýšení jeho kvality. Dojde i 

k nezanedbatelnému sníţení nákladů na údrţbu. Tímto navrhovaným řešením 

byl splněn základní cíl této diplomové práce. 
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