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Abstrakt: 

V bakalářské práci jsou popisována fosilní paliva, jejich vznik, rozdělení, 

parametry a naleziště. Dále jsou zmíněny způsoby úpravy zařízeními, kterými se 

úpravy provádí. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny vlivy těţby a úpravy 

fosilních paliv na ţivotní prostředí a vliv na člověka. 

 

 

Klíčová slova: fosilní paliva, ropa, uhlí, zemní plyn, naleziště, těţba uhlí, těţba 

ropy, těţba zemního plynu. 

 

 

Abstract: 

In the bachelor thesis are described fossil fuels, their formation, distribution, 

parameters and deposit. Furthermore are mentioned ways of adjustment with 

device with which are adjustments made. At the end of bachelor thesis are listed 

influences of extraction and adjusment of fosil fuels on enviroment and impact on 

human.  

 

 

Keywords: fossil fuels, oil, coal, natural gas, deposit, coal mining, oil extraction,  

natural gas, extraction. 
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ÚVOD 

Geochemická fáze vzniku kaustobiolitů 

Jiţ při primárním rozkladu organických zbytků v tzv. stadiu diageneze docházelo 

k procesu tvorby uhlí. Jediným poţadavkem byla ochrana organických sedimentů 

před úplným rozkladem na prvky. V tomto stadiu byl vytvářen petrografický typ 

uhlí. V následujícím stadiu epigeneze, které proběhlo v malých hloubkách 1000 aţ 

2000 m, došlo ke zpevnění uhelné hmoty a ztrátě vody procesy dehydratace. 

Transportem a cirkulací vodních roztoků solí vnikly v horninových sedimentech 

druhotné popeloviny. Toto stádium má rozhodující význam pro vznik kapalných a 

plynných fosilních paliv, u tuhých paliv bývá zahrnováno do stadia diageneze. 

Rozklad, k němuţ došlo ve stadiu diageneze, byl ovlivňován překryvem zbytkové 

hmoty anorganickými sedimenty a následný sekundární proces stárnutí nazývaný 

metamorfóza je jiţ stádiem prouhelňování spojeným s druhem geologického 

prostředí, ve kterém proces probíhá. Protoţe k utváření uhlí docházelo značně 

různorodým procesem, jsou vytvořená uhlí odlišná a to makroskopicky, 

mikroskopicky a svým chemickým sloţením. Aby se odumřelá masa bakterií, 

planktonu a rostlin změnila v tuhé fosilní palivo, musí projít procesem prouhelnění. 

Jeho podstatou je rozklad sloţitých velkých molekul biopolymerů, které tvoří 

odumřelou biomasu. Ze vznikajících jednodušších molekul (monomerů), syntetizují 

nové, makromolekulární látky bohatší uhlíkem a vodíkem. Procesy uhelnění , 

kterými prochází odumřelá těla vyšších rostlin, reprezentuje rašelinění, které 

probíhá na povrchu a prouhelňování probíhající v zemské kůře. K procesům 

tvorby ropy, kterými prochází bakterie a plankton, patří na povrchu hnití v kůře 

bituminace. Odumřelé organické látky se na povrchu rozkládají tlením a 

trouchnivěním[9]. 
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1 ROZDĚLENÍ FOSILNÍCH PALIV 

1.1 Černé uhlí 

 

 

Obrázek.1: černé uhlí [1] 

Černé uhlí je jedno z nejdůleţitějších fosilních paliv, které se vyuţívalo uţ dříve, 

avšak průmyslová revoluce dala rozvoji těţby černého bohatství nový impuls. Na 

rozdíl od hnědého uhlí se černé uhlí těţí hlavně v hlubině.  V dnešní době je černé 

uhlí jedním z hlavních surovin při výrobě elektřiny a lze jej zušlechťován na koks. 

Těţba uhlí má i u nás velkou historii a na našem území se „černé zlato“ těţí 

dodnes. 

I kdyţ se lidstvo snaţí od těţby uhlí ustupovat, bude se uhlí pouţívat i do 

budoucna. Celosvětové zásoby uhlí se odhadují na 200-300 let, takţe v porovnání 

s ropou a uranem má určitě větší budoucnost. Dnešní doba umoţňuje černé uhlí 

šetrně přeměňovat na ekologická paliva, a tak se uhlí stává pro mnoho lidí více 

zajímavou surovinou. Černé uhlí se skládá hlavně z uhlíku, v menším mnoţství z 

vody, jílových hornin a sloučenin síry. Kromě moţné přeměny uhlí na koks se dá 

uhlí vyuţít v mnoha oborech jako hutnictví, plynárenství nebo v chemickém 

průmyslu. 
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Černé uhlí se dělí na několik typů: 

Antracit – nejkvalitnější typ uhlí s nejvyšší výhřevností s podílem uhlíku aţ 90% 

Černé, kamenné uhlí – černé, lesklé a tvrdé uhlí, obsah uhlíku 80-90% 

Koksovatelné druhy – slouţí na následnou výrobu koksu, probíhá 

zušlechťováním 

Plynové uhlí – slouţí k výrobě svítiplynu 

1.2  Hnědé uhlí 

Hnědé uhlí  je hnědé aţ černohnědé barvy; obsahuje-li ještě rozpoznatelné zbytky 

dřevité substance, nazývá se xylit nebo xylitické uhlí. Hnědé uhlí bývá většinou 

matné a jeho vryp obvykle hnědý. Podle stupně prouhelnění lze rozlišit uhlí 

hemifázní (hemitypy), tj. nejméně prouhelněné, středně 

prouhelněné ortofázní (ortotypy) a konečné metafázní (metatypy), tj. nejvýše 

prouhelněné. 

Jiná, často uţívaná klasifikace rozlišuje (v pořadí podle stoupajícího prouhelnění): 

a) hnědé uhlí měkké, 

b) hnědé uhlí tvrdé, a to matné nebo lesklé. 

Příkladem hemifázního uhlí je lignit. Hnědé uhlí bývá všeobecně třetihorního, 

někdy druhohorního a výjimečně i prvohorního stáří. 

Hnědé uhlí je v převáţné většině dobýváno povrchovým způsobem. 
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Obrázek. 2: vznik uhlí [2] 

1.3 Ropa 

Ropa je kapalina tvořená směsí plynných, těkavých a rozpuštěných tuhých 

uhlovodíků s příměsí neuhlovodíkových organických sloučenin a písku. Podle 

měrné hmotnosti (hustoty) rozeznáváme velmi lehké ropy (pod 0,85 g/cm-3), lehké 

ropy (okolo 0,88 g/cm-3) a těţké ropy (nad 0,9 g/cm-3). Podle obsahu základních 

typů uhlovodíků se rozlišuje ropa alkalická neboli parafinická, ropa naftenická a 

vzácná ropa aromatická. 

  

 Použití: téměř celá produkce surové ropy je zpracovávána v rafineriích a v 

chemickém průmyslu. Destilací se z ní získává lehký a těţký benzín, nafta, olej a 

zbylý mazut se dále zpracovává na několik frakcí oleje. Krakováním (rozkladem 

uhlovodíků s delšími řetězci na jednodušší sloučeniny) a modifikací struktury 

sloučenin (tzv. reforming) se získávají benzíny a oleje pouţívané jako paliva. Z 

produktů vyrobených z ropy se mimo jiné vyrábí umělá vlákna, umělé kaučuky, 

plastické hmoty, barvy, laky, léčiva, výbušiny atd. 

Velmi těžká ropa a roponosné písky 

Velmi těţké ropy jsou materiálem na hranici mezi ropou a roponosnými písky, na 

rozdíl od bitumenu v roponosných písků mají poněkud niţší viskozitu a v loţisku 

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/ropa.html
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se pohybují. Mají hustotu vyšší neţ 1000 kg·m-3 (vyšší neţ voda) a po chemické 

stránce jde o látku podobnou asfaltům, obsahující  asfalteny a pryskyřičné látky. 

Díky vysokému podílu aromatických, cyklických a vysokomolekulárních uhlovodíků 

vykazují vysokou teplotu varu. Mají vysoké obsahy síry a některých kovů. Jejich 

loţiska jsou známa v nejméně třiceti zemích. Přesto je většina světových zásob, 

podobně jako u roponosných písků, vázána v unikátním loţisku v Orinockém 

ropném pásu ve Venezuele (vytěţitelné zásoby asi 513 miliard barelů extra těţké 

ropy, těţba 157 milionů barelů v roce 2009).  

Roponosné písky jsou sedimentární horniny sloţené z jílu, písku a 1 aţ 20 % 

bitumenu, ze kterých je moţné získávat ropné uhlovodíky. Bitumen má tak 

vysokou viskozitu, ţe se v loţisku nepohybuje. Na produkci 1 barelu ropy je 

potřeba přibliţně 1,16 barelu bitumenu. Roponosné písky jsou produkty alterace 

ropy podzemní vodou nebo jejího rozkladu bakteriální činností. Tyto procesy 

sniţují obsah vodíku a rozkladem nízkomolekulárních látek zvyšují obsah těţkých 

uhlovodíků. Mají hustotu niţší neţ 1000 kg·m-3 a po chemické stránce obsahují 

cyklické terpeny a asfalteny, mají vysoké obsahy síry a některých kovů. 

  

1.4 Zemní plyn 

Zemní plyn vzniká v přírodě třemi způsoby: biogenicky bakteriálním rozkladem 

organické hmoty, termogenicky společně s ropou nebo anorganickou cestou 

během tuhnutí magmatu. Anorganický vznik metanu se připisuje chemickým 

reakcím, které probíhají při tuhnutí magmatu. 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn vyuţívaný jako významné plynné fosilní palivo. 

Jeho hlavní sloţkou je metan. Zemní plyn se těţí z porézních sedimentárních 

hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď 

samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Pouţívá se také jako 

zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv[18]. 

Díky tomu, ţe obsahuje především metan, má v porovnání s ostatními fosilními 

palivy při spalování nejmenší podíl CO2 na jednotku uvolněné energie. Je proto 

povaţován za ekologické palivo.   

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/miry_vahy.html#ropa barel
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/miry_vahy.html#ropa barel
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/roponosn%C3%A9%20p%C3%ADsky.html
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/miry_vahy.html#ropa barel
http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/miry_vahy.html#ropa barel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosiln%C3%AD_palivo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Methan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A9_uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
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Typické sloţení zemního plynu: 

Methan CH4                                                                               70-90% 

Ethan, Propan, Butan C2H6, C3H8, C4H10                0-20% 

Oxid uhličitý CO2                                                                        0-8% 

Kyslík O2                                                                                       0-0,2% 

Dusík N2                                                                                           0-5% 

Sirovodík H2S                                                    0-5% 

Vzácné plyny A, He, Ne, Xe                              stopy 

 

1.5. Oxyhumolit 

     Vzniká biochemickými přeměnami organických zbytků z odumřelých rostlinných 

látek. Je obvykle situován pod nízkým propustným nadloţím na výchozech 

hnědouhelné sloje. Vykazuje obdobné chemicko-fyzikální vlastnosti klasického 

hnědého uhlí, jeho doprava i skladování podléhá stejnému reţimu. Výhřevnost 

oxyhumolitu je do 10 MJ/kg a nehodí se ke spalování. Loţisko oxyhumolitu 

se vyznačuje nejvyšším obsahem huminových kyselin v České republice (asi 80% 

v sušině) s velmi nízkým obsahem bitumenů. Zbytek tvoří anorganické příměsi 

(písek, jíl)[15]. 

 

2  NALEZIŠTĚ A PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH PALIV  

2.1 Naleziště uhlí  

Uhlí se objevuje převáţně na zemském povrchu na svazích řek nebo na březích 

řek.  

Číňané ho pravděpodobně tímto způsobem objevili přibliţně před 3 000 lety. 

Hloubili tunely do země, vykopávali ho do uhelných slojí. V dnešní době provádí 

průzkum uhlí geologové. Ze zkušeností které získali, vědí, pod jakým druhem 

terénu se nachází. Většinou je to oblast, kde se nacházejí horniny z doby karbonu.  
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2.1.1 Světová naleziště uhlí   

Největší část ze známého mnoţství uhlí nacházejícího se ve světě jsou ve třech  

zemích. Spojené státy mají přibliţně 30%, Rusko a jeho spojenecké země mají 

kolem 25% a Čína zhruba 10%. Zbývající zásoby uhlí se nachází v Německu, Indii 

Austrálii, Kanadě, Jiţní Africe a v Británii. V Jiţní Americe mají zásoby uhlí pouze 

čtyři země - Argentina, Brazílie, Chile a Kolumbie. Větší část těchto zásob je 

ukryta pod tropickými deštnými lesy, kde by byla jejich těţba dosti obtíţná. V 

Africe se doluje uhlí jen v osmi z 52 afrických zemí. Největší zásoby jsou v Jiţní 

Africe a Zimbabwe, dále se uhlí dobývá v Alţírsku, Maroku, Mosambiku, Nigérii, 

Tanzanii a v Zair [7]. 

Celková světová roční spotřeba se odhaduje na přibliţně 7,8 miliardy tun. Při 

spotřebě v současné době by nám známé zásoby všech druhů uhlí vydrţely 

přibliţně 300 let.  

Světoví producenti a spotřebitelé: 

Čína 

Nemalý vliv na vývoj situace má v poslední době Čína. Je největším vývozcem 

uhlí na světě a zároveň jeho největším spotřebitelem. 

 

Ověřené zásoby: 125 mld. t 

pravděpodobné zásoby: 4 triliony t 

roční spotřeba: přibliţně 1,5 mld. t 

roční produkce: přibliţně 1,6 mld. t[14]. 

USA 

Velkým hráčem na poli uhlí je tradičně USA. Má největší ověřené zásoby na 

světě, je druhým největším producentem (po Číně). Ročně se zde spotřebovává 

přibliţně miliarda tun převáţně domácího původu. Výrobu elektřiny země pokrývá 

ze 75 procent právě uhlí, podle jiných zdrojů tento podíl činí aţ 90 procent. 

ověřené zásoby: 270 mld. t 

http://www.enviweb.cz/eslovnik/1008
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roční spotřeba: přibliţně 1,07. mld. t 

roční produkce: přibliţně 1,06 mld. t[14]. 

Rusko 

Rusko představuje významného světového producenta i spotřebitele uhlí, 

především však má druhé největší ověřené zásoby (po USA). Je také 

významným exportérem.  

ověřené zásoby: 270 mld. t 

roční spotřeba: přibliţně 0.29 mld. t 

roční produkce: přibliţně 0,25 mld. t[14]. 

2.1.2 Tuzemská naleziště uhlí  

Na severu Čech pod Krušnými horami se těţí hnědé uhlí, které je dobýváno 

povrchovou těţbou. Tato oblast se jmenuje Severočeská hnědouhelná pánev. Na 

severu Čech to jsou především Severočeské doly a.s. Tyto doly jsou největší 

hnědouhelnou těţební společností v České republice. Další těţařskou skupinou na 

severu Čech je firma Czech Coal a.s. Ta zajišťuje těţbu hnědého uhlí v lokalitě 

Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve, kde těţí Vršanská 

uhelná a.s. a Severní energetická a.s., která spravuje těţební lokalitu 

Československá armáda (ČSA) včetně Homogenizační drtírny a Úpravny uhlí 

Komořany. Mezi menší producenty hnědého uhlí patří Sokolovská uhelná a.s. 

Sokolovská uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v České 

republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těţební společností.  

Černé uhlí nalezneme především v okolí Ostravy a Karviné. OKD je jediným 

producentem černého uhlí v České republice. Těţí jej v hlubinných dolech v 

karvinském revíru v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve. Do nedávna se těţilo 

také v Ostravě na dole Paskov. Firma vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a 

prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je 

vhodné jako palivo, lze ho vyuţít pro koksování, v chemickém průmyslu a v mnoha 

dalších odvětvích 
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2.2 Naleziště ropy  

Loţiska uhlovodíků jsou vázána některé typy sedimentárních pánví. Nejen  

přítomnost vhodných nádrţních, ale také přítomnost ropomatečných zdrojových 

hornin jsou základní podmínkou. Zdrojové horniny jsou často vázány na teplé 

(tropické či subtropické) klimatické podmínky v místě a době tvorby těchto 

sedimentů. Protoţe ropa migruje, mohou být zdrojové horniny i částečně vzdálené 

od existujících loţisek[7]. 

Sedimentární pánve vznikaly v místech poklesu zemské kůry, velmi často v 

důsledku pohybu kontinentálních bloků na jejich okrajích nebo v důsledku 

rozsáhlých tektonických pohybů. Jednotlivé pánve se tvořily v průběhu vývoje 

Země na různých místech také v důsledku pohybu kontinentů[17]. 

2.2.1 Světová naleziště ropy  

Koncem 80. let 20. století představovalo patnáct republik bývalého Sovětského  

svazu největšího světového producenta ropy. Jejich celková produkce činila kolem 

18% světové těţby. Z těchto republik je největším producentem Rusko, dále pak 

Ázerbajdţán, Kazachstán, Kirgizie, Tádţikistán, Turkmenistán, Ukrajina a 

Uzbekistán. Druhým největším producentem jsou USA, které spolu s Kanadou 

vytěţily v roce 1990 téměř 16% celkové produkce. Následují je Saudská Arábie, 

Írán, Mexiko, Čína, Venezuela, Irák a Británie. Těţba se mění podle toho, jaká je 

poptávka. Světová recese počátkem 90. let tohoto století vedla k velkému propadu 

produkce. Británie neměla dříve ţádné zásoby a veškerou ropu dováţela. Pak ale 

našla ropu v šelfových oblastech a stala se jedním z největších producentů[15].  

 V České republice se v současné době pohybuje těţba ropy mezi 300 – 400 tis. 

m3. Loţiska se nachází na Moravě, v převaze na jihu, v geologických oblastech ( 

Karpatská předhlubeň, vídeňská pánev a na svazích Českého masivu). 

Nejvýznamnější společností v ČR, která těţí ropu, jsou MND a.s. V oblasti 

vídeňské pánve leţí loţiska převáţně v hloubkách 2000 metrů. Největším 

loţiskem v této oblasti je loţisko Hrušky, jehoţ značná část uţ byla vytěţena. 

Průzkum v oblasti i nadále pokračuje. Nové loţisko ropy bylo nalezeno a je těţeno 

v oblasti Stará Břeclav a Břeclav Poštorná a celkový podíl z této oblasti je asi 6 %.  
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Obrázek.3: Lokalizace hlavních loţisek ropy a zemního plynu[3] 

 zemní plyn  

 ropa 

 

Dosud nenalezená loţiska v oblasti karpatské předhlubně a jihovýchodních svahů 

Českého masívu patří k významným ropným loţiskům na území ČR. Velkým a 

důleţitým loţiskem ropy zůstávají Dambořice. Dalším průzkumem byla objevena 

nová lokalita Ţarošice a Uhřice - jih. V současnosti jsou tato loţiska těţena a 

podílejí se zhruba 88 % celkové těţby ropy v ČR [16].  

  

2.3 Naleziště zemního plynu  

Zemní plyn se nachází v podzemních loţiskách, často v souvislosti s loţisky ropy  

nebo uhlí. Podle biogenní (organické) teorie vznikl plyn zemní (obdobně jako ropa 

a uhlí) z nahromaděných rostlinných nebo ţivočišných zbytků jejich biochemickou 

a následnou geochemickou přeměnou za účinku vysokých tlaků, teplot a 

katalytického vlivu hornin.  
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2.3.1 Světová naleziště zemního plynu  

Nejvíce zemního plynu vlastní Ruská federace, Kanada a USA, ve velkém 

mnoţství se pak také těţí i v rámci Perského zálivu. Dalšími státy, kde je zemní 

plyn hlavním vývozním artiklem jsou prakticky všechny lokality v Asii snad jen 

vyjma Nepálu a Mongolska a také i Jiţní Amerika. V Evropě mnoho nalezišť 

zemního plynu není, vyjma přímořských oblastí, protoţe Anglie a Itálie patří k 

opravdu světovým producentům zemního plynu[17]. 

2.3.2 Tuzemská naleziště zemního plynu  

V České republice nejsou ţádná velká významná loţiska zemního plynu. 

Nejvýznamnější těţařskou společností v ČR je MND a.s. Těţba na jiţní Moravě se 

pohybuje pod 100 mil. m3 plynu ročně a podílí se tak na celkové spotřebě necelým 

jedním procentem. Loţiska zemního plynu jsou v Jihomoravském, Zlínském a 

Moravskoslezském kraji. Na jiţní Moravě se zemní plyn a ropa vyskytují na 

většině loţisek současně.  

 

2.4 Parametry fosilních paliv  

2.4.1 Parametry uhlí  

Uhlí je v České republice převáţně surovinou energetickou (tepelné elektrárny, 

výroba briket), koksárenskou (výroba různých druhů koksu, hlavně hutnického 

koksu), ke zplyňování (výroba topného plynu) a pro chemický průmysl (extrakce). 

Hlavními parametry, které určují kvalitu uhlí jsou výhřevnost (Qi
r) , obsah popela 

(Ad), obsah síry (Sd), obsah vody (Wt
r ), spalné teplo (Qs

r), prchavá hořlavina (Vdaf 

), obsah vodíku (Hdaf), zrnitost. Základními druhy uhelných paliv jsou: ko – kostka, 

o1 – ořech1, o2 – ořech2, hp – hruboprach, ps(ts) - průmyslové směsi 

(energetické směsi). Všechny tyto parametry jsou pro hnědé a černé uhlí 

odlišné[1], [8], [16]. 
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2.4.2 Parametry ropy  

Hlavními parametry ropy jsou: bod vzplanutí, třída nebezpečnosti, hustota, mez 

výbušnosti, bod hoření, teplota vznícení, ale také teplotní třída a výhřevnost. Jiné 

parametry má surová ropa a odlišné její jednotlivé destilační frakce. Destilačním  

procesem se z ropy dále získává: lehký benzín, oleje a maziva, těţký benzín, 

mazut, petrolej, plynový olej, asfalt, [12].  

 

 

Obrázek 4: prokázané světové zásoby ropy z roku 2009[4] 

 

1. Sloţení- směs uhlovodíků  

2. Vlastnosti- hnědá aţ černá hořlavá kapalina, páry jsou výbušné  

3. Bod vzplanutí- niţší neţ 21 °C  

4. Mez výbušnosti- nestanovena  

5. Třída nebezpečnosti- I.  

6. Hustota- 730 aţ 1140 Kg/m3 

7. Bod hoření- 510 °C  

8. Teplota vznícení- 220 °C  

9. Teplotní Třída- T3  

10. Výhřevnost- 40 aţ 80 MJ/Kg  
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2.4.3 Parametry zemního plynu  

Zemní plyn je bezbarvý, nezapáchající, hořlavý plyn. Patří do skupiny  

topných plynů, vyuţívá se v kogeneračních jednotkách v dopravě (jako pohon 

motorových vozidel) k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách a teplárnách. 

Můţe se vyskytovat ve dvou formách. CNG (Compressed Natural Gas), coţ je 

stlačený zemní plyn při tlaku 200 barů a LNG (Liquefied Natural Gas), zkapalněný 

teplotě -162 °C. Skládá se převáţně z metanu a vyšších uhlovodíků s malou 

příměsí inertních plynů. Zemní plyn je lehčí neţ vzduch je nejedovatý a 

nedýchatelný[18]. 

 

 

Obrázek 5: zásoby zemního plynu[5] 

 

Parametry: 

 Výhřevnost 34,08 MJ/m3 

Spalné teplo 37,82 MJ/m3 

Hustota 0,69 kg/m3 

Meze výbušnosti 5 – 15 % 

Zápalná teplota 650 °C 
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Mnoţství spalovacího vzduchu 9,56 m3 vzduchu/ m3 ZP 

Teplota plamene 1 957 °C 

3 ZPŮSOB ÚPRAVY FOSILNÍCH PALIV 

3.1 Úprava uhlí a její význam 

Úpravou uhlí označujeme soubor technologických operací, jejichţ úkolem je 

sníţení obsahu balastních a škodlivých látek v těţené směsi uhelné suroviny na 

minimum. Nespalitelné, eventuelně škodlivé komponenty se staly součástí uhelné 

hmoty buď při jejím vzniku, nebo tvoří často tenké vrstvy v uhelné sloji a také se 

k těţené surovině dostaly v důsledku těţebních operací. 

Obecně platí, ţe moţnost vyuţití uhlí je tím větší, čím je v něm niţší obsah 

nespalitelných, nebo škodlivých příměsí. Akceptovatelná úroveň obou těchto 

příměsí je pak závislá na způsobech vyuţití uhelné hmoty. K těm především patří: 

 výroba elektrické energie a tepla 

 výroba koksu 

 výroba chemických procesů 

Pro výrobu elektrické energie a tepla lze v závislosti na spalovacím zařízení vyuţít 

uhlí s relativně široký rozmezím obsahu nespalitelných látek a různém zrnitostním 

rozmezí. Obsah popela v energetických směsí se v ČR v současné době pohybuje 

v rozmezí cca 6,5 (15) – 48% Ad. Kaţdé sníţení obsahu popela nebo škodlivin pak 

má za následek zefektivnění procesu spalování z pohledu zmenšení problému 

likvidace, nebo vyuţití popílku spolu se sníţením mnoţství pevných nebo plynných 

emisí. Výrazně vyšší poţadavky z hlediska obsahu spalitelných látek musí uhlí 

splňovat při vyuţití ve formě koksu a při chemickém zpracování. Obsah popela 

v uhelných směsích pro tyto účely se pohybuje v rozmezí cca 7 – 9 % Ad, s cílem 

dále sníţit spodní hranici obsahu popela a síry. 

Významným faktorem pro moţnosti vyuţití uhelné hmoty je rovněţ zrnitostní 

skladba tohoto materiálu. Proto je nutné vytěţenou nebo upravenou surovinu vţdy 

rozdělit skupiny frakce (obchodní druhy) podle velikosti částic v závislosti na 

poţadavcích odběratelů[4]. 
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Porovnáme-li výše uvedené poţadované kvalitativní parametry pouţívaných 

uhelných směsí s průměrným obsahem popela v těţené surovině, který má 

v současném období hodnotu okolo 30 % A d (se značným rozpětím) a se 

zrnitostním rozsahem částic v těţené surovině v mezích cca 0 – 200 (250) mm, je 

zřejmé, ţe bez operací úpravy uhlí, nelze těţenou uhelnou surovinu v některých 

směrech vůbec vyuţít. Technologický proces úpravy uhlí je tedy nezbytným 

mezičlánkem mezi těţbou uhlí a jeho vyuţitím.  

3.2 Hlavní postupy při úpravě uhlí 

Minimálním poţadavkem na vyuţití vytěţené uhelné hmoty je její rozdělení na 

části (zrnitostní frakce) o různém rozmezí velikosti zrn. Tuto operaci nazýváme 

třídění. Chceme li dosáhnout oddělení spalitelných a nespalitelných sloţek 

vytěţené suroviny je nutné pouţít operací, které lze komplexně označit jako 

operace separační. Při těchto operacích dochází k rozdělení surovin na dvě nebo 

více jakostně odlišných produktů. Tyto rozdruţovací operace nelze efektivně 

provádět stejným postupem v celém zrnitostní rozsahu je nutno surovinu vhodným 

způsobem připravit na rozdruţovací proces. Tyto operace se nazývají operacemi 

přípravnými. Produkty, které vznikají při separačních procesech je potřeba poté 

zpracovat tak, aby byly k zvolenému účelu pouţitelné, technologické operace se 

nazývají pomocné. Kvůli ochraně ţivotního prostředí a zesílení účinnosti 

jednotlivých operací bývají technologické úpravy uhlí většinou uskutečněny za 

přídavku vody nebo ve vodním prostředí. Vzniklé mnoţství kalů a vody, vyvolá 

potřebu operaci čištění, cirkulace vody a zpracování kalu (regeneraci kalu). 

Případné blokové seřazení všech výše uvedených technologických operací při 

úpravě uhlí[4]. 

Surové uhlí 

Přípravné operace 

 odstranění cizích a nedrtitelných předmětů  

 třídění před rozdruţováním  
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 odkalování hrubších zrnitostních tříd před rozdruţováním 

 drcení meziproduktu před dalším rozdruţováním 

Hlavní rozdruţovací, separační operace 

 odstranění kamene (hlušiny mokré, suché) 

 rozdruţování hrubozrnné části vsázky (teţkosuspenzní rozdruţovače, 

sazečky pro hrubé zrno) 

 rozdruţování vsázky střední zrnitosti (sazečky, hydrocyklóny s těţkou 

suspenzí) 

 rozdruţování jemnozrnného kalového podílu (flotace, hydrocyklóny s vlastní 

suspenzí) 

Pomocné operace 

 odvodňování produktů rozdruţování (odvodňovací třídiče, síta, odstředivky, 

filtry, sušárny) 

 drcení produktů úpravy na obchodní velikosti 

 regenerace zředěné suspenze 

 čištění provozní a cirkulační vody (zahušťovače, sedimentační špičky, 

jímky, nádrţe) 

 míchání prodejních směsí 

 vyuţití a ukládání odpadů 

3.3 Třídění a její zařazení 

Jako třídění je zpravidla označováno rozdělování směsi nerostných surovin nebo 

produktů úpravy podle velikosti zrn. Podle zařazení technologického procesu 

můţe být třídění pracovních operace. Operace dělíme do tří skupin: 

hlavní: rozdělujeme těţené uhlí přímo bez další úpravy. 

přípravnou: vsázku rozděluje na několik rozdruţovaných zrnitostních tříd. 
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pomocnou: produkty rozdruţování dělíme podle velikosti zrn, tak jak poţadují 

odběratelé v různém zrnitostním rozmezí. 

Třídění je z velké části přípravným, případně pomocným pracovním pochodem. 

Některé druhy hnědého uhlí jsou tříděny pouze na energeticky vyuţívané produkty 

podle poţadavků odběratelů. U některých druhů hnědého uhlí se třídění pouţívá 

jako hlavní pracovní pochod. Třídění rozlišujeme podle toho, jaký způsob třídící 

operace uskutečníme. 

  

3.3.1 Mechanické třídiče při úpravě uhlí 

Při úpravě uhlí se v praxi pouţívá mnoho rozdílných typů a konstrukcí sítových a 

roštnicových třídičů. Pevné roštnicové třídiče se při úpravě uhlí pouţívají jen 

vyjímečně. Běţně se na úpravnách uhlí pouţívají pohyblivé sítové třídiče. 

Pouţívají se k hrubému předtřídění těţeného uhlí nebo třídění produktů 

rozdruţování. Válečkové třídiče se pouţívají k odtřídění jemnozrnného podílu (-10 

mm) ze surového uhlí. Pro tento účel je pouţíván  vlnonapěťový třídič Trisomat. 

Tento třídič má zvláštní konstrukci a systém uvádění sítové plochy do pohybu 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 6: třídič Trisomat[6] 

sítová 

plocha 

výstupní část třídiče 

 

vstupní část třídiče 

Střední část třídiče 
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Princip třídiče Trisomat: v první části třídiče je tříděný materiál uváděn do pohybu 

kruhovým pohybem sítové plochy, coţ umoţňuje rychlé rozvolnění vrstvy 

tříděného materiálu. Ve střední části třídiče se sítová plocha pohybuje lineárně a 

tím umoţňuje optimální kontakt tříděného materiálu se sítovou plochou. 

V poslední části třídiče koná sítová plocha pohyb eliptický proti směru pohybu 

materiálu a tak zmenšuje dopravní rychlost materiálu na třídiči. Tím dochází 

k intenzivnějšímu procesu třídění hraničních zrn (dotřídění)[4] 

Hlavním třídícím zařízením na úpravnách uhlí jsou pohyblivé sítové třídiče. 

V současné době se pouţívají třídiče s nadkritickým počtem kmitů tak zvané 

vibrační jsou různých typů a konstrukcí. Amplituda vibračních třídičů 

s nadkritickými kmity, pouţívaných v úpravnách uhlí se pohybuje v rozmezí 3-12 

mm, počet vibrací 700-1200 za minutu. Úklon sítové plochy bývá nastaven 

v rozmezí 0-40°. Lze je pouţít v celém zrnitostním rozsahu 0,1-150 mm a to 

k třídění za suchy i za mokra[4]. 

 

 3.4. Gravitační rozdruţování uhlí v těţkých suspenzích 

Podstata rozdruţování v těţkých suspenzích spočívá v tom, ţe rozdruţovaná 

surovina je podávána do dělícího hmotného prostředí -  těţké suspenze, která má 

takovou hustotu, aby specificky lehčí zrna plavala a těţší klesla ke dnu. Princip 

jako při plavícím rozboru v těţkých kapalinách. Mezi nízkopopelnatým uhlím a 

hlušinou, nebo jalovou sloţkou a kvalitní rudou je celá řada různých meziproduktů 

o různých hustotách, které se při dvouproduktovém (jednořezová technologie) 

rozdruţování přidávají buď do mkoncentrátu nebo do odpadu. Při 

víceproduktovém  rozdruţování (dvouřezová technologie) jsou meziprodukty dále 

zpracovávány drcením a mletím a přečišťovány dalšími rozdruţovacími metodami. 

 Rozdruţování v těţkých suspenzích má oproti jiným gravitačním způsobům 

některé přednosti: 

 1. Rozdělení sloţek v rubanině podle hustot je relativně přesné a účinné. 

 2. Hustotu rozdruţovacího prostředí můţeme snadno přizpůsobit sloţení 

upravované suroviny. 
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 3. Těţkosuspenzní rozdruţovače dosahují proti jiným systémům vysokých výkonů 

400 i více t.hod-1. 

 4. Příprava suroviny pro rozdruţování je jednoduchá a zpravidla se omezuje na 

odtřídění prachových zrnek (0-10mm). 

 5. Rozdruţovat je moţno suroviny v zrnitostním rozsahu od 10 mm u rudy od 5 

mm) aţ do 300 i více mm. 

 Nevýhody: nepouţitelnost pro prachové částice a vysoké náklady na provoz a 

údrţbu. 

 

3.4.1  Rozdruţovací suspenze 

 Nejdůleţitější vlastnosti těţkých suspenzí jsou: 

1. Stabilita 

2. Hustota  

3. Viskozita 

 Tyto vlastnosti spolu souvisí a podmiňují se. Vztah mezi  zatěţkávadlem a 

vlastnostmi těţké suspenze je vyjádřen následujícími provozně ověřenými 

pravidly. 

a. Pouţité zatěţkávadlo má mít alespoň dvojnásobnou hustotu, neţ je hustota 

těţké suspenze, aby jeho koncentrace v těţké suspenzi a tím i její viskozita 

nebyla příliš vysoká. 

b. Těţké suspenze mají mít určitou stabilitu, která je závislá hlavně na 

koncentraci zatěţkávadla v těţké suspenzi a jeho jemnosti. 

c. Viskozita suspenze nemá být příliš vysoká, protoţe viskozita zapříčiňuje 

nepřesné rozdruţování, sniţuje výkonnost rozdruţovače. 

d. Zatěţkávadlo má být nerozpustné ve vodě, otěruvzdorné a snadno 

oddělitelné od produktu rozdruţování při zpracování na odvodňovacích 

sítech. 
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e. Zatěţkávadlo má být cenově i hospodářsky dostupné. Pouţívá se hlavně 

magnetit, ale i cenově výhodnější albánský louţenec. 

f. zatěţkávadlo by mělo mít co největší měrnou hmotnost (niţší dávkování) a 

magnetickou susceptibitu (magnetická regenerace rozdruţovací suspenze). 

3.4.2  Těţkosuspenzní rozdruţovače 

 Dnes se na našich úpravnách pouţívají 2 typy TS rozdruţovačů: 

Holandský systém SM (Staats-Mijnen) 

 fy Stamicarbon (lic.Vítkovice a.s., SM vany)  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Rozdruţovač SM [7]    

 

Pouţívají se při úpravě odprášeného uhlí (uhlí zbaveného frakce 0-10mm –

hruboprachy) v severních Čechách.  Přívod je surové uhlí 10-250 mm. 

 Lehký produkt plave na hladině (rozdruţovací) vany je vyhrnován horní větví 

(hrabel) přes odvodňovací rošt na sprchovací rošty a síta.  Těţký produkt je 

vyhrnován ode dna vany spodní větví hřeblového dopravníku opět přes 

odvodňovací rošt na sprchovací rošty a síta nebo další vany na 2. stupeň 

rozdruţování (v případě dvouřezové technologie a rozdruţování na 3 produkty). 

 Výhodou je jednoduchost, vysoká ostrost rozdruţování, vysoká pruţnost 

rozdruţování, není citlivý na přetíţení při změně mnoţství přívodu, nevyţaduje 

úzké předtřídění, stačí pouze odstranit jemné součásti. Není citlivý na změnu 

sloţené suroviny. 
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 Nevýhodou je, ţe nelze rozdruţovat částice pod 10 mm, udrţování a doplňování 

TS je nejnákladnější část provozu. Jako zatěţkávadla se pouţívají drahé materiály 

(Magnetit,Louţenec, FeSi). Suspenze má abrazivní vlastnosti. 

Regenerace rozdruţovací suspenze je prováděna v zahušťovacích 

hydrocyklonech nebo magnetických separátorech ( zatěţkávadla jsou sirníky 

ţeleza)[10]. 

 

3.5 Flotace 

Flotace je proces zaloţený na rozdílných fyzikálněchemických vlastnostech 

povrchů rozdruţovaných zrn, jejichţ příčinou je rozdílná měrná povrchová energie. 

Volná energie kaţdé částice v libovolné soustavě je sloţena z energie potenciální 

a energie povrchové. Potenciální energie částice je úměrná hmotnosti nebo 

objemu částice, povrchová energie pak velikosti měrného povrchu částice. 

Velikost částic rozdruţovaných flotací je částečně nepřímo závislá na jejich 

hustotě a jejich maximální rozměr je okolo 2 mm u částic s niţší hustotou (uhlí). 

Podle průběhu flotačního děje lze flotační proces definovat jako způsob separace, 

zaloţený na schopnosti některých částic vyplavat na hladinu flotačního rmutu[5]. 

Podstatu flotace lze definovat tak, ţe jde o proces, kde se oddělují částice, 

zaloţený na rozdílné schopnosti minerálních zrn zachytit se a ustálit na povrchu 

fázového rozhraní. 

 

3.5.1 Technologie flotace uhlí 

Flotace v úpravnách uhlí doplňuje jiné způsoby rozdruţování, její podíl vzhledem 

ke změnám zrnitosti roste. Při flotaci uhlí odchází do pěnového produktu vţdy 

lehčí část upravované suroviny. Gravitační způsob úpravy je 4-5 krát levnější neţ 

flotační úprava uhlí. Po kvalitativní stránce získaných flotačních koncentrátů a 

dosahované ostrosti předbíhá flotace všechny ostatní způsoby úpravy uhelných 

kalů a prachů. Při flotaci odchází značná část upravované suroviny do pěnového 

produktu a tento fakt musí být akceptován při konstrukci flotačních strojů. Proto se 

úpravnách uhlí dává přednost flotátorům s oboustranným odváděním pěnového 
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produktu. Při provádění flotace méně zahuštěného rmutu jsou dosahovány lepší 

výsledky zejména v případech, kdy surovina vykazuje vysoký obsah velmi 

jemných zrn. Flotovatelnost uhlí závisí na stupni prouhelnění. Hnědé uhlí a lignit 

nelze flotovat, flotační schopnost má pouze černé uhlí. 

Obsah tuhých částic ve flotačním rmutu velmi ovlivňuje průběh a výsledky flotace. 

Optimální zahuštění rmutu bývá většinou 200-50 g.1-1, coţ odpovídá poměru 

T:K=1:4 aţ 1:1,25. Většinou však bývá zahuštění niţší, okolo 150-200 g. 1-1[3]  

Zvýšení účinnosti flotace získáme rozdělením flotačního rmutu v hydrocyklónech 

na dvě zrnitostně rozdílné části (frakce) v kterých flotujeme hrubozrnnější podíl a 

nebo flotujem samostatně. Další moţností zpracování nepěnového produktu 

základní flotace v hydrocyklónu a následná kontrolní flotace hrubšího podílu[5]. 

 

3.6 Rozdruţování uhlí v sazečkách 

Rozdruţování v sazečkách je jeden z nejstarších způsobů rozdruţování 

surovin. Řadíme ho do skupiny dynamického gravitačního 

rozdruţování. Rozdruţování uhlí v sazečkách je jedním z nejčastějších 

způsobů úpravy uhlí v současnosti. 

Rozdruţování v sazečkách je zaloţeno na rozdělování zrn podle 

hustoty ve střídavém vzestupném a sestupném proudu vody ze 

současného horizontálního posunu vrstvy rozdruţovacího materiálu. 

Vedle hustoty významně ovlivňuje výsledek rozdruţovacího procesu 

také 

 velikost a tvar rozdruţovaných částic 

 velikost a tvar pulzů vodního prostředí 

 velikost vrstvy rozdruţovaného materiálu aj[5]. 

Zásadní představa o rozdruţovacím procesu v sazečce je taková, ţe 

zrna vyšší hustoty a velikosti jsou vzestupným proudem nadzvedávána 

později a méně, neţ zrna niţší hustoty a velikosti. Opakováním tohoto 

cyklu při průchodu sazečkou dojde k rozloţení částic různé hustoty a 
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velikosti do vrstev různé kvality, které následně vynášecím zařízením 

oddělí.  

 

3.6.1 konstrukce sazeček pro úpravu uhlí 

Základní princip sazečky pro rozdruţování rudnin: Sazečka je tvořena skříní, která 

je rozdělena podélnou stěnou na dvě oddělení (jako spojité nádoby). 

V jednom oddělení se pohybuje píst (u pístových sazeček), v druhém je umístěno 

síto. Jímka sazečky je naplněna vodou. Píst se pomocí táhla střídavě pohybuje 

nahoru a dolů. Při klesání pístu je voda vháněna pod síto, projde otvory síta a na 

sítě umístěnou rudninu uvádí do vznosu. Při pohybu pístu nahoru zrna rudnin 

klesají podle své specifické váhy různou rychlostí zpět na síto, kde se postupně 

rozvrství podle váhy v pořadí odspoda ruda – prorostlina – jalovina. V praxi se 

pouţívá několik systémů s pístem i bezpístové. Pro lepší rozdruţování se řadí 

několik sazeček za sebe. Pokud je potřeba rozdruţit rubaninu s více druhy rud, je 

nutno řešit sazečky jako několika sítové. 

Výše popsaný základní princip sazečky by pracoval s přestávkami na vybírání 

rozdruţených frakcí. Kontinuální vynášení rozdruţených frakcí se děje vynášecí 

štěrbinou, vynášecí rourou nebo podloţkou. 

Vynášení štěrbinou (přepadem) je řešeno výpustným otvorem 

v úrovni nahromadění příslušné sloţky sázeného materiálu a přepadem ostatních 

frakcí do další sazečky v kaskádě. Při tomto způsobu vznikají velké úpravárenské 

ztráty a rozdruţení není dokonalé[10]. 

3.7  Rozdruţování ve vodorovném proudu vody  

 Rozdruţování ve vodorovném proudu vody bylo dříve hodně pouţívané, 

získáváním zkušeností s rozdruţováním bylo zjištěno mnoho nevýhod.  

Například: komplikované kalové oběhy, velká spotřeba vody, náročná údrţba, 

vyšší spotřeba energie. 
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Z těchto důvodů se tento způsob v současné době jiţ nepouţívá. Při tomto 

způsobu rozdruţování šlo o rozdruţování v proudu vody na mírně nakloněné 

rovině. Které bylo vyuţíváno v systémech: 

1. Rozdruţování ve ţlabech – uhlí 

2. Rozdruţování na splavech - rudy 

  Rozdruţování probíhalo vţdy ve více ţlabech postavených vedle sebe nebo i 

nad sebou, přičemţ produkty postupovaly z jednoho ţlabu do druhého. 

Jemnozrnné ţlaby bývaly mnohem delší neţ pro hrubé materiály. Např. pro uhlí 

10-80 (100) mm byly asi 6 m dlouhé a široké 0,6-0,8 m. Jemnozrnná soustava 

RHÉO pro uhlí 0,5-10 mm měla aţ 60 m. 

   

10-25o

2-3o

Hlušiny Meziprodukt Prané uhlí

Obrázek 8: Ţlabová rozdruţovací soustava RHÉO[8] 

 

 Obvykle bylo třeba pro rozdruţování 4-5 m3 vody na 1 tunu uhlí.  Vynášení 

produktů bylo pomocí vynášecích skříní ve dně ţlabového rozdruţovače. Pro 

jemnozrnné produkty byly sloţitější neţ pro hrubozrnné. Výkyvná klapka, která 

uzavírala výpustní štěrbinu vykonávala kývavý pohyb, v počtu 60-100 min-1.  

Zamezovalo se tak ucpávání výpustné štěrbiny a umoţňovalo vypouštění 

 v pravidelných dávkách. Kromě klapky zde bylo regulační šoupátko a přívod vody.                                                                                                                                    

Hrubá soustava Rhéo měla výkon asi 1-2 t.h-1.cm-1 šířky. Jemnozrnná soustava 

1,2-1,7 t.h-1.cm-1 šířky.  Dříve se pouţívaly také kalové soustavy Rhéo pro zrnitosti 

0-0,5 mm dnes nahrazené flotací. Ve ţlabových rozdruţovačích lze dosáhnout 

stejné ostrosti rozdruţování jako v sazečkách[10]. 
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4  VLIV NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1     Vliv úpravy uhlí 

Ten kdo projíţděl krajinou Mostecka, nemohl si nevšimnout, jaké obrovské zásahy 

povrchová těţba hnědého uhlí představuje. Krajina s vytěţenými místy a 

vyváţkami hlušiny se jen obtíţně rekultivuje, nicméně tlak na tuto rekultivaci je 

velký, a tak se vytěţená místa pozvolna upravují. Problém je také s velkým 

lokálním znečištěním ovzduší. Fosilní paliva jsou příkladem zásobních zdrojů. 

Spalováním fosilních paliv vzniká mimo jiné oxid uhličitý. Vzhledem k tomu, ţe tato 

forma uhlíku není přirozenou součástí biologického cyklu, obohacuje se atmosféra 

o další CO2, který v atmosféře setrvá aţ 100 let a který napomáhá globálnímu 

oteplování Země. Během spalování se dále uvolňují vázané látky jako síra a těţké 

kovy a zvyšuje se tak jejich mnoţství v ţivotním prostředí. 

 

4.1.1       Emise a imise 

Uhelné elektrárny zatěţovaly ţivotní prostředí, zejména oxidem uhličitým, 

siřičitým, oxidy dusíku a oxidy některých aromatických uhlovodíků. Práškovým 

spalováním dochází k úniku popílku do ovzduší. Všechny tyto látky, které jsou 

vypouštěny z elektráren do ovzduší, nazýváme emisemi. 

V současné době jsou všechny uhelné elektrárny odsířeny, coţ má obrovský vliv 

na ţivotní prostředí, je to vidět na příkladu Krušných hor. 

Imise jsou emise, která se dostala do styku s ţivotním prostředím. Jsou to 

přízemní, (zhruba do výše 1,8 m) koncentrace znečišťujících látek. Do prostředí se 

dostávají i ze vzdálených míst. Pro hodnocení vlivu na zdraví lidí jsou však 

rozhodující[13]. 
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4.1.2      Oxidy síry 

Mezi nejškodlivější látky, které se mohou dostat spalinami do vzduchu, patří oxidy 

síry. Síra se v uhlí vyskytuje z menší části v anorganických sloučeninách (pyrity, 

sirníky), z větší ve formě organických sloučenin. Právě organické látky obsahující 

síru se při spalování oxidují na oxid siřičitý SO2. Velmi důleţitým krokem k 

ozdravení ţivotního prostředí je proto odsíření uhelných elektráren. Metody, které 

se k odsíření kouřových plynů pouţívají, se rozdělují do tří skupin: na suché, 

polosuché a mokré[13]. 

4.1.3      Oxidy dusíku 

Při spalování uhlí (ale i mazutu) za vysokých teplot vznikají oxidací paliva se 

spalovacím vzduchem oxidy dusíku. V elektrárenských kotlech vzniká především 

oxid dusnatý, který se mění na dioxid dusíku NO2. Vedle něj se vyskytuje oxid 

dusitý a dusičnany. Společně jsou všechny oxidy dusíku označovány jako NOx. 

Oxidy dusíku zvyšují škodlivé účinky oxidu siřičitého a stejně jako on napadají 

sliznice dýchacích orgánů a ničí lesy. Podle hygieniků a lékařů jsou oxidy dusíku 

asi šestkrát aţ desetkrát nebezpečnější neţ oxid siřičitý. V současné době je 

z celosvětového hlediska produkce NOx více nebezpečný automobilový průmysl, 

neţ energetika. 

Emise oxidů dusíku se dá zredukovat optimalizací spalování a sníţením 

spalovacích teplot. Velmi efektivním zařízením je fluidní ohniště, neboť spalování 

ve fluidní vrstvě probíhá při teplotách v rozmezí 800-900 °C, při kterých se oxidy 

dusíku tvoří podstatně, neţ při obvyklém spalování. Fluidní kotle odstraňují oxidy 

síry i oxidy dusíku zároveň. Další cesta, která vede sníţení koncentrací NOx je 

vloţení katalyzátoru do kouřových plynů. Vloţením těchto katalyzátorů probíhá 

katalytická redukce, při které vzniká čistý dusík a vodní pára[13]. 

4.1.4     Oxid uhličitý 

Spalování uhlí, vzniká mimo jiţ zmíněních oxidů dusíku, síry také oxid uhličitý. I 

kdyţ tento plyn není jedovatý, je podle některých studií nebezpečný tím, ţe má vliv 

na tvorbě skleníkového efektu. Zvyšováním oxidu uhličitého v atmosféře by mohlo 
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způsobit celkové oteplování a tím rozpouštění polárních ledovců, zvýšení hladiny 

oceánů a další jen těţko předvídatelné přírodní pohromy a klimatické změny a. V 

současnosti ale neexistuje ţádná metoda, která by v praxi dokázala odstranit 

CO2 ze spalin. Cesta ke sníţení jeho obsahu ve spalinách vede v energetice 

pouze přes vyšší účinnost tepelného cyklu pomocí dosaţení vysokých parametrů 

bloku, resp. prostřednictvím nadkritických parametrů páry[13]. 

 

Obrázek 9: ţivotní prostředí [9] 

4.1.5 Účinky na zdraví 

Oxid siřičitý 

Vysoké koncentrace oxidu siřičitého mohou vyvolat váţné poškození, jako je 

bronchokonstrikce, chemická bronchitis a tracheitis.  Koncentrace oxidu siřičitého 

v rozsahu 2600-2700 µg/m3 způsobují klinické změny spojené s bronchospasmy u 

astmatiků [3]. 

Nejzávaţnější účinky oxidu siřičitého z hlediska krátkodobých expozic se týkají 

dýchacího traktu. Jednotlivci se extrémně liší svou citlivostí k oxidu siřičitému. To 

platí nejen pro zdravé osoby, ale zvláště pro astmatiky [2].  

Ochraně ţivotního prostředí při těţbě (a to nejen ropy, ale i ostatních surovin) se 

věnuje i český zákoník. V částce 40 Sbírky zákonů byl, uveřejněn zákon č. 

http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=so2_pm10#17.
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100/2001, o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, to je v oblasti posuzování vlivů 

staveb, činností, technologií těţby a úpravy nerostných surovin. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo seznámení s úpravou fosilních paliv, její vliv na ţivotní 

prostředí a myslím  

Tato bakalářská práce je zaměřena na tuhá fosilní paliva (uhlí), na jejich úpravu a 

vliv na ţivotní prostředí. Cílem práce je seznámit čtenáře se vznikem fosilních 

paliv, s úpravárenskými technologiemi uhlí a vzniklými zplodinami při spalování 

uhlí včetně jejich dopadu na ţivotní prostředí a lidské zdraví. 

     S průmyslovou revolucí vynalezením Wattového parního stroje, začala opět 

stoupat poptávka po zavrţeném uhlí, tudíţ se začalo uhlí těţit, a postupem času 

se vytvářely průmyslové komplexy s jednoduchou technologií třídění. Nároky 

spotřebitele však stoupaly, a bylo zapotřebí nových dokonalejších technologií. 

S jejich zavedením nastal problém, který nikdo nepředpokládal. Vznikalo velké 

mnoţství nevyuţitelných sloţek. Přestoţe se rozvoj úpravnictví neustále 

zdokonaloval, šachty včetně úpraven uhlí byly pro neziskovost zlikvidovány. Dnes 

jsou různé mechanické, fyzikální a chemické metody pro úpravu uhlí, ale přesto 

nám vznikají vedlejší produkty, které jsou nevyuţitelné a musejí se v souladu 

s legislativou zpracovat nebo zneškodnit. Vznikají však náklady na provoz. Další 

problémem je, ţe se na výrobu energie vyuţívají i jiné zdroje, které se dnes 

nabízejí spotřebitelům (odpady, sluneční energie aj.). To vše zapříčiňuje menší 

odbyt uhlí. Pokud je pevné fosilní palivo uloţeno v místě vzniku, je pro ţivotní 

prostředí a člověka neškodné. Jeho dobytím na povrch a zpracováním, přestává 

být v souladu s přírodou, a začíná mít negativní dopad na vše ţivé. Po roce 1989 

se začala řešit problematika kontaminace ţivotního prostředí v podobě legislativy, 

která má zabránit úniku většího mnoţství xenobiotik při zpracování uhlí do 

ovzduší, vod a jinam. Dlouhodobá expozice cizorodých látek na lidské tělo 

způsobuje nemoci, popřípadě zapříčiní smrt.  Rostliny nejsou schopny přeměnit 

některé znečišťující látky, a hlavně ne v tak velkém mnoţství. Mohou přeměnit 

oxid uhličitý na kyslík, ale jen v omezeném mnoţství. 
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