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Anotace 

Klasická fosilní paliva, stejně jako paliva alternativní, jsou nositelem energie, která 

je transformována a vyuţívána při spalovacích procesech v energetických závodech. 

Znalost přesných hodnot kvality paliva je proto nepostradatelnou informací, která má 

návaznost na řadu dalších výpočtů a pochodů. K přesnému určení kvalitativních znaků 

paliva je potřeba nejen přesných analytických postupů, ale především neméně přesný odběr 

reprezentativních vzorků. Tato činnost je ve velkých energetických podnicích realizována 

automatickými vzorkovacími linkami, které však mohou způsobovat soustavný posun v 

kvalitativních hodnotách odebíraných vzorků a tak zkreslovat další výpočty, k nimţ jsou 

tyto hodnoty vyuţívány. Diplomová práce se zabývá tím, co můţe tento posun způsobovat, 

přibliţuje průběh jeho vyhodnocování a nakonec je v práci diskutováno, jaké důsledky 

můţe mít na některé bilanční výpočty v energetice. 

Klíčová slova: Vzorkování paliv, systematická chyba, chyby měření. 

 

Summary 

As with alternative fuels, conventional fossil fuels are power carriers. The power is 

energy that has to be transformed and used in a process of combustion at power stations. 

The science of fuel quality data therefore is an essential inquiry connected by many 

calculations and procedures. Along with exacting analytical methods , accurate sampling is 

necessary for precise determination of a qualitative character of various fuels. In huge 

power corporations the aforementioned sampling is predominantly realized with automatic 

sampling units. However, these units may cause a systematic bias in the qualitative 

character of the samples and thus misrepresent the consecutive calculations based on the 

data. The graduation thesis investigates what could be the cause of the aforementioned 

systematic bias, clarifies the process of it’s validation and eventually discusses the 

consequences of the systematic bias and its effect on some of the balance calculations in 

energy industries. 

Key words: Fuel sampling, systematic bias, measure bias. 
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1 ÚVOD 

Energetika je pojmem, který je pouţíván pro řadu někdy i značně rozdílných 

skutečností. Při jeho vyslovení vyvstane kaţdému na mysli trochu jiná část oboru, vţdy dle 

svých vlastních dosavadních zkušeností. Budu-li proto v následujícím textu pouţívat slovo 

energetika obecně, mám na mysli nejen oblast energetiky související s výrobou energie 

elektrické, ale také výrobu energie tepelné, která je neméně důleţitá, a jak je zřejmé, 

v mnoha případech jedna druhou doprovází. 

Energetika je bezesporu oblastí, která se bezprostředně dotýká kaţdého z nás. Její 

provázanost s řadou dalších technologií, ale i činností běţných dnů z ní tvoří velmi 

komplikovaný, neustále se však vyvíjecí a proměnlivý systém. Řízení tohoto sloţitého 

systému vyţaduje přesný monitoring, měření a kontrolu jednotlivých jeho článků, které 

jsou pro jeho správný a udrţitelný chod nezbytností. Mezi tyto základní kroky samozřejmě 

patří, kromě funkční spolehlivosti a účinnosti jednotlivých sloţek, také sledování 

základních vstupů do procesu výroby energie. Ačkoli portfolio způsobů energetické 

výroby je v současné době značně rozmanité, dosud dominující způsob je zaloţen na 

základě získávání energie jejím uvolněním z látek spalováním. U takovýchto 

energetických výroben mezi základní surovinové vstupy patří: palivo, voda, vzduch a olej, 

popřípadě další chemické látky.
1
 

Zatímco olej a chemické látky lze povaţovat pouze za pomocné prostředky a vodu za 

medium určené k přenosu energie, jsou palivo a vzduch vlastními surovinami pouţívanými 

k uvolnění chemicky vázané energie. Vzhledem k tomu, ţe nositelem chemicky vázané 

energie je z této dvojice palivo, je znalost jeho jakostních znaků a to jak kvalitativních, tak 

i kvantitativních prvotní a nepostradatelnou informací. Tyto informace vytváří jakousi 

„základnu“ od níţ se odvíjí celá řada dalších výpočtů a bilancí, které se následně opět 

ověřují dalšími měřeními, nebo s nimi musejí být v souladu, popřípadě se doplňují. 

Energetika, stejně jako všechny jiné výrobní procesy, je samozřejmě také producentem 

odpadů. Tyto odpady jsou výsledkem transformace surovinových vstupů do výroby, tedy opět 

mimo jiné paliv. Vzhledem k značnému mnoţství této suroviny vstupující do výrobního 

procesu, je mnoţství odpadů vznikajících z této suroviny pochopitelně také značné. Z části 

z ušlechtilých pohnutek, podepřených ovšem legislativou, zčásti také z důvodů ekonomických, 
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jsou tak provozovatelé energetických výroben nuceni hledat co nejefektivnější způsoby 

nakládání s těmito odpady. I při procesech nakládání s nimi jsou tedy informace o palivech 

velmi uţitečným nástrojem. 

Ve shodě s rčením, které praví, ţe: „o peníze jde vţdy aţ na prvním místě“, nesmím 

ve výčtu oblastí, jichţ se informace o palivech úzce dotýkají, zapomenout také na 

ekonomickou stránku. S významem paliv jde totiţ ruku v ruce i jejich finanční stránka. 

Náklady spojené s jejich získáváním, ať jiţ je prováděno těţební exploatací, pěstováním, 

sklizní a kácením, nebo výrobou, jsou vţdy nemalé. V zájmu vyhovění technologickým 

poţadavkům spotřebitelů, nebo direktivám legislativy na ochranu ţivotního prostředí, je 

nutné paliva ve většině případů dále upravovat a třídit. Také realita vyčerpatelnosti zdrojů 

těchto surovin zvyšuje význam i méně kvalitních paliv, a z těch více kvalitních dělá 

surovinu vyváţitelnou téměř zlatem. Všechny tyto vlivy spolupůsobí na cenu palivových 

surovin, a tak co nejpřesnější informace o palivech hrají opět velmi významnou úlohu.  

Tyto tři výše uvedené oblasti jsou tedy hlavními uţivateli informací o palivech, pro 

něţ mají zásadní význam. Pro shrnutí se tedy jedná o: 

 bilancování ekonomiky vyuţívání paliv; 

 bilancování účinnosti energetické výroby a řízení provozu; 

 bilancování pro potřeby ochrany ţivotního prostředí. 

Proces získávání informací o palivech je zaloţen především na analýze odebraných 

vzorků. Pro všechny výše jmenované účely jsou poţadovány samozřejmě vţdy co 

nejpřesnější výsledky analýzy paliv. K tomu, aby výsledky byly nejen přesné, ale také 

hodnověrné, jsou pouţívány pochopitelně také velmi přesné analytické metody poskytující 

výsledky, které jsou za daných podmínek zopakovatelné a rovněţ reprodukovatelné. 

Nicméně pokud je poţadována přesnost analytických výsledků mnohdy v řádu 

i několika desetinných míst, je nutné si vţdy uvědomit, ţe veškeré dohady o správnosti 

analytických metod a přístrojů jsou aţ druhořadé, nebude-li k analýze dodán dostatečně 

reprezentativní vzorek. Jak uvádí Šešulka: „Úspěch a správnost analýzy tuhých paliv závisí 

(tedy) zejména na správném a pečlivém odběru vzorků, přípravě průměrných vzorků 

a zmenšování vzorků“
2
.  
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Znalost informací o palivové základně a jejích parametrech je tedy nepostradatelná 

pro všechny energetické výrobny. Není proto divu, ţe metodika získávání těchto informací 

má za sebou poměrně dlouholetý vývoj a její kroky jsou dnes poměrně dobře teoreticky 

a také prakticky zvládnuty. Nicméně, jak jsem se jiţ zmínil výše, jelikoţ je energetika stále 

se vyvíjejícím a proměnlivým oborem, vyvstávají znovu další a další otázky, s nimiţ je 

třeba se zabývat. To je také jeden z důvodů, proč jsem si tuto problematiku zvolil jako 

téma své diplomové práce. Danou problematikou se rovněţ zabývám ve svém zaměstnání. 

V předloţené práci se v teoretické části budu zabývat nejdříve obecně problematikou 

významu správného vzorkování, následně v praktické části uvedu některé parametry 

mechanických zařízení na odběr a úpravu vzorků ovlivňující reprezentativnost vzorků 

s konkrétními příklady, uvedu problematiku hodnocení těchto zařízení na výskyt 

systematických chyb s praktickou ukázkou, a nakonec bych rád poukázal na dopad těchto 

chyb na některé výpočty v energetice. 

Cílem mé diplomové práce tedy je: 

1. Shrnout a na praktických příkladech konkrétních aktuálně pouţívaných 

zařízeních ukázat hlavní technické poţadavky kladené na zařízení na odběr 

a úpravu vzorků mající vliv na jejich správnou funkčnost a při jejich 

nedostatcích způsobující chyby v reprezentativnosti vzorků. 

2. Popsat praktické provádění testování zařízení na odběr a úpravu vzorků 

a metodiku vyhodnocování systematické chyby způsobem doplňujícím 

ustanovení norem a poukázat na citlivá místa těchto postupů. 

3. Poukázat na problematickou úlohu správného zhodnocení výsledků testu na 

výskyt systematické chyby. 

4. V souvislosti s neustále se měnící legislativou v oboru energetiky, ukázat vliv 

chyb zařízení na odběr a úpravu vzorků na některé bilanční výpočty. 
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3 VÝZNAM SPRÁVNÉHO VZORKOVÁNÍ 

Vzorkování tuhých neboli pevných paliv se na první pohled můţe zdát jako proces 

velmi jednoduchý. Vzhledem k značné nehomogenitě materiálu, na rozdíl například od 

paliv kapalných, nebo plynných, však jeho nesprávné provedení způsobuje největší chyby 

v celém procesu zjišťování kvalitativních údajů o palivech. V této kapitole tedy uvedu 

podrobněji některé podmínky a způsoby správného odběru vzorků tuhých paliv 

s poukázáním na nejčastější chyby (pojem chyby bude podrobněji diskutován v kapitole 

4 „Metodika stanovení chyby vzorkovacích zařízení“). 

Vzorkováním je nazývána činnost, při níţ je odbírán jistý podíl (vzorek) z většího 

celku. Přitom jsou na odebraný vzorek kladeny takové poţadavky, aby měl shodné 

vlastnosti jako zkoumaný celek. Jeho fyzikální i chemické vlastnosti tedy musejí být stejné 

jako u vzorkovaného celku, a to nejen jakostně, ale také proporčně. To znamení, ţe poměr 

všech sloţek musí odpovídat průměrnému sloţení vzorkovaného celku.
3
 Takový vzorek je 

pak povaţován za reprezentativní, protoţe je svými vlastnostmi schopen reprezentovat 

vlastnosti daleko většího celku. Podmínka takovéhoto reprezentativního vzorkování je 

nezbytnou a neopomenutelnou součástí vzorkování kaţdého materiálu, nikoli pouze paliva. 

Nejdůleţitější přitom samozřejmě je, aby ve vzorku byly reprezentativně zastoupeny 

především ty vlastnosti, které se v něm mají zjišťovat. 

Vzhledem k tomu, ţe jsou tuhá paliva z tepelně-energetického pohledu heterogenní 

směsí hořlavin, popelovin a vody, obsah jejich sloţek značně kolísá i v rámci relativně 

malých celků. Toto kolísání mimo jiné do značné míry závisí na velikosti zrn materiálu, 

neboť jednotlivé sloţky paliv mají tendenci segregovat v různých zrnitostních frakcích, 

a proto, jak uvedeno v ČSN 44 7300
3
, v reprezentativním vzorku musí být zastoupena 

i zrna různé velikosti ve stejném hmotnostním poměru, v jakém jsou přítomna ve 

zkoušeném palivu. 

Tyto poţadavky platí nejen na samotné vzorkování, ale také na úpravu a další 

zpracování vzorků. Tedy i při následném dělení vzorku musí být zachován poměr mezi 

velikostí zrna a celkovou hmotnostní vzorku
1
. Pravidly zachovávání tohoto poměru se 

budu podrobněji zabývat v části pojednávající o úpravě vzorků paliv (4.3 „Zpracování 

odebraných vzorků“). 
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V průběhu vzorkování a následné úpravy vzorků se vzorky označují různými názvy. 

Pro lepší srozumitelnost proto uvádím několik základních pojmů, tak jak jsou definovány 

v platné legislativě
3-11

: 

 Dílčí vzorek: mnoţství paliva odebrané z jednoho místa jedním pohybem 

odběrného zařízení (u některých typů odběrných zařízení se jeden pohyb skládá 

z dvojího průchodu proudem – vpřed a vzad). 

 Hrubý vzorek: mnoţství paliva skládající se ze všech dílčích vzorků odebraných 

ze vzorkované jednotky, ve stavu jak byly odebrány, případně po redukci rozměru 

zrna jednotlivých dílčích vzorků a/nebo jejich dělení. 

 Sesypový vzorek: sesyp vzorků vydělených reprezentativním způsobem z hrubých 

vzorků příslušného druhu v předem vymezeném časovém období. 

 Laboratorní vzorek: vzorek připravený úpravou z hrubého vzorku, ve stavu, 

v jakém je dodán do laboratoře (zpravidla zrnění 0–3 mm, popř. 0–10 mm) a ze 

kterého jsou připravovány další vzorky pro zkušební účely (analytické). 

 Analytický vzorek: vzorek pouţívaný pro stanovení většiny fyzikálních 

a chemických vlastností tuhých paliv získaný úpravou z laboratorního vzorku 

(zpravidla rozemletý tak, aby prošel sítem s nominálními rozměry otvorů 212 μm).  

Vzorkování paliv obecně se můţe velmi různit a to podle místa, kde jsou paliva 

vzorkována. Podle toho lze rozlišovat vzorkování: 

 ze sloje; 

 z hromad, automobilů, vlaků a lodí; 

 z dopravního pasu. 

Odběr vzorků paliva ze sloje se týká tedy pouze fosilních tuhých paliv (uhlí, lignit, 

antracit) a popisuje jej norma ČSN ISO 14 180 (44 1303) Tuhá paliva – Směrnice pro 

vzorkování uhelných slojí
12

. Takto získané vzorky slouţí k řízení těţební, nebo porubní 

fronty v důlních závodech. I přes svoji nespornou důleţitost však vybočují z oblasti zájmu 

této diplomové práce, a proto se o nich nebudu dále rozepisovat. Zato další dvě uváděná 

místa odběrů vzorků tuhých paliv se v oblasti energetiky velmi hojně vyuţívají. Pro svou 

značnou odlišnost o nich budu pojednávat odděleně v následujících kapitolách. 
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Zatímco vzorkování z hromad, automobilů, vlaků a lodí bývá pro svou povahu 

souhrnně označováno jako vzorkování statických celků, vzorkování z dopravního pásu se 

označuje jako vzorkování dynamických celků. Proces vzorkování statických celků bývá 

nejčastěji realizován ručním způsobem (viz kapitola 3.1. „Ruční vzorkování“), zatímco ke 

vzorkování celků dynamických bývá s úspěchem pouţíváno různých mechanických 

vzorkovacích zařízení. V jednoduchém diagramu si lze tedy shrnout vztah mezi místem 

vzorkování, typem vzorkovaných celků a způsoby vzorkování: 

 z hromad, automobilů, vlaků → vzorkování statických celků → ruční vzorkování 

 z dopravního pasu → vzorkování dynamických celků → mechanické vzorkování 

3.1 Ruční vzorkování 

Proces vzorkování takovýchto statických celků paliva je prováděn povětšinou ručním 

způsobem, výjimečně mechanicky pomocí tzv. mechanického vrtáku. Při ručním 

vzorkování jsou odebírány dílčí vzorky z různých míst celku tak, aby po jejich spojení 

v hrubý vzorek, byl získán vzorek s průměrnými vlastnostmi celého celku. Pokud jsou 

odběrová místa zvolena náhodně, pak se jedná o tzv. pravděpodobnostní vzorkování, 

protoţe kaţdá část celku má stejnou pravděpodobnost, ţe bude zahrnuta do vzorku. Jestliţe 

se místa odběru dílčích vzorků volí podle jistých zkušeností s rozloţením jakostních znaků 

v celku zrnitého materiálu, jedná se o tzv. vzorkování s úsudkem. Pro správný výběr místa 

odběru dílčích vzorků i provedení vlastních odběrů jsou v normovaných postupech pro 

odběr vzorků tuhých fosilních paliv
7,8,13,14

, tuhých biopaliv
15,16

, nebo tuhých alternativních 

paliv (TAP)
17

 popsána základní pravidla. 

Jako zařízení při ručním vzorkování jsou nejčastěji pouţívány různé lopatky a lopaty, 

popřípadě vzorkovací trubky, kopí a zavrtávací sondy. Jakýmsi přechodem mezi ručním 

vzorkováním statických celků a mechanickým vzorkováním celků dynamických je pouţití 

mechanické obdoby zavrtávací sondy (Auger Sampler), zobrazený na Obrázku č. 1. Sonda 

je pomocí pohyblivého hydraulického ramene zavrtávána do paliva loţeného na vagon, či 

automobil, odkud je vzorek paliva odebrán rotujícím šnekovým závitem uvnitř sondy 

a vzorek je následně systémem skluzů a dopravních pásů dopraven k primární úpravě 

drcením a dělením a uloţen v nádobě hrubých vzorků. Takové zařízení popisuje norma na 

vzorkování biopaliv
15

 a momentálně je nabízena ve spolupráci se zahraničním zastoupením 

i v České republice firmou ENELEX
18

. 
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Obrázek č. 1: Schéma a skutečná realizace mechanické sondy pro vzorkování statických celků
18

 

3.2 Mechanické vzorkování 

Při vzorkování paliv přemisťovaných pásovou dopravou jiţ nelze vystačit s ručním 

vzorkováním. Takové vzorkování by bylo jednak značně nebezpečné a jednak by vlivem 

lidského činitele mohlo docházet ke zkreslování reprezentativnosti odběru. Těţko si lze 

totiţ představit, ţe například při výkonu pasu 1 500 t/hod. by bylo moţné za chodu 

odebírat z pasu vzorek z jeho celého průřezu k příčnému pohybu pasu, aby byly do vzorku 

zahrnuty všechny části paliva, které se vlivem jeho pohybu jiţ značně vytřiďují. Stejně tak 

neustálé zastavování pasů by bylo značně neekonomické a technicky neefektivní. 

Z těchto důvodů, ale především z důvodu eliminace chyb odběru způsobovaných 

lidským činitelem, se pro vzorkování dynamických celků pouţívají přednostně mechanické 

vzorkovače. Obecně nelze ţádným postupem vzorkování včetně úpravy a rozborů vzorků 

získat správné výsledky
19

. Mechanickým vzorkováním lze však minimalizovat řadu 

nepřesností.  

Zjištěný výsledek analýzy vzorků je vţdy jen přiblíţením se ke skutečné průměrné 

hodnotě celku. Ve shodě s terminologií pouţívanou ve statistice, lze pak takový výsledek 

označit za odhad skutečné hodnoty. 

Výše uvedené teoretické poznatky bych chtěl podrobněji přiblíţit na konkrétním 

příkladu sady vzorků odebraných v nejmenovaném energetickém podniku, v nichţ byl 

stanoven obsah popela. Vezmu-li v úvahu, ţe zjišťovaný kvalitativní znak paliva (obsah popela 



Klimeš Štěpán:Vliv chyb vzorkovacích zařízení tuhých paliv na bilanční výpočty v energetice 

2011  8 

A
d
) kolísá kolem průměrné hodnoty celku jako sinusoida, pak při průchodu paliva po páse 

a odběru vzorků v pravidelných intervalech, dostanu výsledek analýzy takto odebraných 

vzorků posunutý od skutečné střední hodnoty. U skutečného paliva se samozřejmě kvalita 

nemění periodicky jako u sinusoidy, ale náhodně, a tudíţ by i výsledky jednotlivých vzorků 

měly náhodně oscilovat kolem průměrné hodnoty. I v takovém případě však platí, ţe se jedná 

pouze o odhad průměrného sloţení celku (v grafu na Obrázku 2 viz průměr celku), neboť 

pokud by byla například v meziintervalu mezi odběry první sady vzorků (v grafu na Obrázku 2 

viz sada 1) odebrána další sada vzorků (v grafu na Obrázku 2 viz sada 2), mohla by být 

výsledná průměrná hodnota z jejich analýzy vůči původním hodnotám mírně posunuta. Tento 

rozdíl se pochopitelně zmenšuje s četností jednotlivých dílčích vzorků, aţ by zcela zmizel při 

analýze celé masy celku, coţ je však pochopitelně neproveditelné. Z tohoto důvodu je třeba 

dodrţet všechny kroky k odběru co nejvíce reprezentativního vzorku. 

 

Obrázek č. 2: Rozdíl v průměrných hodnotách při posunu intervalu odběru vzorků 

Ani zavedení automatických vzorkovačů uhlí nebyly odstraněny všechny příčiny 

moţného zjišťování rozdílných hodnot základních znaků jakosti mezi dodaným 

a spotřebovaným palivem. Byl však odstraněn jejich největší podíl, způsobovaný 

především ručním vzorkováním. Při špatném technickém stavu mechanického zařízení na 

odběr a úpravu vzorků mohou však i zde chyby ve výsledcích dosahovat aţ několika 
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procent. Ověření automatických vzorkovačů uhlí je tedy základem řízení kvality vstupních 

údajů, tak jak je uvedeno v normě ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování 

jakosti tuhých paliv
20

: 

„Odběr a úprava vzorků se provádí přednostně mechanickým nebo automatickým 

způsobem, který neumožní subjektivní ovlivnění reprezentativnosti vzorků lidským 

faktorem. Všechna zařízení pro odběr a úpravu vzorků musí být ve smyslu příslušných 

norem (ČSN ISO 13909) periodicky ověřována na konstrukční a funkční způsobilost 

a výskyt systematických chyb. Použití jiného způsobu (ruční vzorkování, neověřená 

zařízení) je podmíněno souhlasem všech zainteresovaných stran včetně orgánů 

vydávajících vyšší právní předpisy (MŽP, MPO, MZ aj.)“.  

Ačkoli jsem výše uvedl, ţe pojem chyby bude vysvětlen aţ v další kapitole, nevyhnu 

se zde jeho častému uţívání. Prozatím budu tedy chybou mínit výše slovně a graficky 

vysvětlené posunutí hodnot. V odborné literatuře
21

 se uvádí, ţe jako zdroj systematické 

chyby mohou působit např. měnící se postupný růst teploty při chemické analýze, nebo 

stárnutí senzorů a sond během měření. Dále také nepřesnost seřízení částí strojů
22

. Sloţek 

systematické chyby můţe být samozřejmě více. V případě mechanického vzorkování to 

můţe být mnoho rozličných důvodů, které se pokusím nastínit během popisu jejich 

jednotlivých částí.  

Systematické chyby při mechanickém odběru vzorků z pasu vznikají při
11

: 

1) nesprávném umístění nebo časovém rozvrţení dílčích vzorků, 

2) nesprávném vymezení a vyjmutí dílčích vzorků, nebo 

3) ztrátě neporušenosti vzorku po jejich vyjmutí. 

Nesprávné místní či časové rozvržení (ad 1) nastává, je-li shromaţďování dílčích 

vzorků synchronizováno s cykly přívodu materiálu k tomuto zařízení. To způsobuje, ţe 

shromaţďované dílčí vzorky souhlasí s některými cykly loţení na páse nebo jiným jevem, 

projevujícím se cyklickými změnami v jakosti uhlí s vrcholy nebo propady některých 

charakteristik vzorkovaného materiál. Tyto cykly pak mohou být příčinou vzniku 

významné systematické chyby.
23

 

To zhruba odpovídá výše uvedené představě o změně kvality paliva po sinusoidové 

křivce. Byla-li by tedy tato změna periodicky vyvolávána například segregací zrn 
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způsobovanou podávacím zařízením na pás, docházelo by při synchronním odběru dílčích 

vzorků k zcela zřejmému posunu hodnot. 

Při nesprávném vyjmutí vzorku (ad 2) z proudu heterogenního materiálu, můţe 

docházet k závaţné systematické chybě, kdyţ rychlost odběrného zařízení převyšuje 0,6 

m/s a/nebo štěrbina odběrného zařízení je menší neţ trojnásobek nominálního horního 

rozměru materiálu. Poměr účinné šířky odběrného zařízení k nominálnímu hornímu 

rozměru uhlí výrazně ovlivňuje způsobilost odběrného zařízení odebírat dílčí vzorky bez 

systematické chyby, neboť čím větší je tento poměr, tím menší bude tendence selektivně 

vyráţet větší částice. Bylo prokázáno, ţe odběrná zařízení s rychlostí do 1,5 m/s nezavádějí 

systematickou chybu, pokud poměr štěrbiny odběrného zařízení k hornímu rozměru uhlí je 

minimálně tři.
23

 

K ztrátě nebo porušení reprezentativnosti vzorku (ad 3) v obsahu popela (A
d
) 

dochází nejčastěji vlivem chybami v zrnitostním rozdělení vyloučením určité velikosti 

částic děličem nebo odběrným zařízením. Chyby v obsahu vody bývají zapříčiněny řadou 

faktorů, kdy kromě zrnitostního rozdělení hraje roli i přílišná ventilace, netěsnostmi či 

přílišné časové zdrţení vzorku v systému.
23,24 

Praktické aplikace dodrţení těchto tří zásad jsou na reálných zařízeních plněny řadou 

konstrukčních a funkčních podmínek. Jejich nedodrţení, nebo špatná aplikace má často za 

následek vznik značných chyb, jejichţ výsledek jsou nehodnověrné a nereprezentativní 

vzorky. V následující kapitole bych se tedy snaţil poukázat na konkrétní nedostatky 

reálních zařízení na odběr a úpravu vzorků, které mají vliv na reprezentativnost 

vzorkování, a které v častých případech mohou způsobovat posunutí kvalitativních hodnot 

odebraných vzorků, a tedy zavádět chybu do celkového hodnocení jakosti paliva. 

3.2.1 Rozdělení vzorkovacích zařízení 

Zařízení pro odběr a úpravu vzorků tuhých paliv lze dělit podle několika různých 

hledisek. Jako nejdůleţitější lze povaţovat jejich rozlišení podle funkce, kterou vykonávají.  

Jako první to jsou vlastní vzorkovací zařízení. Pracují-li mechanické vzorkovače 

v automatickém reţimu, pak jsou označována jako automatické vzorkovače uhlí (AVU) 

viz obrázek 3. Automatický reţim mechanického vzorkování probíhá samočinně bez 

zásahu obsluhy, coţ sniţuje odchylky v procesu vzorkování. Nezavádí tím do vzorkování 
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tak velikou chybu a tudíţ je vzorek více reprezentativní. Zavedení automatických 

vzorkovačů podstatně zpřesnilo stanovení kvality paliva.  

 

Obrázek č. 3: Automatický vzorkovač uhlí s korečkovou odběrnou nádobou vedenou po řetězové dráze, kladivovým 

mlýnem a talířovým děličem od firmy ORGREZ, a.s. (foto: Klimeš, 2009) 

Automatický však můţe být nejen chod, ale i regulace mechanických vzorkovačů, 

kdy se vzorkovač můţe přizpůsobovat měnícím se podmínkám, jako je například 

proměnlivé mnoţství vzorkovaného paliva.  

Základní funkcí AVU je odebrat reprezentativní dílčí vzorek, a redukovat jeho 

hmotnost, ovšem aţ po předchozím zmenšení jeho zrnitosti (zpravidla na 10 mm) a poté 

takto redukované vzorky spojit v jeden celek (hrubý vzorek). Automatické vzorkovače uhlí 

se skládají z odběrného zařízení a z jen několika málo zařízení na úpravu jednotlivých 

dílčích vzorků a jejich shromáţdění na vzorky hrubé. Zpravidla bývají sloţeny 

z dávkovacího pásku, mlýna, děliče a nádoby hrubého vzorku. 

Významnou výhodou automatických vzorkovačů uhlí je také moţnost přímého 

napojení na zařízení pro úpravu vzorků, tzv. linky jemného mletí (LJM) viz obrázek 4, 

které automaticky zpracují vzorek do podoby laboratorního vzorku poţadované hmotnosti 

a velikosti zrna.  
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Základní funkcí LJM je úprava hrubého vzorku na vzorek laboratorní postupnou 

redukcí jeho zrnitosti a hmotnosti. Zrno výstupní frakce bývá u uhlí poţadováno o velikosti 

3 mm. Přitom LJM vyděluje z hrubého vzorku i reprezentativní podíl pro stanovení obsahu 

vody v palivu o velikosti zrna 10 mm.  

 

Obrázek č. 4: Linka jemného mletí sloţená z dvou rotačních trubkových děličů a diskovým mlýnem zařazeným mezi 

ně, od firmy ORGREZ, a.s. (foto: Klimeš, 2009) 

Pouţívání LJM jednak odstraňuje namáhavou ruční práci při drcení a dělení vzorků 

(vyuţívající klasických pomůcek, jako jsou lopatky, dělicí kříţe, tlouky, a podobně) 

a zároveň opět sniţuje chybu úpravy vzorků, zejména chybu lidského činitele. I toto 

zařízení však, pokud vykazuje jisté závady, můţe negativně ovlivnit stanovení skutečné 

kvality paliva. Linky jemného mletí navazující na vzorkovače, které obsahují další zařízení 

na úpravu hrubých vzorků na vzorky laboratorní. 

Výhodou AVU a LJM je kromě zpřesnění reprezentativního odběru také moţnost 

jednoznačného ověření jejich vzorkovacího systému. 

Kaţdé zařízení je pochopitelně specifické a jinak sloţité a řeší rozdílné poţadavky 

jednotlivých provozů. Liší se tak nejen svým umístěním a počtem jednotlivých komponent, 

či výstupů, ale třeba i řadou různých automatických funkcí. Podle toho jak jsou jednotlivé 

komponenty na úpravu vzorků v zařízení zapojeny lze rozlišit zařízení on-line 
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(obrázek 5a), která jsou integrální součástí systémů, nebo samostatná zařízení off-line 

(obrázek 5b).  

   

Obrázek č. 5: On-line zařízení na úpravu vzorků paliva (a) a příklad práce na zařízení off-line (b),  

(foto: Klimeš, 2010) 

U linek AVU a LJM jsou komponenty on-line. Jednoznačnou výhodu zařízení 

spojeného do jednoho celku (tzv. on-line) je automatizovaný bezobsluţný provoz, který 

opět sniţuje chybu vzorkování a úpravy vzorků sníţením vlivu lidského činitele, při 

současném odstranění namáhavé práce při manipulaci se značnými mnoţstvími paliva. 

Tato zařízení lze samozřejmě dělit také podle typů jednotlivých komponentů, které se 

od sebe podstatně liší rozdílnými konstrukčními řešeními. Poţadavek na mnoţství výstupů 

z AVU a zejména z LJM je dán potřebou zkušebních laboratoří a provozu. Na následujícím 

Obrázku 6 jsou zobrazeny příklady rozdílných počtů a uspořádání výstupů z linky jemného 

mletí (LJM). Počet výstupních vzorků je dán zejména systémem uchovávání vzorků, kdy 

jsou kromě vzorků pro laboratoř poţadovány i vzorky kontrolní a arbitráţní. 

a b 
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Obrázek č. 6: Příklady rozdílných počtů a uspořádání výstupů z LJM (foto: Klimeš, 2009) 

Počet jednotlivých komponentů se u současných automatických vzorkovačů uhlí 

v podstatě nemění. Skládají se zpravidla z: 

 odběrového zařízení,  

 dávkovacího pásku,  

 mlýna,  

 jednoho nebo dvou děličů,  

 zásobníku hrubého vzorku. 

Poněkud variabilnější bývá sestava navazujících linek jemného mletí. Skládají se 

zpravidla z několika děličů a mlýnu na redukci zrna vzorku pod 3 mm dle ČSN 44 1304 Tuhá 

paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
8 

(zatímco ČSN ISO 5069 

(44 1313) Hnědá uhlí a lignity. Zásady vzorkování. Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu 

vody a obecný rozbor
9 

udává 3,15 mm), přičemţ je před redukcí ze vzorku vydělen podíl na 

stanovení obsahu vody. Na Obrázku 7 jsem schematicky znázornil uspořádání dvou 

samostatných automatických vzorkovačů uhlí (AVU) s odběry na dvou souběţných pasech 

a s vlastními komponenty na úpravu vzorků, které jsou následně svedeny do společné linky 

jemného mletí (LJM).  
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Obrázek č. 7: Schéma uspořádání dvou samostatných AVU s odběry na dvou souběţných pasech a s vlastními 

komponenty na úpravu vzorků, které jsou následně svedeny do společné LJM  

Značným rozdílem v sestavách AVU je však spojení dvou vzorkovačů do jednoho 

zařízení. Základní schéma takového AVU se skládá z dvou samostatných odběrných 

zařízení na souběţných pasech, z nichţ jsou vzorky transportovány do společné části na 

úpravu dílčího vzorku. Výhodou tohoto „úsporného“ řešení sestavy AVU jsou niţší 

investiční náklady, úspora místa i snazší údrţba, avšak nevýhodou je kromě rychlejšího 

opotřebení i kompletní vyřazení vzorkování při poruše některého komponentu, bez 

moţnosti pouţití záloţního zařízení na druhém dopravním pase. 

Zároveň platí, ţe ačkoli vliv chyby při úpravě je u zařízení společný, vliv chyby 

odběru je i nadále dvojí. Proto je i u tohoto zařízení nutné ověření kaţdého AVU zvlášť. 
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3.2.2 Technické a funkční požadavky na vzorkovací zařízení 

Na jednotlivé komponenty, z nichţ se vzorkovací zařízení a zařízení na úpravu 

vzorku skládají, je kladena celá řada funkčních a konstrukčních poţadavků, které je třeba 

zkontrolovat jak během uţívání, tak především během předzkušební prohlídky ověřování 

vzorkovacích zařízení. Poţadavky kontrolované při předzkušební prohlídce vycházejí 

z níţe uvedených norem: 

 ČSN 44 1304 – Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení
7
 

 ČSN ISO 5069 (44 1313) – Hnědá uhlí a lignity – Zásady vzorkování:  

- Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor
8
 

- Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor
9
 

 ČSN ISO 13 909 (44 1314) – Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Části 1 aţ 

8.
11,14,23,30,33,35

  

Všechny poţadavky jsou specifikacemi tří základních podmínek: 

 nesmí docházet ke kontaminaci (ať jiţ obohacováním směsi stanovovanou sloţkou, 

nebo sloţkou balastní); 

 nesmí docházet ke ztrátám vzorku (nebo jeho sloţky – zejména vody); 

 nesmí být zaváděna chyba nereprezentativním odběrem, či úpravou vzorku.  

Dále tedy uvedu jednotlivé ukázky těchto podmínek specifikovaných pro různé 

komponenty. Následující přehled zcela určitě nemá být souhrnem technických parametrů 

jednotlivých zařízení, ale spíše praktickými ukázkami závad ovlivňujících jejich správnou 

funkci a tedy reprezentativní vzorkování paliv. 

Protoţe základem kvalitního vzorkování je kvalitní odběr vzorku, podstatná moţnost 

vzniku chyby při vzorkování automatickými vzorkovači uhlí vzniká odběrnými nádobami. 

Nejčastěji pouţívané jsou odběrové nádoby korečkové, vzorkující palivo na přepadu 

dopravních pasů (obrázek 8).  



Klimeš Štěpán:Vliv chyb vzorkovacích zařízení tuhých paliv na bilanční výpočty v energetice 

2011  17 

      

Obrázek č. 8: Schéma korečkové odběrné nádoby a pohled na odběr na přepadu pasu
24

 (foto: Klimeš, 2009) 

Při jejich kontrole se posuzuje několik skutečností: 

 Statická prohlídka: 

a. nepoškozenost odběrné nádoby, 

b. objem odběrné nádoby, 

c. šířka štěrbiny odběrného zařízení, 

d. nálepy, ucpávání. 

 Prohlídka chodu: 

a. rychlost odběrného zařízení, 

b. úhel protnutí, 

c. vysypávání v koncové poloze. 

 Reprezentativní vzorkování (hodnocení chyby). 

Poškozená korečková odběrná nádoba (obrázek 9) má vliv jak na objem, tak i na 

šířku štěrbiny. Při změně těchto parametrů dochází k vyráţení části odebíraného mnoţství, 

nebo k přeplňování odběrné nádoby. 
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Obrázek č. 9: Poškozená odběrná nádoba (foto: Klimeš, 2009) 

Sklon korečkové odběrné nádoby při odběru rovněţ můţe velmi významně ovlivnit 

vzorkování a to nejen u nádob uvolněných nárazem, jako na příkladu (obrázek 10), ale také 

u odběrných nádob nesených na dlouhé řetězové dráze, kdy můţe docházet k rychlému 

vytaţení řetězů. Volný řetěz umoţňuje naklánění odběrové nádoby v proudu paliva a tím 

způsobuje relativní zmenšování šíře štěrbiny. Na obrázku 10 uvádím ukázku správného 

sklonu korečkové odběrné nádoby (obrázek 10a) během odběru vzorku a špatného sklonu 

(obrázek 10b) způsobeného volným uchycením korečku v řetězové dráze. 

   
Obrázek č. 10: Správného (a) a špatného (b) sklonu korečkové odběrné nádoby během odběru vzorku, způsobeného 

volným uchycením korečku v řetězové dráze (foto: Klimeš, 2009) 

a b 

a b 
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Dalším příkladem zdroje chyb při odběru můţe být nedojetí korečku (obrázek 11a), nebo 

přejetí koncové polohy řetězové dráhy (obrázek 11b), kdy dochází k neúplnému vysypání 

vzorku z odběrné nádoby. Při neúplném vysypání vzorku dochází k ztrátě části obsahu vody 

před jeho vysypáním do následujícího dílčího vzorku. Při přejetí koncové polohy dochází ke 

ztrátě části odebraného vzorku. 

   

Obrázek č. 11: a) Neúplné dojetí korečku do koncové polohy, b) přejetí koncové polohy (foto: Klimeš, 2009) 

Závadou je také otáčení nádoby přímo v proudu paliva. V tomto případě se jedná 

v podstatě o konstrukční závadu, kdy není navzorkován celý průřez proudu uhlí. Chybějí jemné 

podíly, které se nacházejí ve spodní části proudu paliva a zpravidla mají větší obsah popela. 

Dalším typem jsou skipové odběrné nádoby (obrázek 12), vzorkující také na přepadu. 

  

Obrázek č. 12: Schéma skipové odběrné nádoby a pohled na odběrnou štěrbinu skipové odběrné nádoby
24

 

(foto: Klimeš, 2009) 

    a 
b 
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Poţadavky kladené na tento typ odběrového zařízení jsou v podstatě shodné jako na 

odběrné nádoby korečkové. 

Druhým nejčastěji pouţívaným typem odběrných nádob jsou rotující kladivová 

odběrná zařízení, odebírající vzorky přímo z pasu (obrázek 13).  

 
Obrázek č. 13: Schéma rotujícího kladivového odběrného zařízení a pohled na průchod rotujícího kladivového 

odběrného zařízení nad prázdným pasem.
24

 (foto: Klimeš, 2009) 

Vysvětlivky k obrázku: 1 – kladivové odběrné nařízení; 2 – dopravní pás 

Pro kvalitní odběr pomocí tohoto zařízení je nutné obloukové vyrovnání dráhy 

dopravního pasu v místě odběru, přičemţ musí být zachována minimální výška kladiva nad 

pasem, aby byly odebrány i jemné podíly paliva s vyšším obsahem popela. Podstatou 

odběru je vyhrnutí materiálu do postranní násypky, nicméně při hrnutí materiálu někdy 

dochází k jeho nahromadění, takţe se ostatní materiál odhrnuje do stran, čímţ se vzorek 

stává nereprezentativní. 

Posledním typem odběrných nádob, s nímţ se při vzorování tuhých paliv lze setkat, 

je rotující odběrná šablona (obrázek 14). Jde o jakousi obdobu rotujícího kladivového 

odběrného zařízení s tím rozdílem, ţe odběr není realizován vyhrnutím vzorku, ale jeho 

odběrem do šablony, která jej na konci své dráhy vyklopí. Podmínkou tohoto odběru je 

vyrovnání dopravního pasu do roviny. Poţadavky kladené na tyto odběrné nádoby jsou 

obdobné jako u rotujícího kladivového odběrného zařízení. 
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Obrázek č. 14: Rotující odběrná šablona nad vyrovnaným pasem (foto: Klimeš, 2009) 

Dalším komponentem v sestavách AVU, ale i LJM jsou různé dávkovací pásky. 

Jejich podíl na chybném vzorkování je dán především moţností ztráty části odebraného 

dílčího vzorku, nebo ztráty části obsahu vody a to v případě, kdy je pásek příliš dlouhý.  

Funkcí různých mlýnů a drtičů je redukce rozměru zrn vzorku. Nadměrné drcení 

jednak zatěţuje výkon zařízení, ale zároveň způsobuje přesoušení vzorku a technologickou 

ztrátu v obsahu veškeré vody. Nedostatečné drcení zase negativně ovlivňuje následné 

dělení vzorku. 

Nejčastějším typem jsou kladivové mlýny. Při jejich prohlídce se musí kontrolovat 

tyto závady: 

a) Neporušenost drtících segmentů. 

b) Neporušenost roštnice. 

c) Granulometrie rozemletého vzorku (třídící zkouška). 

d) Nálepy, ucpávání. 

Další závadou u starších zařízení, s kterou se lze setkat je rozprach netěsnostmi skříní 

mlýnů. Na obrázku 15 je ukázka narušených roštnic kladivových mlýnů. 
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Obrázek č. 15: Ukázky porušení roštnic kladivových mlýnů (foto: Klimeš, 2009) 

V LJM se k redukci rozměru zrna často pouţívají diskové mlýny (obrázek 16). 

Vzhledem k tomu, ţe jsou vzorky v LJM rozemílány pod rozměr zrna 3 mm, probíhá 

proces mletí poměrně pomalu a častým jevem je právě zahlcování těchto mlýnů. Dochází 

tak k přemílání vzorku a rychlejšímu opotřebení mlecích kamenů. Základními parametry 

při kontrole stavu těchto mlýnů jsou tedy opotřebení mlecích kamenů a podíl nadsítné 

frakce vystupující z mlýna. 

   

Obrázek č. 16: Diskový mlýn a detail drtícího segmentu (foto: Klimeš 2009) 

Pro redukci hmotnosti vzorku se pouţívají nejrůznější děliče, vydělující jeden, nebo 

několik reprezentativních podílů vzorku. 

Při kontrole jejich stavu je nutné se zaměřit na těchto několik bodů
8,9,23

: 

a. Rozměr štěrbiny děliče. 

b. Nálepy, ucpávání. 
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c. Reprezentativnost vydělených podílů, kdy se kontrolují: 

 velikost chyby – statistický test jakostních znaků paliva z jednotlivých podílů, 

 granulometrie děliče – třídící zkouška jednotlivých podílů 

 dělicí poměry (Ø ±10 %), 

Nejčastější závadou děliče rotačního výsečového (DRV) je poškození štěrbiny cizím 

předmětem, nebo korozí (obrázek 17).  

  

Obrázek č. 17: Poškození výseče-štěrbiny děliče rotačního výsečového a) korozí a b) roztaţením  

(foto: Klimeš, 2009) 

Příčinou poškození výseče štěrbiny rotačního výsečového děliče můţe být také 

neodborná úprava šíře štěrbiny pod povolenou hranici 2,5×d dle ČSN ISO 5069–2 (44 1313)
9
. 

Vzhledem k mnohaletému stáří některých zařízení je nutné přihlédnout i ke skutečnosti, ţe 

předchozí norma
24

 udávala poněkud rozdílný poţadavek na šíři štěrbiny – 3×d.  

Na následujícím obrázku 18 uvádím také jiné varianty děličů rotačního výsečového 

typu. Jedná se o starší typ DRV tzv. radvanického typu s rotačním kuţelem a pevnou 

štěrbinou, a dělič rotační výsečový z LJM s nastavitelnou výsečí. 

a) b) 
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Obrázek č. 18: Starší typ DRV tzv. radvanického typu s rotačním kuţelem a pevnou štěrbinou a dělič rotační 

výsečový z LJM s nastavitelnou výsečí. (foto: Klimeš, 2009) 

Samozřejmě, ţe za závadu je povaţováno hlavně nereprezentativní vydělení 

jednotlivých podílů, ať jiţ vůči sobě, nebo vůči vydělenému odpadu. Ve vydělených 

vzorcích musí být zastoupeny samozřejmě všechny zrnitostní frakce ve stejném poměru, 

jako v původním vzorku.  

Při kontrole děličů rotačních trubkových (DRT) je kromě jiţ výše zmíněných bodů 

kontrolována i přesnost, s kterou rotující trubka navazuje na štěrbinu děliče. Na obrázku 19 

je zobrazeno posunutí rotující trubky DRT vůči statické štěrbině-trubce. 

 
Obrázek č. 19: Posunutí rotující trubky DRT vůči statické štěrbině-trubce (foto: Klimeš, 2008) 
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Stejně jako u předchozích typů děličů se u děličů talířových (DT) (obrázek 20) 

kontroluje dělicí poměr, granulometrie jednotlivých podílů a reprezentativnost vyděleného 

podílu. Po stránce technické se kontroluje opotřebení shrnujících ramen, nálepy a nestavení 

šíře štěrbiny. 

  

Obrázek č. 20: Schéma talířového děliče dle ČSN ISO 9411
24

 a pohled na rotační talíř s plně otevřenou štěrbinou 

(foto: Klimeš, 2009) 

Vysvětlivky k obrázku: 1 – vstup dílčího vzorku; 2 – výstup odpadu; 3 – výstup vyděleného podílu 

Jako nejjednodušší nádoby na uchovávání hrubých vzorků (obrázek 21) před jejich 

transportem do laboratoře bývají pouţívány hliníkové konve. V případě laboratorního vzorku 

u LJM se častěji pouţívají plastové nádoby. 

   

Obrázek č. 21: Uzavřené nádoby na uchovávání hrubých vzorků (vlevo) a svodového potrubí s klapkami 

omezujícími ventilaci (vpravo), (foto: Klimeš, 2010) 
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Nedostatečným uzavřením vík, nebo jejich nepouţíváním, můţe docházet k částečné 

ztrátě vody, nebo naopak kontaminací vzorku vodou a uhelným prachem. Jistým 

vylepšením, omezujícím ventilační účinek v potrubí a tím pádem i ztrátu vody, jsou klapky 

uzavírající vstup do nádob se vzorky, ale také svod odpadu. 

Nověji jsou jako nádoby na uchovávání hrubého vzorku pouţívány speciální uzavřené 

nádoby s homogenizací vzorku (obrázek 22), popřípadě i s ultrazvukovým měřením výšky 

hladiny vzorku k nastavení dělicího poměru v prvním děliči navazující LJM. 

   

Obrázek č. 22: Ukázky zcela uzavřených nádob na hrubý vzorek mezi dvěma děliči, vpravo s měřením mnoţstvím 

vzorku (foto: Klimeš, 2009, 2010) 

Netěsnosti ve spojích mezi jednotlivými komponenty AVU způsobují ventilační 

účinek v svodovém potrubí a to má za následek vysoušení vzorku nebo úbytek části 

vzorku, či jeho kontaminaci. 

Automatické vzorkovače uhlí (AVU) se mohou lišit také různými automatickými 

funkcemi, které zajišťují. Jako příklady lze uvést: 

 vlastní automatické ovládání (samočinné spouštění odběru a úpravy), 

 kontinuální měření popelnatosti, pomocí RTG analyzátorů, 
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 měření hladiny vzorku v nádobě hrubého vzorku, pomocí ultrazvukových sond, 

 nastavení dělicího poměru prvního děliče v LJM, 

 roztřídění vzorků dle vzorkovaného druhu paliva v tzv. karuselových nádobách 

hrubých vzorků. 

Na následujícím obrázku 23 je zobrazena právě jedna taková řídící jednotka sestavy 

dvou AVU a navazující LJM včetně on-line gamapopeloměru ENELEX instalovaného 

v sestavě AVU pro kontinuální měření popelnatosti na vlakové nakládací stanici uhelné 

těţební společnosti Czech Coal, a.s. 

   
Obrázek č. 23: Řídící jednotka sestavy dvou AVU a navazující LJM. On-line gamapopeloměr instalovaný v sestavě 

AVU pro kontinuální měření popelnatosti (foto: Klimeš, 2009, 2010) 
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4 METODIKA STANOVENÍ CHYBY VZORKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ  

Ţádné zařízení, ţádný proces, ani ţádné měření nelze povaţovat za absolutně přesné. 

Stejně tak nelze za absolutně přesné povaţovat ani ţádný způsob vzorkování. Kaţdý je 

zatíţen různými zdroji chyb, které vznikají z náhodných i zákonitých příčin. Jak při 

vlastním odběru vzorků, tak při úpravě, ale i analýze vznikají chyby, které ovlivňují 

výsledné hodnoty. Platí tedy
25,26

: 

celková chyba = chyba vzorkování + chyba úpravy vzorků + chyba analýzy. 

Tyto chyby a nepřesnosti vnášejí do výsledků vţdy jistou dávku nejistoty. Z tohoto 

pohledu charakterizuje přesnost vzorkování jen určitá pravděpodobnost, jejíţ rozmezí 

stanoví matematická statistika vhodným intervalem spolehlivosti. 

Nelze tedy zaměňovat pojmy chyba (anglicky error) a nejistota (anglicky 

uncertainty). Suchánek uvádí
21

: „Důležité je rozlišovat mezi chybou a nejistotu. Chyba je 

definována jako rozdíl mezi jednotlivým výsledkem a skutečnou hodnotou měřené veličiny. 

…lze hodnotu chyby použít ke korekci výsledku. Nejistota má na druhé straně podobu 

rozsahu a může se vztahovat ke všem stanovením, jestliže byla odhadnuta pro daný 

analytický postup a definovaný typ vzorku. Hodnota nemůže být použita ke korekci 

výsledku měření.“ 

Stejně tak je nutné rozlišovat další pojmy jako přesnost (accuracy), pravdivost 

(trueness) a preciznost (precision) měření. V následujících kapitolách se zaměřím na 

vysvětlení pojmů chyby a konkrétně systematické chyby, metodiky jejího stanovení pro 

odběr a úpravu vzorků a popis citlivých bodů této metodiky. 

4.1 Chyby měření 

K vlastnímu stanovení chyby vzorkování se vyuţívá především aparátu matematické 

statistiky. Hlavním účelem matematické statistiky je eliminovat pokud moţno subjektivní 

úvahy při studiu pravděpodobnostních zákonitostí. Nicméně základem veškerého měření je 

metrologie, a proto se při výkladu pojmu chyby měření budu nejprve věnovat této 

problematice. Zaměřím se tedy v prvé řadě na definice dle nového metrologického slovníku 

VIM 3
27

. Pojem chyby měření byl totiţ v průběhu technického vývoje chápán různě a je proto 

vhodné k jeho upřesnění pouţít nejnovějších metrologických definic. 



Klimeš Štěpán:Vliv chyb vzorkovacích zařízení tuhých paliv na bilanční výpočty v energetice 

2011  29 

Suchánek uvádí
21

 ţe: „Současné metrologické pojetí chyby chápe „chybu“ jako 

rozdíl mezi individuálním výsledkem a skutečnou hodnotou měřené veličiny. Jako taková 

má chyba diskrétní hodnotu. Jelikož nejsme schopni postihnout skutečnou hodnotu měřené 

veličiny, nejsme schopni určit ani exaktní hodnotu chyby.“  

V dalším textu bude pro větší názornost označena skutečná hodnota měřené veličiny 

(anglicky true quantity value) jako (Xskut), výsledek měření označován jako analytický 

výsledek (Ai), a chyba jako (δ). Pak lze po uvedení další definice chyby jako: „výsledek 

měření minus skutečná hodnota měřené veličiny“
22

, zapsat následující rovnici 1: 

δ = Ai – Xskut          Rovnice 1 

Tak jak bylo uvedeno (v definici uvedené na začátku kapitoly 4), nelze ovšem 

skutečnou hodnotu měřené veličiny (Xskut) určit, neboť kaţdé měření je zatíţeno jistými 

nepřesnostmi. Skutečná hodnota je tedy ideální pojem a výše uvedená rovnice 

nepouţitelná, protoţe obsahuje dvě neznámé. Pouze velkým mnoţstvím opakovaných 

měření, lze tuto nepřesnost minimalizovat, nikoli však zcela odstranit. I veliké mnoţství 

opakovaně naměřených hodnot je vţdy pouze výběrovým souborem z nekonečně velké 

mnoţiny hodnot moţných výsledků (tzv. základní statistický soubor). Vzhledem k této 

nepřesnosti vzorkování, úpravy a analýz, budou vţdy výsledky rozborů rozptýleny kolem 

skutečné hodnoty. Místo skutečné hodnoty se proto často pouţívá pouze uzančně přijatá 

(téţ konvenčně pravá) referenční hodnota (R), která má definovanou míru nejistoty, a která 

bývá zpravidla vzata jako střední hodnota (průměr, medián či jiná statistika) z velkého 

počtu měření základního statistického souboru hodnot ( ). Tuto referenční hodnotu (R) lze 

tedy za jistých podmínek opakovaným měřením zjistit. Dle nového metrologického 

slovníku VIM 3: „Referenční hodnotou veličiny pro systematickou chybu měření je pravá 

hodnota veličiny nebo naměřená hodnota veličiny etalonu (standardu) se zanedbatelnou 

nejistotou měření, nebo konvenční hodnota veličiny
27

.“ 

S jistou dávkou aproximace platí: 

skutečná hodnota měřené veličiny ≈ referenční hodnota≈ průměr velkého množství měření 

S pouţitím proměnných substituentů, lze tu skutečnost zapsat následovně (rovnice 2): 

Xskut ≈  R ≈           Rovnice 2 



Klimeš Štěpán:Vliv chyb vzorkovacích zařízení tuhých paliv na bilanční výpočty v energetice 

2011  30 

A pak tedy: „Chyba měření: naměřená hodnota veličiny minus referenční hodnota 

veličiny
27

.“ 

Takovému pojetí pak odpovídá i definice zakotvená v několika normativních 

zdrojích. Především normy pojednávající o statistice (třída 0102), stejně jako normy 

týkající se jakosti paliv (třída 4413), např. tedy: Norma ČSN ISO 13909-1 (44 1314) říká: 

„3.10. Chyba (error): rozdíl mezi pozorováním a přijatou referenční hodnotou,…
 14

.“  

Podle této definice pak lze rovnici 2 přepsat do následujícího tvaru (viz rovnice 3): 

δ = Ai – R          Rovnice 3 

Skutečná hodnota měření je pak dána po úpravě rovnice 3 pouţitím vztahu z rovnice 

2 následovně (viz rovnice 4): 

R = Ai – δ          Rovnice 4 

Chyby (δ) vznikající při celém procesu odběru, úpravy a analýzy vzorků paliv (ale 

nejen jich). Lze je rozdělit na
3,21,26,34,48

: 

 hrubé, 

 náhodné, 

 systematické (soustavné, zákonité, strannost, odchylka). 

Hrubé chyby (H) vznikají omylem při čtení nebo zápisu naměřené hodnoty, 

popřípadě poruchou měřidla. Nejčastěji jsou však způsobeny nepozorností obsluhy (proto 

jsou také někdy nazývány hrubé omyly). Způsobují hrubé zkreslení výsledků, často 

aţ několik řádů. Tato výrazná odchylka oproti ostatním naměřeným hodnotám při 

opakovaném měření vede k vyloučení hodnoty. Je-li náhodná chyba způsobena poruchou 

přístroje, bývá odhalena měřením jiným přístrojem, nebo alespoň rámcovou znalostí 

předpokládané hodnoty, např. z literatury, či předchozích měření. 

Náhodné chyby (N), (anglicky random error), se při měření vyskytují tehdy, mění-li 

se působení velkého mnoţství podmínek prostředí (např. teplota, tlak, vlhkost, světlo, 

vlastnosti analyzované látky
22

,…), nebo jiných fyzikálních jevů při procesu měření 

náhodně. Opakovaným měřením se tak získají náhodně rozptýlené hodnoty. 

Jelikoţ se tyto chyby vyskytují náhodně nepředvídatelným způsobem, nelze je přesně 

určit a výsledek měření tak nelze kompenzovat korekcí. Opakovaným měřením se však 

získá výběrový statistický soubor, který náhodně osciluje kolem skutečné hodnoty. 
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Rozloţení hodnot se řídí normálním rozdělením, graficky charakterizované Gausovou 

křivkou. Se zvyšujícím se počtem měření, se tak náhodná chyba hodnot měření blíţí 

k nule. Pokud by se tedy při měření vyskytovaly pouze náhodné chyby, byla by jejich 

velikost teoreticky zjistitelná. Od výsledku měření by se odečetla střední hodnota 

nekonečného počtu měření uskutečněných za podmínek opakovatelnosti
21.

 

Systematické chyby (B), nazývané také soustavné, či zákonité, vznikají konstantním 

působením fyzikálních jevů, působících na průběh měření trvalým vlivem. Toto působení 

se tedy náhodně nemění, v důsledku čehoţ jsou všechna opakovaná měření zkreslena 

stejným způsobem na jednu stranu. Tato chyba bývá proto také někdy nazývána jako 

strannost (anglicky bias odkud proto značka B). Systematické chyby mají od správné 

hodnoty stále jednostrannou odchylku (kladnou nebo zápornou). U této chyby je tedy 

významná nejen její velikost, ale i znaménko tzn,. zda jde o plusovou, nebo minusovou 

strannost
22

.  

Podle ČSN ISO 1213 Tuhá paliva – Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke 

vzorkování, zkoušení a analýze bodu 3.14 je: „systematická chyba (bias): chyba, která 

způsobuje, že výsledky jsou trvale vyšší nebo trvale nižší než skutečná hodnota
6
.“ 

Protoţe skutečnou hodnotu, jak jsem ji jiţ uvedl výše, nelze zjistit, bývá nahrazována 

i v definicích řady dalších norem pojmem referenční hodnota. 

Dle normy ČSN ISO 11 726 Tuhá paliva – Směrnice pro validaci alternativních 

analytických metod je definována systematická chyba následovně: „systematická chyba 

(strannost) (bias) rozdíl mezi předpokládaným výsledkem zkoušky a přijatou referenční 

hodnotou
28

.“ 

Pokud se tato definice vztáhne na vzorkování, pak norma ČSN ISO 13909-1 říká: 

„3.2. Systematická chyba (strannost) (bias): chyba, která způsobuje, že průměrná hodnota 

řady výsledků je trvale vyšší nebo trvale nižší než ta, která byla získána s použitím 

referenční metody vzorkování
11

.“ 

Systematická chyba se vyjadřuje jako odchylka od přijaté referenční hodnoty
28

. Tuto 

jedinou chybu lze matematicky vyjádřit, a zjištěný výsledek měření o její velikost 

a strannost pak korigovat. Korekcí je moţné tedy kompenzovat známou systematickou 

chybu
29

. V rámci objektivnosti však musím uvést, ţe přesně vyjádřit lze pouze hodnotu 

odhadu systematické chyby měření
27

. 
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Celková chyba měření je tedy souhrnem všech tří výše uvedených chyb
34

 

(rovnice 5): 

δ = H + N + B          Rovnice 5 

Nevyskytnou-li se výrazně odlišné hodnoty, hrubé chyby se obvykle neuvaţují, 

a tudíţ se s nimi nepočítá. Pro jejich výraznou odlišnost je lze odhalit pomocí některého 

statistického testu odlehlosti hodnot.  

U mechanického způsobu odběru a úpravy vzorků, který pracuje v automatickém 

reţimu je vliv chyby způsobené obsluhou eliminován, nebo alespoň značně 

minimalizován. Pak tedy celková chyba bude vyjádřena, jak je uvedeno v rovnici 6: 

δ = N + B          Rovnice 6 

Výpočty vyuţívající náhodnosti rozdělení zjištěných hodnot se vyuţívají při 

stanovení nejistot. Mne však dále zajímá stanovení chyby. Za předpokladu, ţe se 

zvyšujícím se počtem měření, se náhodná chyba hodnot měření blíţí k nule, vznikne pro 

praktické uţití rovnice v tvaru, viz rovnice 7: 

δ = B           Rovnice 7 

Při opakovaných měřeních bez výskytu hrubých chyb má tedy pro praktické měření 

největší význam strannost chyby systematické. Na základě této skutečnosti se proto tedy dále 

budu zabývat pouze chybou systematickou. 

Kromě absolutní hodnoty chyby lze stanovit také chybu relativní, kterou lze 

vypočítat z rovnice 8 resp. 9: 

δR = δ/Ai          Rovnice 8 

δR=(δ/Ai)·100 (%)         Rovnice 9 

Po dostatečném vysvětlení pojmu chyba v předchozím textu se budu dále zabývat uţ 

konkrétně postupem zjišťování výskytu systematické chyb vzorkování způsobovanou 

automatickými vzorkovači uhlí (AVU). Uţíváním AVU nebyly odstraněny všechny 

příčiny moţného zjišťování rozdílných hodnot základních znaků jakosti mezi dodaným 

a spotřebovaným palivem. Rozdíly mezi referenčním vzorkem a vzorkem odebraným 

automatickým vzorkovačem paliva, tzv. chyby vzorkování, mohou při špatném technickém 

stavu AVU dosahovat aţ několika procent. Ověření automatických vzorkovačů uhlí je tedy 
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základem řízení kvality vstupních údajů. Toto ověření, označované jako ověření funkční 

a konstrukční způsobilosti se skládá z pěti následujících kroků. 

1. předzkušební prohlídka; 

2. odběr referenčních a systémových vzorků; 

3. zpracování odebraných referenčních a systémových vzorků; 

4. laboratorní analýzy zpracovaných referenčních a systémových vzorků; 

5. vyhodnocení souborů hodnot statistickou analýzou. 

Tak jak jsem uvedl v kapitole 3.2.2 „Technické a funkční poţadavky na vzorkovací 

zařízení“ podrobně podmínky kladené na jednotlivá zařízení, které se kontrolují při 

předzkušební prohlídce, popíši v následujících kapitolách i další kroky metodiky ověření 

funkční a konstrukční způsobilosti, s poukázáním na nejcitlivější body. 

4.2  Odběry referenčních a systémových vzorků 

Jak jsem jiţ uvedl na začátku kapitoly 4, je celková chyba souhrnem chyby 

vzorkování, chyby úpravy vzorků a chyby analýzy. Neustále vyvíjené nové a nové 

analytické metody a přesné instrumentální přístroje omezují velikost chyb při analýzách na 

minimum. Analytické metody tak způsobují minimální rozsah chyb a největší podíl tak 

připadá na vlastní odběr a úpravu vzorků. Je uváděno, ţe velikost chyb je pro odběr, 

úpravu a analýzu v poměru 2:2:1.
35

 Také legislativa a normativní odkazy týkající se 

vzorkování paliv na tuto skutečnost poukazují a poskytují i metodiku pro stanovení 

systematické chyby způsobované mechanickými vzorkovači. 

Nejnovější metodika postupu hodnocení systematické chyby mechanického 

vzorkování byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomisí SC 4, 

Vzorkování a v České republice je v současné době stanovena harmonizovanou normou: 

 ČSN ISO 13909 (441314) – Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 8: 

Metody zkoušení systematické chyby (účinnost od 1. 2. 2007)
30

.  

Vzhledem k tomu, ţe problematika vzorkování tuhých paliv prodělala dlouholetý vývoj, 

hodnocení systematické chyby vzorkování se i dříve provádělo normovanými postupy: 
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 ČSN ISO 9411 (441314) – Tuhá paliva. Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: 

Uhlí (účinnost od 1. 11. 2000 do 1. 2. 2007) (vypracována technickou komisí 

ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomisí SC 4, Vzorkování)
24

. 

 ČSN 44 1306 – Tuhá paliva. Metody stanovení chyb odběru a úpravy vzorku 

(účinnost od 1. 10. 1986 do 1. 11. 2000)
31

.  

 ČSN 44 1301 – Odběr a úprava vzorků uhlí (účinnost od 2. 9. 1966 do 1. 10. 

1986)
19

. 

Po kontrole funkční a konstrukční způsobilosti všech komponent zařízení na odběr 

a úpravu vzorků paliv, tak jak je popsána v předchozí kapitole (3.2.2 Technické a funkční 

poţadavky na vzorkovací zařízení), následuje kontrola reprezentativnosti vlastního 

vzorkování, tedy, ţe zařízení nezavádí systematickou chybu. Toto testování spočívá 

v odběru referenčních a systémových vzorků. 

Pro vysvětlení podstaty metodiky zjišťování systematické chyby vzorkovacího 

zařízení se v zájmu co nejlepší přesnosti spolehnu na normu ČSN ISO 13909–8, která říká: 

„Zkoušení systému vzorkování na systematickou chybu je založeno na odběru řady párů 

vzorků v podstatě stejného uhlí; jeden člen každého páru se vzorkuje testovaným systémem 

nebo jeho složkou, druhý se získá referenční metodou. Stanoví se rozdíl mezi analytickými 

výsledky pro každý pár. Řady rozdílů mezi takto dosaženými analytickými výsledky se 

podrobí statistické analýze
30

.“ 

Jako referenční metoda vzorkování, s níţ se porovnává systém vzorkování 

testovaného vzorkovače, se pouţívá postup vzorkování ze zastaveného pasu pomocí 

tzv. odběrové šablony, tak jak je popsán v normě ČSN ISO 13909-8. „Tato referenční 

metoda se musí používat, když se vzorkovací systém ověřuje na výskyt systematické chyb, 

jak je popsáno v ISO 13909–8
30

.“ Při vyhodnocování se předpokládá, ţe tato metoda 

nezavádí do odběru vzorku systematickou chybu, nicméně všechny způsoby vzorkování 

jsou zatíţeny různými zdroji chyb, takţe statistickým hodnocením lze pouze určit 

pravděpodobnost výskytu systematických chyb nad určitou hranici
19

. 

Odběr referenčních vzorků z povrchu zastaveného pásu se provádí tak, ţe se dílčí 

vzorky odebírají pomocí šablony, která se umístí do paliva kolmo ke směru pohybu proudu 

po celé šířce pásu z celého příčného průřezu uhlí na pásu. Hmotnost dílčího vzorku ze 
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zastaveného pasu by měla být přibliţně stejná jako hmotnost dílčího vzorku z primárního 

vzorkovače. Šablona představuje dvě rovnoběţné, kolmo k pásu umístěné stěny, jeţ jsou 

ve vzdálenosti minimálně dvojnásobného rozměru velikosti maximálního zrna, přičemţ 

stěny jsou mezi sebou pevně propojeny. Všechny částice uhlí uvnitř vzorkovací šablony 

a stěn se musí vyhrnout do nádoby. Šablona se umisťuje v přesně vymezeném místě a musí 

těsně přiléhat k povrchu pásu.
7,11,24

.Grafické znázornění tohoto postupu, i fotografie 

realizace odběru jsou uvedeny na obrázcích 24 a 25. 

 

Obrázek č. 24: Vzorkovací šablona dle ČSN ISO 13 909-8 
30

 

 

Obrázek č. 25: Provedení referenčního odběru z pasu pomocí vzorkovací šablony  

(foto: Klimeš, 2010) 

Po takto provedeném odběru (obrázek 25) ze zastaveného dopravníkového pasu se 

odebraný vzorek přesype do neprodyšného polyethylenového pytle, z něhoţ se nebude 

odpařovat voda obsaţená v uhlí. To je důleţité při stanovování obsahu vody ve vzorku. Kaţdý 
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odebraný vzorek se řádně a jednoznačně označí. Do pytle se spolu se vzorkem umístí i lístek 

s jeho označením (např. referenční vzorek č. 1 je tedy označen R1, systémový vzorek č. 1 jako 

A1) a pytel se neprodyšně zaváţe. 

K těmto vzorkům se přiřazují synchronně systémové vzorky odebrané a zároveň 

upravené pomocí kontrolovaného zařízení. Tyto vzorky se vzorkovacím zařízením 

odeberou z místa co nebliţšího místu odběru vzorku referenčního. Tím se zamezuje vlivu 

rozdílů jakosti paliva v různých místech proudu. „Účinnost provedení plánu zkoušky 

s párovými vzorky závisí na těsnosti, se kterou jsou referenční a systémové vzorky fyzicky 

párovány (korelovány), aby se v párech minimalizoval vliv variace jakosti produktu.  

Rozdíl mezi rozptyly uvnitř párů a rozptyly mezi páry jsou indikací, že cíle 

experimentálního schématu sestavy párů byly dosaženy.
 30

“  

Této těsnosti se v praxi dosahuje velice jednoduše tak, ţe se na dopravníkový pas 

k místu odběru referenčního vzorku umístí značka (např. papírek), aby bylo zřejmé, odkud se 

odběr provedl. Obsluha pasu uvede zařízení do chodu a vzorkovač se manuálně spustí právě 

v okamţiku, aby odběrné zařízení odebralo systémový vzorek z místa na pase co nejblíţe 

místu ručního odběru referenčního vzorku. To lze kontrolovat podle značky (papírku) na 

pase. Takto vzorkovačem odebraný vzorek se nechá na zařízení upravit (podrtit a podělit) 

způsobem jako při běţném provozu a jako systémový vzorek se odebere pouze systémem 

upravený dílčí vzorek. Vzorky jsou opět uschovány v PE pytlích a řádně označeny. 

Výsledky získané tímto způsobem charakterizují dané zařízení ve vztahu 

k vzorkovanému materiálu (hnědé či černé uhlí, dřevní či bylinné biopalivo, různé druhy 

TAP,…) a dalším podmínkám během zkoušek (variabilita kvality paliva v čase, hmotnost 

proudu, počasí (vlhkosti, teplotě), …). 

V některých případech, například z důvodu zakrytí dopravních pasů kvůli odprášení, 

nelze splnit podmínku na odběr referenčních vzorků z místa situovaného před primárním 

vzorkovačem. Pak se tedy nejprve odebere systémový vzorek testovaným zařízením, 

a teprve poté se ze zastaveného pasu odebere vzorek referenční. Místo odběru takového 

vzorku je na pase jasně patrno z přerušení proudu paliva po průchodu odběrného zařízení. 

Jako referenční vzorky při testování LJM (obrázek 26) se berou vstupy do linky (tedy 

dopočítané váţené průměry systémových vzorků). 
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      AVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    LJM 

Místo odběru 
referenčního 
vzorku AVU 

Místo odběru 
systémového 
vzorku AVU 

Vstup jako 
referenční  
vzorek LJM 

 

Místo odběru 
systémových  
vzorků LJM 

 

 

Obrázek č. 26: Grafické rozkreslení zařízení na odběr vzorků (AVU) s navazujícím zařízením na úpravu vzorků 

(LJM) s vyznačením míst odběru referenčních a systémových vzorků  

(převzato a upraveno Klimeš, 2010)
32

 

Vysvětlivky k obrázku:  

1 – řetězová dráha korečkové odběrné nádoby; 2 – přepad proudu paliva z dopravního pasu; 3 – dávkovací 

pásek s násypkou; 4 – kladivový mlýn; 5 – dělič rotační talířový; 6 – svod odpadu z děliče zpět do proudu 

paliva; 7 – svod vydělené části dílčího vzorku; 8 – nádoba hrubého vzorku; 9 – šoupátkový uzávěr nádoby 

hrubého vzorku; 10 – první dělič v sestavě LJM; 11 – svod odpadu z prvního děliče zpět do proudu paliva; 

12 – svod vyděleného podílu z prvního děliče; 13 – druhý dělič v sestavě LJM; 14 – vydělený podíl 

z druhého děliče pro stanovení obsahu vody; 15 – nádoba na vzorek pro stanovení obsahu vody; 16 – vstup 

z diskového mlýna do třetího děliče LJM; 17 – třetí dělič LJM; 18 – svod odpadu z třetího děliče zpět do 

proudu paliva; 19 - nádoba na vzorek vydělený třetím děličem pro obecný rozbor; 26 – diskový mlýn 

meloucí odpad z druhého děliče. 

4.3 Zpracování odebraných vzorků 

Odebrané systémové a referenční vzorky je nutné dále upravit aţ do podoby 

analytických vzorků, vhodných pro stanovení hodnot znaků jakosti paliva v laboratoři. 

Úprava vzorků spočívá v jejich drcení, dělení a mletí opět podle následujících 

normovaných postupů: 

 ČSN 44 1304 – Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní 

zkoušení
7
. 
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 ČSN ISO 5069-2 (44 1313) – Hnědé uhlí a lignit – Zásady vzorkování – Část 2: 

Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor
9
. 

 ČSN ISO 13 909-4 (44 1314) – Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4: 

Uhlí – Úprava vzorků
33

. 

Zatímco vzorky systémové jsou jiţ částečně upraveny v testovaném zařízení během 

jejich odběru (zpravidla pomlety pod 10 mm a vyděleny na menší hmotnost), vzorky 

systémové jsou v té podobě, v jakém byly dopravovány po pase. Z tohoto důvodu je 

vhodné upravit referenční vzorky do stejné podoby, jako jsou upraveny vzorky systémové. 

K tomu lze pouţít dvou způsobů.  

Prvním způsobem je úprava referenčních vzorků přímo na testovaném zařízení. Při 

tomto způsobu úpravy jsou však hodnoty vzorků posunuty stejným způsobem jako u vzorků 

systémových a tudíţ při následném vyhodnocení výsledků nelze kalkulovat s chybou 

způsobenou úpravou testovaným zařízením, ale pouze s chybou způsobovanou odběrem. 

Druhým způsobem je úprava referenčních vzorků na jiném zařízení. K úpravě vzorků 

paliva se pouţívá mnoho různých off-line zařízení. Při takovém procesu úpravy se však 

vlivem lidského činitele vnáší moţnost zavádění dalších moţných zdrojů chyb. Jako 

nejvhodnější způsob se tak jeví vyuţívání speciální referenční úpravnické linky, 

vybudované výlučně k úpravě vzorků při hodnocení AVU na výskyt systematické chyby. 

Toto zařízení označované jako referenční testovací jednotka (RTJ) (obrázky 27-29) je 

majetkem firmy ORGREZ, a.s., a je konstruováno s ohledem na co nejniţší moţné 

působení systematické chyby a je rovněţ pravidelně ověřováno. Všechny komponenty této 

jednotky jsou spojeny do on-line linky, tudíţ je eliminován vliv chybného ovlivnění 

lidským činitelem, jak by k tomu mohlo docházet při úpravě na zařízeních off-line. 
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Obrázek č. 27: Referenční testovací jednotka firmy ORGREZ, a.s., celkový pohled (foto: Klimeš, 2009) 

 

Obrázek č. 28: Referenční testovací jednotka firmy ORGREZ, a.s., pohled na dávkovací pásek a kladivový mlýn 

(foto: Klimeš, 2009) 

 

Obrázek č. 29: Referenční testovací jednotka firmy ORGREZ, a.s., pohled na trubkový dělič  

(foto: Klimeš, 2009) 
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4.4 Laboratorní analýzy odebraných vzorků 

Odebrané a zpracované vzorky jsou následně analyzovány v palivové laboratoři. Pro 

zajištění správných a hodnověrných dat se jako nejvhodnější jeví vyuţití zkušební 

laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci (ČIA) na shodu s poţadavky 

normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních 

a kalibračních laboratoří
36

.  

Pro vyhodnocení systematické chyby vzorkovacího zařízení, je třeba v obou sadách 

odebraných vzorků paliva (Ri, Ai) stanovit některou jeho kvalitativní hodnotu. Obecně je 

moţné stanovit jakoukoli, tedy obsah vody (W), popela (A), uhlíku (C), síry (S), dusíku 

(N), vodíku (H), nebo stanovení spalného tepla (Q
r
s) nebo přepočtení na výhřevnost (Q

r
i). 

Vzhledem k nejmenší náročnosti a nákladnosti se pouţívá nejčastěji stanovení obsahu 

popela v bezvodém stavu (A
d
) doplněné o stanovení obsahu celkové vody (W

r
t) jakoţ to 

nejproblematičtější sloţky co se do nepřesností týče. Stanovení jakostních parametrů uhlí 

pouţitá v této diplomové práci byla provedena podle platných technických norem na 

moderních automatických analyzátorech (termogravimetrie) v laboratoři ORGREZ, a.s.. 

4.5 Statistické vyhodnocení systematické chyby 

K vyhodnocení kvalitativních hodnot odebraných vzorků zjištěných laboratorními 

analýzami se pouţívá normovaný statistický postup podle normy ČSN ISO 13909–8.
30

 

Vyhodnocení systematické chyby zařízení na odběr a úpravu vzorků lze rozdělit na tyto části: 

o  Základní statistika: 

 průměr, 

 rozdíly, 

 rozptyl rozdílů, 

 směrodatná odchylka rozdílů. 

o Identifikace odlehlých výsledků. 

o Odhad počtu poţadovaných párů. 

o Test na homogenitu: 

 test významnosti rozptylů, 

 test významnosti průměrů. 

o Test nezávislosti rozdílů. 

o Závěrečné ohodnocení systematické chyby: 
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 zřejmá podmínka systematické chyby, 

 test pro významné rozdíly od systematické chyby, 

 test pro významný rozdíl od nuly. 

4.5.1 Základní statistiky 

Hodnoty obsahu popela (A
d
) vzorků odebraných ze zkoušeného systému vzorkovače 

se označí jako Ai a hodnoty odebrané referenční metodou jako Ri (kde i = 1,2,…n je 

pořadové číslo a n celkový počet dvojic). V základní statistice se vypočítají průměry hodnot 

Ai a Ri, které se označí jako  . Dále se vypočítá rozdíl mezi hodnotami pro obě metody 

odběru (di = Ai – Ri) a průměr ( ), směrodatná odchylka (sd) a čtverce ( ) těchto rozdílů. 

Na obrázku 30 jsou schematicky znázorněny jednotlivé kroky. 

Vypočte se 

směrodatná odchylka 

rozdílů

Vypočte se rozptyl rozdílů 

sd
2

Vypočte se průměr rozdílů

Vypočte se rozdíl mezi 

systémovými a referenčními 

hodnotami - diferenciál (di)

di = Ai - Ri

Vypočte se součet (∑) 

a průměr (x_) hodnot

  

Vypočte se součet (∑) 

a průměr (x_) hodnot

  

Hodnoty 

systémových vzorků (Ai)

Hodnoty 

referenčních vzorků (Ri)

n

x

x

ni

i 1
i

d

1

2
2

d
n

n

d
d

s

Základní statistika

 

Obrázek č. 30: Schematické znázornění kroků základních statistických úkonů (obrázek: Klimeš 2010) 

Veškeré takto získané údaje, tedy referenční (Ri) a systémové hodnoty (Ai) obsahu 

popela v bezvodém stavu (A
d
) odebraných vzorků, jejich výběrové aritmetické průměry (  

), jejich diference (di), průměr těchto diferencí ( ) a čtverce diferencí ( ), lze pro lepší 
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přehlednost zapsat do jednoduché a přehledné tabulky 1. Jako vstupní data (Ri, Ai) jsou 

pouţity reálné hodnoty obsahu popela v bezvodém stavu (A
d
) skutečných vzorků uhlí 

odebraných v roce 2009 v rámci činnosti společnosti ORGREZ, a.s. v jednom 

nejmenovaném elektrárenském zařízení. Konkrétní uvedení původu není moţné vzhledem 

k důvěrnosti informací plynoucí ze smluvních vztahů 

Tabulka 1: Tabulka s prvotními hodnotami obsahu popela v bezvodém stavu (A
d
)a základní statistikou těchto hodnot 

(tabulka: Klimeš, data: ORGREZ, a.s. 2009) 

A
d 

 (%)

Odběr Systém Reference rozdíl

n = 25 Ai Ri di di
2

1 38,49 41,52 -3,03 9,181 

2 33,31 30,79 2,52 6,350 

3 35,24 31,87 3,37 11,357 

4 49,55 45,08 4,47 19,981 

5 39,45 35,86 3,59 12,888 

6 37,93 34,47 3,46 11,972 

7 40,60 36,72 3,88 15,054 

8 45,81 37,69 8,12 65,934 

9 43,61 42,45 1,16 1,346 

10 35,87 33,63 2,24 5,018 

11 38,37 37,87 0,50 0,250 

12 42,77 43,78 -1,01 1,020 

13 42,52 39,01 3,51 12,320 

14 39,30 35,05 4,25 18,063 

15 37,79 33,89 3,90 15,210 

16 38,43 37,54 0,89 0,792 

17 38,71 34,88 3,83 14,669 

18 32,40 34,68 -2,28 5,198 

19 34,89 33,86 1,03 1,061 

20 34,70 34,24 0,46 0,212 

21 35,11 33,17 1,94 3,764 

22 37,66 32,84 4,82 23,232 

23 36,12 32,56 3,56 12,674 

24 35,23 32,85 2,38 5,664 

25 36,45 34,33 2,12 4,494 

Průměr 38,41 36,03 2,39 11,11 

Celkem 59,68 277,70 
 

K ještě lepší přehlednosti lze hodnoty získané základními statistickými úkony 

vyjádřit i pomocí grafické analýzy. Ta sice není podstatná, ale můţe přispět ke zjištění 

odlehlých výsledků, trendu (směru), nedostatku statistické kontroly a systematické 

chyby
30

. Lze pak sestrojit několik grafů, jako například průběh systémových a referenčních 
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hodnot (viz obrázek 31), kde je jiţ jasně vidět systematické posunutí systémových vzorků 

oproti vzorkům referenčním a řadu dalších. 

 

Obrázek č. 31: Průběh systémových a referenčních hodnot (obrázek: Klimeš, 2010) 

Vysvětlivky k obrázku: Ai – obsahy popela v sadě systémových vzorků, Ri - obsahy popela v sadě 

referenčních vzorků. 

Statistická analýza předpokládá tři podmínky: 

a) normální rozdělení proměnné; 

b) nezávislost chyb měření 

c) statistickou homogenitu údajů.
24,30

 

K zajištění těchto podmínek se proto zjišťují odlehlé výsledky, nezávislost rozdílů 

a v případě, ţe dodáváme další vzorky i homogenitu dat. Za odlehlý výsledek (outlier) 

povaţujeme takový, který se jeví, ţe není v souladu s ostatními ze stejného souboru 

pozorování, je významně odkloněn od skupiny výsledků pozorování, které jsou normální 

a budí podezření, ţe vznikl omyl při vzorkování, úpravě vzorků a analýze
11,25

. Jedná se 

v podstatě o výsledek zkreslený hrubou chybou
26

. Takový výsledek se musejí povaţovat za 

neslučitelný s ostatními údaji
22

. Zjistím-li tedy v souboru hodnot odlehlou hodnotu, musím 

ji vyloučit i z ostatních výpočtů (uţ ze základních statistik: Ai nebo Ri, di, , , sd, sd
2
, a 

samozřejmě všech následných)
11

. 

Existuje velké mnoţství statistických testů odlehlých hodnot
22

: 
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o Numerický postup: 

 Cochranův test, 

 Grubbsův test, 

o Grafický způsob:  

 Mendlovy statistiky s pouţitím dvou měr (h, k). 

Dle současné platné normy na zkoušení systematické chyby
30

 se pouţívá Cochranův 

test. Postup je zaloţen na Ochranovu kritériu maximálního rozptylu. Nejprve se vypočítá 

Cochranovo kritérium pro zjištěné hodnoty, a to se porovná s Kritickou hodnotou kritéria 

(C). Pokud je vypočtená hodnota „C“ větší neţ hodnota v tabulce, dmax, výsledek můţe být 

odlehlý. Detailně je Cochranův test rozpracován v ČSN 01 0251
22

. 

K přijetí správných závěrů o systematické chybě vzorkovacího systému musí být 

rozdíly vzorků nezávislé. Testování nezávislosti rozdílů (di) se provádí po odstranění 

odlehlých výsledků. Je to test zaloţený na očekávaném počtu „runů“ (runs) nad a pod 

mediánem vzorku. „Run“ je posloupnost hodnot všech nad nebo všech pod mediánem
30

. 

Neprojde-li pozorování testem nezávislosti, znamená to, ţe výsledky jsou jistým způsobem 

závislé. Například polovina rozdílů je nad mediánem a druhá polovina pod mediánem. To 

můţe být způsobeno např. odběrem vzorků ve dvou dnech, kdy se změnily podmínky 

(začalo pršet; uhlí z dodávky a uhlí ze skládky,…). 

K minimalizaci rizika, ţe se uzná existence systematické chyby, i kdyţ neexistuje, se 

provede odhad počtu párových párů pozorování. Pokud není ţádná informace o směrodatné 

odchylce diferencí (sd), odebere se minimální počet dvaceti párů vzorků, z nichţ se získají 

základní hodnoty Ai a Ri 
30

. Takový soubor se poté testuje výpočtem faktoru g z rovnice 10: 

ds

B
g

                    Rovnice 10 

kde je: 

B je hodnota předvolené maximální tolerované systematické chyby, 

sd je směrodatná odchylka rozdílů. 

Při tomto výpočtu je nutné zvolit si maximální přípustnou (tolerovanou) systematickou 

chybu B. Ta se volí pochopitelně co nejniţší. Omezení její velikosti udává faktor g, který musí 

odpovídat počtu odebraných vzorků. Dále se s pouţitím vypočteného faktoru g odečte 
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minimální počet poţadovaných párů (nP,R) z tabulky „Hodnoty faktoru g pro stanovení počtu 

souborů požadovaných pozorování“ uvedené v normě ČSN ISO 13909–8. Nakonec se 

provede srovnání poţadovaného počtu párů (nP,R) a skutečně odebraného počtu párů (nP). 

Je-li počet párů dostatečný (nP≥nP,R), lze pokračovat v statistické analýze. V opačném 

případě (nP<nP,R) se musí odebrat dodatkové párové vzorky. Odeberou-li se doplňující 

dvojice (a upraví a analyzují), před jejich sloučením s původními daty se musí analyzovat 

jejich homogenita. Teprve poté lze data spojit a začít opět s novou základní statistikou. 

Test homogenity dat se skládá z dvou kroků, z Testu významnosti rozptylů a z Testu 

významnosti průměrů. Podrobně jsou popsány v normě ČSN ISO 13909–8.
30

 Na 

následujícím obrázku 32 jsou pro přehlednost schematický znázorněny jednotlivé kroky 

odhadu počtu poţadovaných párů včetně následných testů homogenity dat při negativním 

výsledku. 

      +

      -

Odhad počtu požadovaných 

párů vzorků

k minimalizaci rizika uznání 

existence systematické chyby, 

i když neexistuje (chyba Typu 

II) na 5%

Vypočte se faktor g :

g = B / sd

alternativně se faktor g 

vypočte :

g = (tα + tβ) / ?nP,R

Podle faktoru g se odečte 

minimální počet 

požadovaných párových 

pozorování (nP,R) 

z Tabulky 2 
(v ČSN ISO 13 909-8)

Porovná se počet 

odebraných párů (nP) a počet 

požadovaných párů (nP,R)

nP > nP,R

nP < nP,R

Pravděpodobnost chyby 

Typu II < 5%

Byl získán dostatečný 

počet párů.

Mohou být požadovány 

dodatkové párové 

vzorky

Základní 

statistika

Identifikace 

odlehlých 

výsledků

Test na 

homogenitu

Test 

významnosti 

rozdílů

Test 

významnosti 

průměrů

 

Obrázek č. 32:  Schematické znázornění kroků odhadu počtu poţadovaných párů i s následnými testy homogenity 

dat při negativním výsledku (obrázek: Klimeš, 2008) 
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4.5.2 Závěrečné ohodnocení systematické chyby 

Závěrečné hodnocení systematické chyby má tři základní kroky
30

: 

 Zřejmá podmínka systematické chyby. 

 Test pro významný rozdíl od B. 

 Test pro významný rozdíl od nuly. 

Statistickým testem pro konečný úsudek je t-test. Přijme se předpoklad, ţe zjištěný 

průměr rozdílů (d i) mezi dvěma metodami (Ai – Ri = d i) je vyvozen z výběrového 

souboru, jehoţ průměr rozdílů je B. Lze to tedy chápat tak, ţe zatímco průměr rozdílů (d i) 

vypočítaný ze zjištěných hodnot je pouze chybou části souboru hodnot (tedy odebraného 

výběru), B by byla skutečná chyba nekonečného souboru všech hodnot. Pokud test ukáţe, 

ţe stanovený rozdíl (d i) je významně menší neţ B (d i < B), potom vzorkovač nebo jeho 

sloţka jsou prosty systematické chyby. Průměrný rozdíl tedy můţe leţet pouze v intervalu 

omezeném hodnotou +B. Pokud nastává Bd  nebo Bd , pak je to zřejmý důkazem 

systematické chyby a nevyţaduje se další statistická analýza
30

. Graficky je daná situace 

zobrazena na obrázku 33. 

Náhodná veličina

R
e
la

ti
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n
í 

č
e
tn

o
s
t

Kritická oblast                                  Interval spolehlivosti                             Kritická oblast

p/2 = 2,5 %                                           1-p = 95 %                                     p/2 = 2,5 %

        di < -B                                         -B < di < B                                          di < B  

 

Obrázek č. 33:  Gausova křivka normálního rozdělení při hladině významnosti p=5% s vyznačením systematické 

chyby B a intervalů pro výběrový průměr diferencí 
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Pokud tedy platí, ţe BdB , testuje se hypotéza, ţe skutečná systematická chyba 

(µ) se rovná maximální tolerované systematické chybě (B), a to tedy tak, ţe se provede test 

pro významné rozdíly od B
30

. Tento předpoklad je tedy nulová hypotéza parametrická 

(týká se pouze některého parametru základního souboru)
48

.  

H0:  │µ│ = B 

Alternativní hypotézy potom vypadají: 

H1:  │µ│ < B 

H1:  │µ│ > B 

Vypočte se statistika, tnz, pro rozdíly mezi d  a B podle rovnice 11:
30

 

            Rovnice 11 

 

 

kde je: 

np počet rozdílů. 

Hodnota tnz se pak porovná s odpovídající hodnotou pro jednostranné t (tβ), uvedenou 

v normě ČSN ISO 13909–8
30

 pro příslušný (n-1) stupeň volnosti. Pokud je tnz < tβ, nulová 

hypotéza H0:│µ│= B není vyloučena a dochází tak k systematické chybě praktického 

významu ve zvoleném rozsahu zvolené maximální systematické chyby B, která je 

významně větší neţ nula a nevýznamně menší neţ B. Výsledek testu tedy indikuje výskyt 

významné systematické chyby. 

Pokud ovšem platí že tnz ≥ tβ, je nulová hypotéza H0:│µ│= B vyloučena. Platí 

tedy alternativní hypotéza (H1) a jakákoliv systematická chyba je významně menší neţ B
30

. 

Výsledky těchto situací jsou znázorněny na obrázku 34. 

p

d

nz

n

s

dB
t
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Náhodná veličina
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Obrázek č. 34: Grafické znázornění výsledků testu pro významné rozdíly od B 

Tím, ţe jsem vyloučil nulovou hypotézu a zjistil, ţe jakákoliv systematická chyba je 

významně menší neţ B bych vlastně jiţ test mohl ukončit. Přesto však mohu ještě určit, 

zda se skutečná systematická chyba nerovná nule (µ = 0). To by pak ale znamenalo, ţe 

systém vykazuje nulovou systematickou chybu, tedy nevykazuje ţádnou systematickou 

chybu (na zvolené hladině významnosti p = 5 %, tedy na hladině spolehlivosti 1-p = 95 %). 

Testuje se tedy další hypotéza na významný rozdíl od nuly.
48

 

V tomto případě je nulová hypotéza: 

H0:  µ = 0 

Alternativní hypotézy potom vypadají: 

H1:  µ < 0 

H1:  µ > 0 

Vypočte se statistika tz pro průměr rozdílů podle rovnice 12:
30

 

 

Rovnice 12 

 

Vypočtenou hodnotu studentova t-rozdělení (tz) porovnám s odpovídající hodnotou 

pro dvoustranné t (tα), uvedenou v normě ČSN ISO 13909–8 pro příslušný (n-1) stupeň 

volnosti (udávající kritické hodnoty intervalu zleva i zprava). Pokud je tz < tα, je přijata 

p

d

z

n

s

d
t
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nulová hypotéza H0: µ = 0, zjištěný průměr rozdílů není významně rozdílný od nuly, není 

ţádný důkaz o systematické chybě a testovaný systém nebo sloţku lze hodnotit jako 

nezatíţené systematickou chybou.
30

 

Pokud je tz ≥ tα, je nulová hypotéza H0: µ = 0 vyloučena, zjištěný průměr rozdílů 

je významně rozdílný od nuly a můţe se vyskytovat systematická chyba, která je však 

menší neţ B
 30

, jak je viděna obrázku 35. 
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tz > tα
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Obrázek č. 35:  Grafické znázornění výsledků testu pro významné rozdíly od nuly 

Aplikací těchto statistických postupů na hodnoty obsahu popela vzorků uvedené 

v tabulce č. 1 byla zjištěna maximální moţná systematická chyba velikosti B = 3,2 %. Jaké 

praktické důsledky můţe tato zjištěná hodnota mít na další bilanční výpočty v energetice, 

se pokusím popsat v kapitole 5. 

4.6 Vyhodnocení dílčích a pomocných kritérií 

Testování celého systému AVU na systematickou chybu je vhodné doplnit také 

o testování jeho jednotlivých sloţek (drtiče, děliče). K zjištění, zda případná systematická 

chyba není způsobena odběrným zařízením, je provede granulometrický test odebíraných 

vzorků. Vzhledem k tomu, ţe kvalita sloţek paliva se nerovnoměrně mění s velikostí zrn 

paliva, můţe například vlivem vyráţení větších zrn odběrnou nádobou docházet i k posunům 

v kvalitě odebraných vzorků. Provede porovnáním granulometrického sloţení speciálně 

k tomuto účelu odebraných dvojic systémových a referenčních vzorků (např. dalších tří). Takto 

odebrané vzorky se následně prosejí přes sadu sít, nejlépe v mechanické třídičce, a jednotlivé 

zrnitostní frakce na sítech se zváţí. Tím lze získat hmotnostní bilanci zrnitostního sloţení 
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vzorků, kterou vyjádříme v procentech z celkového obsahu. Porovnání dvojic vzorků lze 

zjistit, s jakou diferencí jsou které zrnitostní třídy odebírány oproti referenčním vzorkům. 

Dělicí poměry děliče vyjadřují, jak velikou hmotnost vzorku dělič vydělí. Tato 

hmotnost je krom jiných parametrů děliče, dána především nastavením jeho dělicí štěrbiny. 

Podle toho, zda ji vztahujeme k vstupu do děliče, nebo k odpadnímu výstupu z děliče, 

rozeznáváme dva moţné způsoby výpočtu dělicích poměrů – celkový dělicí poměr 

(vstup/vzorek), nebo vzájemný dělicí poměr (odpad/vzorek). 

Obdobně jako se provádí granulometrický test odběru, dělá se i granulometrický 

test děliče. Při dělení totiţ můţe docházet k selektivnímu rozdělení vzorků paliva do 

jednotlivých výstupů z děliče (vzorek, odpad) a tím pádem i k posunům v kvalitě vzorků. 

Test se provádí porovnáním granulometrického zastoupení výstupů z děliče, tedy vlastního 

vzorku a odpadního proudu. Vzorky se poté opět prosejí na třídících sítech normované 

velikosti ok a jednotlivé frakce se zváţí. Zjištěné výsledky se vzájemně porovnají. 

Výsledky třídících zkoušek vzorků z děliče (děličů) rovněţ dokumentují dodrţení 

maximální povolené zrnitosti dílčího vzorku za mlýnem. 

Výsledek statistického vyhodnocení AVU na souboru hodnot obsahu popela, na 

nichţ celý postup testování demonstruji, je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2: Statistické vyhodnocení AVU na výskyt systematické chyby  

Obsah popela Obsah vody

A
d

W
r
t

Poč.vz. 25,00 25,00

Průměr systémových hodnot (A) 38,41 23,97

Průměr referenčních hodnot (R) 36,03 24,12

prům. d 2,39 -0,15

sum di
2

277,70 2,90

(sum di)
2

3561,70 14,52

Rozptyl (Sd
2
) 5,63 0,10

Sd 2,37 0,31

B 3,20 0,26

Počet požadovaných dvojic

g-faktor 1,35 0,84

nP,R 9,00 21,00

Vyhodnocení systematické chyby

tnz   1,712 1,730

t β   1,711 1,711

t z  5,028 2,451

t α 2,064 2,110

Hnědé uhlí
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5 VÝVOJ VELIKOSTI CHYB NA JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍCH  

Při stanovení systematické chyby vzorkovacího zařízení je nutné určit si maximální 

přípustnou systematickou chybu (B). Není-li tato hodnota dána poţadavkem provozu, nebo 

odběratelsko-dodavatelskými vztahy, je tato hodnota limitována pouze ustanovením normy 

ČSN 44 1304.
7
 Ta velmi obecně určuje velikost základní chyby celého vzorkování, tedy 

odběru, úpravy a analýzy vzorků pro hodnoty obsahu popela nebo vody. 

Tabulka 3: Povolené chyby vzorkování dle ČSN 44 1304 při pravděpodobnosti 95 %
7
 

Znak jakosti paliva Rozmezí znaků jakosti Základní chyba vzorkování, ∆ 

Obsah popela (A
d
) nebo  

obsah vody (W
r
t) 

do 20 % ± 10,0 % relat. 

nad 20 % ± 2,0 % abs. 

Výhřevnost (Q
r
i) 

do 12,56 MJ/kg ± 0,63 MJ/kg 

nad 12,56 M/kg ± 0,84 MJ/kg 

Je-li při analýze uhlí zjištěna hodnota obsahu například 38,41 % popela, jako 

v příkladě na kterém vše ilustruji, lze předpokládat, ţe skutečná hodnota se pohybuje 

v intervalu +2,0 %. Nebo naopak, je-li skutečná (uzančně přijata za pravou, tedy 

referenční) hodnota obsahu popela bude 36,03 %, výsledky zjištěné analýzou se musí 

pohybovat v rozmezí od 34,03 do 38,03 %. Je ovšem třeba si uvědomit, ţe uvedené 

hodnoty pro přípustnou (základní) chybu zahrnují nejen chybu odběru a primární úpravy 

vzorku v AVU a LJM, ale i následnou chybu úpravy do podoby analytického vzorku 

a chybu analýzy. 

Celková chyba = chyba vzorkování + chyba úpravy vzorků + chyba analýzy 

Pro samotnou chybu AVU lze tedy počítat pouze s částí pro vzorkování. Jiţ v kapitole 

4.2 jsem uvedl, ţe je uváţen vzájemný poměr velikostí chyb připadajících pro odběr, úpravu 

a analýzu jako 2:2:1
35

. Pak by pro AVU zbývala tolerovatelná chyba v obsahu popela 

velikosti cca 0,8 %. I ta se však skládá z chyb náhodných a systematických. Na vlastní 

systematickou chybu tedy připadá ještě jen část z toho! Z toho je patrné ţe pro reálné 

hodnocení vzorkovacích zařízení jsme mnohdy nuceni předpokládat daleko menší poměrné 

rozloţení chyb a předpokládat daleko menší podíl pro analýzu.  
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Naproti tomu daleko přísněji se k velikosti tolerovatelné chyba staví norma  

ČSN ISO 13909–8, která uvádí, ţe „Při nedostatku informací, může pro popel nebo vodu 

vyhovovat hodnota B = 0,20 % až 0,30 %, s ohledem na obchodní záměry.
30

“ Dle vlastních 

praktických zkušeností s touto problematikou však musím poznamenat, ţe takto nízké hodnoty 

B lze pro obsahy popela v tuhém palivu dosahovat opravdu pouze výjimečně. Lze tedy, 

s přihlédnutím k nepřesnostem procesu testování a statistického odhadu pracovat s hodnotou 

maximální přípustné systematické chyby do 2 %, tak jak ji udává norma 44 1304
7
. 

Posun ve zjišťovaných velikostech chyb mezi jednotlivými posouzeními 

vzorkovacích zařízení se dle mých vlastních zkušeností zpravidla nemění spojitě, nýbrţ 

skokově. Nelze proto předpokládat plynulé zvětšování zjišťované chyby s narůstajícím 

stářím zařízení, ale spíše s náhlou závadou některého z komponent celého soustrojí, tak jak 

byly popsány v kapitole 3, byť způsobenou opotřebením a stářím. 
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6 VLIV CHYBY VZORKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ NA BILANČNÍ VÝPOČTY 

Vyuţití paliva v procesu spalování je v podstatě chemický děj, kdy při oxidaci 

hořlavých sloţek paliva dochází k jejich přeměně na produkty spalování, za současného 

vzniku nespalitelných zbytků. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o exotermický děj, dochází 

i k současnému uvolňování tepla, které je cíleným produktem tohoto procesu. Hořlavina je 

tedy ta část paliva, která je nositelem tepelné energie uvolněné spalováním. Z pohledu 

elementárního sloţení je hořlavina tuhých a kapalných paliv tvořena prvky: uhlíkem (C), 

vodíkem (H), sírou (S) popřípadě dusíkem (N).
41,45,46 

 

Síra a dusík jsou v palivech neţádoucí sloţky vzhledem k negativnímu působení 

následných produktů jejich oxidů (NOx, SO2) na spalovací zařízení (korozí) a ţivotní 

prostředí. Ačkoli má další z prvků vodík nejvyšší výhřevnost z výše uvedených a při jeho 

hoření se vyvine asi 4  více tepla na jednotku hmotnosti neţ při spalování uhlíku, jeho část 

vázaná na kyslík v palivu jako voda nepřispívá k výhřevnosti paliva, ale naopak spotřebuje 

určité mnoţství tepla na odpaření vody a tak sniţuje celkovou výhřevnost paliva. Uhlík je 

tak hlavním nositelem tepelné energie v palivu (33,828 MJ/kg).  

Z toho všeho plyne, ţe pro energetické vyuţití jsou nejdůleţitějšími parametry paliva 

jeho výhřevnost a parametry které ji ovlivňují. Z pohledu ekologického jsou dnes v hledáčku 

pozornosti zase emise oxidu uhličitého. V následujících kapitolách bych tedy chtěl na 

konkrétních datech, na nichţ v celé diplomové práci modeluji proces zjišťování 

a vyhodnocování systematické chyby vzorkovacího zařízení, ukázat dopad na tyto dvě skupiny 

bilančních výpočtů. Podobně lze dopad chyby vzorkování vztáhnout i na další výpočty 

v energetice, jako na popelovou bilanci, výpočty účinností, spotřeb vzduchu, odsíření a další. 

6.1 Vliv chyby na ekonomiku dodávek 

Cena dodávek paliva je stanovena na základě jeho kvality, přičemţ jako hlavní 

kvalitativní znak bývá směrodatná výhřevnost. Cena paliva je par určena za GJ dodaného 

tepla v něm, tedy za součin výhřevnosti v MJ/kg a mnoţství dodaného paliva v tunách (na 

rozdíl od ceny uhlí pro domácnosti, kdy je cena dána ta tunu paliva). Právě ale hodnota 

výhřevnosti je nejvíce ovlivňována chybným vzorkováním. Její velikost je totiţ dána 

výpočtem, který vychází ze spalného tepla, obsahu popela a obsahu vody v původním 

vzorku. Hodnoty těchto obsahů však při chybném odběru vzorku mohou být posunuty také, 
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a tak se celková chyba výsledku výhřevnosti paliva zvětšuje. Určení celkové chyby 

výsledku je pak dáno odmocninou součtů parciálních derivací funkčních vztahů podle 

poměrně sloţitého matematického vyjádření
26,35

. 

Pro názornou představu změny výsledku výhřevnosti při chybě vzorkování jsem 

vybral průměrné hodnoty sad vzorků hnědého uhlí uvedené v předchozí kapitole 5 

v tabulce č. 1. Připomenu jen, ţe v tomto konkrétním případě byla u AVU zjištěna 

maximální moţná systematická chyba velikosti B = 3,2 % v obsahu popela a B = 0,26 % 

v obsahu vody. U LJM, navazující na tento AVU, pak byla zjištěna maximální moţná 

systematická chyba v obsahu popela B = 1,04 %. V obsahu vody systematická chyba 

zjišťována nebyla, vzhledem k problematickému zjištění její referenční hodnoty jako 

váţeného průměru z výstupních podílů jiţ zkreslených vysušením v průběhu zpracování. 

Ve vzorcích paliva vystupujících z AVU a následně upravených v LJM byla 

spálením v kalorimetrické nádobě zjištěna hodnota spalného tepla analytického vzorku 

(Q
a

s), 16,202 88 MJ/kg. Hodnota se přepočítává na výhřevnost původního vzorku (Q
r
i). To 

lze realizovat třemi způsoby: cestou přes bezvodé spalné teplo (Q
d

s), přes výhřevnost 

analytického vzorku (Q
a

i) nebo přepočtem přes spalné teplo hořlaviny (Q
daf

i). Všechny 

výpočty jsou pak zkreslovány nepřesnostmi stanovení pouţívaných hodnot (W
a
, W

r
t, A

a
, A

r
, 

H
a
, H

d
, H

daf
) zvětšenými i o nereprezentativní odběry vzorků.  

Ačkoli problematika těchto přepočtů není přímo tématem mé diplomové, 

s problematikou správnosti zjišťovaných parametrů však velmi úzce souvisí.  Pro uváděný 

případ byl pouţit přepočet přes spalné teplo hořlaviny, který se pouţívá především 

z důvodu platných obsahů vodíku v hořlavině (H
daf

).
37

 Ty se pouţívají většinou z platných 

katalogů uhlí a v energetických závodech se stanovují pouze sporadicky. Výsledná hodnota 

výhřevnosti systémového vzorku původního paliva (tedy přepočtená na původní obsah 

vody), stejně jako referenčního vzorku, vypočítaného s parametry neskreslenými AVU 

a LJM jsou uvedeny v následující tabulce dle přepočtů platných norem: 
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Tabulka 4: Posun ve vykazované výhřevnosti při výpočtu ze systémových a referenčních hodnoty jakosti paliva 

Hnědé uhlí Referenční hodnoty Systémová hodnoty

R A

Obsah vody (AVU) W
r
t hm. % 24,12 23,97

Obsah popela (AVU) A
a

hm. % 33,44 35,64

A
d

hm. % 36,03 38,41

A
r

hm. % 27,34 29,20

Obsah popela (LJM) A
a

hm. % - 39,45

A
d

hm. % - 39,45

A
r

hm. % - 29,99

Obsah hořlaviny V hm. % 48,54 46,04

Obsah analytické vody W
a

hm. % 7,20 7,20

Spalné teplo Q
a
s MJ/kg 17,03 16,15

Výhřevnost Q
daf

s MJ/kg 28,69 28,26

Q
a
s MJ/kg 27,60 27,17

Q
r
i MJ/kg 12,81 12,14

MJ/kg -0,67Rozdíl  

Zdánlivě nepatrný rozdíl -0,67 MJ/kg je více jak dvojnásobkem dovoleného rozdílu 

stanovení mezi dvěma laboratořemi 0,3 MJ/kg, tak jej udává norma ČSN ISO 1928 

(44 1352) Tuhá paliva – Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové 

nádobě a výpočet výhřevnosti
39

. Pro lepší názornost vyjádřím tento rozdíl v dodávce paliva 

vlakovou soupravou o velikosti dvaceti vagónů, kdy jeden vagón obsahuje cca 50 t paliva, 

tedy asi 1 000 t. Rozdíl v dodaném teple je pak 12,81 GJ k 12,14 GJ.  

Cena GJ pro energetické podniky je dané dlouhodobými smlouvami a není veřejně 

dostupná, a tak lze o její výši pouze spekulovat. Přesto lze však dle zpráv z tisku a dle 

údajů Českého statistického úřadu
40

 předpokládat cenu hnědého energetického uhlí mezi 

25 aţ 40 Kč/GJ. Za současné politiky směřující k neprolomení ekologických limitů těţby 

lze další nárůst ceny uhlí očekávat. Pak tedy cenový rozdíl v jedné dodávce ovzorkované 

zařízením s chybou definovanou v předchozí kapitole pro střední cenu asi 30 Kč/GJ, která 

je však nejspíš pouze skromným odhadem skutečně dnes účtované ceny, vychází rozdíl: 

384 300 – 364 200 = 20 100,- Kč. Při spotřebě paliva v tomto konkrétním nejmenovaném 

velkém energetickém závodě, s jehoţ hodnotami se v této diplomové práci pro modelaci 

počítá, jednoho milión tun za rok, je to pak 20 100 000,- Kč/rok! 
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6.2 Vliv chyby na vykazování emisí oxidu uhličitého 

Spalování fosilních paliv ve stacionárních i v mobilních zdrojích představuje 

nejvýznamnější skupinu zdrojů emisí CO2 ve většině zemí
49

. Podle údajů NIR pochází 

v České republice více neţ 85 % celkových emisí skleníkových plynů, převáţně CO2, 

právě ze sektoru energetiky (sektor A dle přílohy č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb.). Do tohoto 

sektoru patří veškeré spalovací procesy a procesy související s těţbou, úpravou a výrobou 

paliv a energií. Ke stanovení celkových emisí CO2 ze spalování paliv (sektor A1) pro celý 

stát jsou metodikou IPCC předepsány dva, do jisté míry nezávislé postupy vycházející 

z národní energetické bilance. 

Jednodušší a starší způsob, nazývaný téţ jako referenční (Reference Approach), 

stanovuje celkové mnoţství spáleného uhlíku na základě bilančního výpočtu zdánlivé 

spotřeby jednotlivých druhů paliv na území státu, to je: 

těţba + dovoz – vývoz – změna zásob 

Tyto údaje jsou v energetické bilanci vyjádřeny v energetických jednotkách (TJ). 

Potřebné emisní faktory uhlíku (t C/TJ) jsou pro jednotlivé druhy paliv uvedeny 

v metodických materiálech a jejich přesnost je přijatelná. Referenční metoda je velice 

transparentní, a proto bývá vyuţívána zejména pro kontrolu. Na druhé straně neumoţňuje 

posoudit v jakém sektoru či kategorii zdrojů emise oxidu uhličitého vznikají. 

Druhý novější způsob, nazývaný sektorový (Sectoral Approach), vychází ze skutečné 

spotřeby paliv v jednotlivých sektorech (např. produkce energie, průmysl, doprava). 

V poslední době je tento způsob více preferován. V EU upravuje proces vykazování 

mnoţství emisí skleníkových plynů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

203/87/ES. V ČR je tato směrnici implementována do platné legislativy ochrany klimatu: 

 Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů a o změně některých zákonů ve znění novelizací zákony 

212/2006 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb.
50

 

 Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování 

mnoţství emisí skleníkových plynů a formuláře ţádosti o vydání povolení k emisím 

skleníkových plynů
51
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 Nařízení vlády č. 80/2008 Sb., o Národním alokačním plánu pro obchodovací 

období roků 2008 – 2012
52

 

Vyhláška č. 12/2009 Sb. upravuje rozsah a postup zjišťování, vykazování 

a ověřování mnoţství emisí skleníkových plynů ze zařízení, a to jak ze spalování, tak 

z procesů. Podle průměrné roční emise se zařízení dělí na kategorie A (do 50 kt CO2), 

kategorie B (do 500 kt) a kategorie C (nad 500 kt), přičemţ pro kaţdou kategorii jsou 

v příloze č. 2 uvedené vyhlášky předepsány jiné úrovně přesnosti zjišťovaných hodnot.  

Jedná-li se konkrétně o oblast klasické energetiky zaloţené na spalování fosilních 

paliv, tak jak je specifikována v této diplomové práci, pak povinnosti této vyhlášky platí 

pro spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším neţ 20 MW, které jsou 

označované jako sektor A1 dle přílohy č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb., s vyloučením 

spaloven nebezpečného, nebo komunálního odpadu. Emise se zjišťují buď postupem 

zaloţeným na výpočtu, nebo postupem zaloţeným na přímém měření. Přímé měření musí 

být provedeno jako kontinuální, nejlépe přímo v komíně automatickými analyzátory spalin. 

Naproti tomu postup zaloţený na výpočtu předpokládá znalost kvalitativních 

a kvantitativních hodnot paliva. Je tedy zaloţen na analýzách reprezentativních vzorků 

paliva a tuhých zbytků po spálení paliva.  

Podle vyhlášky č. 12/2009 Sb. je třeba zajistit, aby při zjišťování emisí nedocházelo 

k systematickému nadhodnocování ani podhodnocování skutečných emisí. Toho se 

dociluje tím, ţe veškerá měřící nebo jiná zkušební zařízení k vykazování monitorovaných 

údajů se vhodným způsobem pouţívají, udrţují, kalibrují a kontrolují. Při procedurách 

aplikovaných na vzorkování paliva, stanovení spalného tepla a výhřevnosti, obsahu uhlíku 

v palivech a odpadech po spálení se musí pouţít dle § 12 příslušné CEN normy, popřípadě 

ISO či ČSN. Dále „je nutné dodržovat všeobecně akceptované praktiky pro reprezentativní 

vzorkování a vyloučit“ hodnoty, „které nejsou dostatečně reprezentativní a jsou zatíženy 

systematickou chybou.“ 

Výpočet emisí CO2 je dán jako součin aktivního údaje (AU), emisního faktoru (EF) 

a oxidačního faktoru (OF) u emisí ze spalování nebo konverzního (KF) u procesů 

(v sektoru energetiky např. odsíření)
51 

podle rovnice 13: 

emise CO2 = AF * EF * OF  (t CO2)              Rovnice 13 
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K tomu, aby bylo zřejmé, jakým způsobem můţe chybné vzorkování ovlivňovat 

vykazované emise CO2, je nutné nejprve vysvětlit, co která poloţka výpočtu obsahuje. 

Výpočet aktivního údaje (AU) je zaloţen na spotřebě paliva. Vyjadřuje tedy jeho 

kvantitativní sloţku. Mnoţství spáleného paliva se přitom vyjadřuje v jednotkách jeho 

energetického obsahu v terajoulech (TJ)
51

 podle rovnice 14: 

AU = Gp * Q
r
i  * 0,001 (TJ)               Rovnice 14 

K jeho stanovení je tedy potřeba znát nejen hmotnost (Gp) spalovaného tuhého 

paliva v tunách (popřípadě objem kapalného a plynného v m
3
), ale také výhřevnost paliva 

v původním vzorku (Q
r
i) v MJ/kg.  

Problematika přesného určování hmotnosti je záleţitostí fyzikální s návazností na 

ověřování kontinuálních pásových vah, nebo kolejových vah ČMI, nebo jinou odbornou 

firmou zajišťující jejich seřízení a kalibraci a dále záleţitostí korekcí mnoţství paliva podle 

pravidel palivového hospodářství putuje-li palivo přes skládku (bilancování dodávek 

a spotřeby). Zato problematika stanovení výhřevnosti je přímo závislá na odběru, úpravě 

a stanovení vzorků. Protoţe, jak jsem jiţ uvedl na začátku diplomové práce, největší chyby 

vznikají v procesu odběru a úpravy vzorků, je výsledek přímo závislý na reprezentativním 

odběru vzorků. V případě výpočtu výhřevnosti o to více, ţe při jeho přepočtu ze spalného 

tepla analytického vzorku je třeba pouţít i hodnot obsahu popela (A
d
) a obsahu celkové 

vody původního vzorku (W
r
t), které samozřejmě mohou být rovněţ posunuty 

systematickou chybou vzorkovacího zařízení. 

Výpočet emisního faktoru (EF) zahrnuje skutečnost, ţe většina uhlíku obsaţeného 

v palivu se během spalování zoxiduje na CO2. Udává tedy mnoţství CO2 obsaţené 

v jednotce energetického obsahu paliva a vyjadřuje se tedy jako tCO2/TJ
51 

podle rovnice 15: 

EF = 3,664 * C
r
t * 1000  (tCO2/TJ)            Rovnice 15 

 Q
r
i  

kde je: 

3,664 koeficient pouţitý pro konverzi uhlíku na CO2. Pro jeho výpočet se uvaţují dle § 10 

vyhlášky č. 12/2009 Sb. relativní atomové hmotnosti 12,011 pro uhlík a 15,994 pro 

kyslík. 

1 000 násobný koeficient pro přepočet výhřevnosti z MJ/kg na TJ/t. 
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Výpočet EF tedy vychází z obsahu celkového uhlíku v původním palivu (C
r
t) 

stanoveného v reprezentativním vzorku, tedy opět velmi závislém na chybě vzorkování. 

Stejně tak opětovné pouţití hodnoty výhřevnosti (Q
r
i) v MJ/kg. 

Část uhlíku z paliva můţe zůstat nezoxidována a odchází v tuhých zbytcích po 

spálení ze spalovací komory. Souhrnně se označuje, jako chemický nedopal a představuje 

jednu ze ztrát v účinnosti kotle. Uhlík, který není přeměněn na CO2 se zohledňuje 

v oxidačním faktoru. Tuhé zbytky po spálení mohou z kotle odcházet v podobě škváry, 

strusky, úletového popílku, nebo loţového popele. Reprezentativní vzorky strusky a škváry 

se získávají na výstupu z podroštu kotle v prostoru drtiče a vynašeče škváry, popílek 

z elektroodlučovačů v spalinových tazích a loţový popel z výstupu fluidního kotle, a to 

vţdy zvlášť pro kaţdý kotel. Pro reprezentativnost odběrů tuhých zbytků po spálení platí 

stejná pravidla jako pro odběr paliv. Po stanovení obsahu uhlíku v těchto vzorcích se z nich 

vypočítá průměrný obsah uhlíku v škváře ( škeC ) a v popílku ( popeC ), popřípadě v loţovém 

popelu, pro celý energetický závod (všechny kotle)
43

 za dané bilanční období vykazování. 

Oxidační faktor se poté vypočítá
51 

podle rovnice 16: 

           Rovnice 16 

 

kde Xsk, Xpop jsou hodnoty poměrného zachycení popelovin v daných tuhých zbytcích. 

Určují se jako poměr hmotnosti popela v uvaţovaném druhu tuhých zbytků k hmotnosti 

popelovin v palivu (kg/kg), přičemţ platí, ţe: Xsk + Xpop = 1, respektive 100 %. Tyto 

hodnoty se zjišťují buď experimentálně přímým měřením, nebo se pouţívá směrných 

hodnot popelové bilance dle ČSN 07 0302 – Přijímací zkoušky parních kotlů
43

. Kromě 

chyb vzorkování, úpravy a zkoušený tuhých zbytků po spálení je výpočet OF ovlivňován i 

chybami těchto činností u vzorků paliv prostřednictvím obsahu popela (A
r
) a uhlíku (C

r
t) 

v palivu. 

Pro vyjádření vlivu chyby vzorkování na výpočet emisí CO2 provedu porovnání dvou 

výpočtů. V prvním případě aplikuji výpočet na hodnoty neposunuté systematickou chybou. 

Tyto hodnoty porovnám v druhém případě s výpočtem emisí CO2 z hodnot posunutých 

systematickou chybou vzorkovacího zařízení, tak jak byly uvedeny v předchozí kapitole. 

Hmotnost paliva je vztáhnuta k jednomu průměrnému měsíci provozu. 
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Tabulka 5: Posun ve vykazovaných emisích CO2 při výpočtu ze systémových a referenčních hodnoty jakosti paliva 

Hnědé uhlí

Výpočet odpovídající 

referenčním hodnotám

Výpočet posunutý 

systematickou 

chybou

R A

Hmotnost paliva Gp t 150 000 150 000

Obsah vody W
r
t hm. % 24,12 23,97

Obsah popela A
a

hm. % 33,44 39,45

A
d

hm. % 36,03 39,45

A
r hm. % 27,34 29,99

hm. zlom. 0,27 0,30

Obsah hořlaviny V hm. % 48,54 46,04

Obsah uhlíku v palivu C
r
t hm. % 45,06 42,74

hm. zlom. 0,45 0,43

Výhřevnost Q
r
i MJ/kg 12,81 12,14

TJ/t 0,01 0,01

Obsah uhlíku ve škváře Cskv hm. % 1,94 1,94

hm. zlom. 0,02 0,02

Poměrné zachycení popelovin Xskv rel. % 13,90 13,90

rel. 0,14 0,14

Obsah uhlíku v popílku Cpop hm. % 0,43 0,43

hm. zlom. 0,00 0,00

Poměrné zachycení popelovin Xpop rel. % 86,10 86,10

rel. 0,86 0,86

Aktivní údaj AU TJ 1 921,44 1 820,61

Emisní faktor EF tCO2/TJ 128,90 129,02

Oxidační faktor OF 0,99 0,98

Emise CO2 ECO2 t 244 045,48 230 914,89

Rozdíl t -13 130,59
 

Vyjdu-li při ceně emisní povolenky z aktuálních i historických dat o cenách 

a obchodovaných objemech na energetické burze EEX v Lipsku
53

, mohu orientačně pouţít 

hodnoty 15 €/t CO2. Za takové situace by disproporce mezi vykazovanými hodnotami 

emisí CO2 posunutými chybným odběrem vzorků a skutečnými hodnotami činila 

196 958,85 €/měsíc a neuvěřitelných 2 236 506,2 €/rok, tedy při ceně eura 24 Kč přes 

56 724 148,8 Kč/rok! Uvedené výpočty pochopitelně nepočítají se zkreslením vzorků 

u hodnot tuhých zbytků po spálení, stejně jako se nekalkuluje s vlivem emisí CO2 

vznikajících při odsiřovacích procesech. 
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7 ZÁVĚR 

Z předloţených výpočtů zkreslení plateb za paliva a zkreslení vykazovaných emisí 

CO2 je zcela jasně vidět, jakým způsobem můţe správný technický stav vzorkovacích 

zařízení významně ovlivnit finanční hospodaření energetických závodů. Pravidelné 

ověřování jejich konstrukčního a funkčního stavu, spolu s pečlivou údrţbou můţe 

v konečném důsledku nejen ušetřit nemalé peněţní částky, ale napomoci i při správném 

řízení společnosti. Správné údaje však napomohou nejen k efektivnějšímu procesu 

rozhodování v managementu energetického závodu, ale i v environmentální oblasti. 

Procesy řízení politiky v oblasti ţivotního prostředí, spolu s nemalými finančními 

prostředky vkládanými do této oblasti v podobě různých regulačních nástrojů si bez 

existence věrohodných údajů nelze vůbec představit. Proto vnášení jakýchkoli dalších 

nepřesností těmto nástrojům pouze „tupí ostří“.  

Předloţené ukázky vlivu chyb vzorkovacích zařízený na další navazující procesy v této 

diplomové práci samozřejmě není kompletní. Bylo by moţné uvést další oblasti ovlivňované 

těmito chybami, jako například některé další bilanční výpočty a výkazy v energetice, 

regulace parních kotlů a s nimi spojené výpočty přebytků vzduchu, nastavování mlecích 

okruhů, nebo třeba plánování popelového hospodářství, či odsiřovacích procesů. Příklady 

uvedené v této práci jsou však nejmarkantnější a nejzřetelnější. 

Ze skutečností předloţených v této práci je dostatečně jasně patrné, tak jak jsem 

uvedl v úvodu, ţe ačkoli má metodika vzorkování paliva za sebou jiţ poměrně dlouholetý 

vývoj, stále je třeba tyto procesy kontrolovat a udrţovat na patřičné úrovni, pro zajištění 

kvalitních výsledků celého procesu přeměny energie v provozech tepelné energetiky. 

Stejně tak, nejen s rozšiřujícími se oblastmi regulace dopadů do ţivotního prostředí, se 

vynořují stále další oblasti s přímým vlivem těchto činností. 

Pouze důslednou kontrolou všech procesů lze dosahovat patřičné kvality ve všech 

těchto oblastech. 
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