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Anotace bakalářské práce

Hnědé uhlí je druh méně kvalitního uhlí. Hnědé uhlí je ve střední Evropě 

velmi důležitou energetickou surovinou, která se používá k vytápění domácností 

nebo k výrobě tepla a elektřiny 

V České republice se ročně těží několik desítek milionů tun hnědého uhlí. 

Těžba může být prováděna dvěma možnostmi. První je hlubinná těžba a druhý 

způsob je lomové (povrchové) dobývání.

Jako úpravu uhlí označujeme soubor technologických operací, jejichž 

úkolem je snížení obsahu balastních a škodlivých látek v těžené směsi uhelné 

suroviny na minimum.

Klíčová slova: Hnědé uhlí, ložiska, těžba a úprava hnědého uhlí

Summary

Brown coal is kind less high - quality coal. Brown coal is in middle Europe 

crucial power raw materials, which employs to heating household or to production 

warm and electricity 

In Czech republic yearly extracts several tenners millions tons brown coal. 

Mining can be compile - time by two possibilities. First is deep mine mining and 

second way is broken (surface) mining.

Like adjustment coal mark set technological operation, whose imposition is 

decrease content deadwood and harmful materials in mined mixtures coaly raw 

materials on minimum.

Keywords: Brown coal, bearing, mining and adjustment brown coal
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1 Úvod

Uhlí (lidově či nářečně též uhel) je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá 

hornina. Získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se 

jako palivo. Uhlí je složeno především z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však 

také další chemické prvky především síru a příměsi radioaktivní (uran a thorium)

[4]. 

Uhelná hmota má organický původ.

Uhlí vzniklo převážně z rostlinných zbytků nahromaděných v oblastech 

mírného pásma ve vodních tocích, jezerech, mořských zálivech a lagunách. Zde 

postupným zaplňováním vznikly bažiny.

Formou vzniku se řadí uhlí mezi tzv. sedimentární horniny. Jedním z typů 

sedimentárních hornin jsou i tzv. biolity a k nim patří všechny druhy uhlí, které jsou 

označovány jako kaustobiolity.

Vznik kaustobiolitů uhelné řady byl podmíněn vznikem organických látek a 

vývojem života, především rostlin na zemi.

V období organogenní sedimentace bylo podnebí teplé a stejnoměrně 

vlhké, což umožnilo vznik velkých ložisek uhlí o rozlohách nad 1000km2 a o 

mocnostech nad 10m.

Výskyt hnědého uhlí v jednotlivých geologických útvarech nelze přesně 

časově určit, ale obecně platí, že od období křídy je naprostá většina uhlí hnědá.

Období křídy je vývojová etapa Země, je nejmladším a zároveň nejdelším 

útvarem druhohor a jednou z hlavních částí geologického času, pokračuje od 

konce jurského období až do začátku paleocénu. Trvá tedy přibližně od 145 do 65 

milionů let před současností [1].
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2 Charakteristika hnědého uhlí

Hnědé uhlí je geologicky mladší než černé uhlí. Kromě uhlíku obsahuje 

velké množství příměsí - především různých popelovin a síry, obvykle také mnoho 

vody. Nejmladší a nejméně karbonizované hnědé uhlí se nazývá lignit. Chemicky 

se jedná především o makromolekulární komplex polyelektrolytů (např. 

huminových kyselin), polysacharidů, polyaromátů, uhlíkových řetězců se sirnými a 

dusíkatými skupinami a kyslíkatými články. 

Hnědé uhlí je druh méně kvalitního uhlí. Hnědé uhlí je ve střední Evropě 

velmi důležitou energetickou surovinou. Hnědé uhlí se používá k vytápění 

domácností nebo k výrobě tepla a elektřiny 

Při výrobě elektřiny se spaluje uhlí v kotli, kde se ohřívá voda na vodní 

páru, která roztáčí parní turbíny a elektrické generátory respektive alternátory. Uhlí 

se kromě výroby elektrické energie používá také k vytápění a ohřevu vody (výroba 

technologického tepla), uhlí je také velmi cennou primární surovinou pro mnoho 

odvětví chemického průmyslu.

Celkové světové ložiskové zásoby hnědého uhlí (včetně lignitu) jsou 

odhadovány na více než 500 miliard tun.

Vlastnosti hnědého uhlí

 Výhřevnost 7 MJ/kg - 22 MJ/kg 

 Spalné teplo 28 MJ/kg - 35 MJ/kg 

 Obsah jaloviny: 2 - 10 % (v současné době i mnohem více) 

 Obsah prchavých hořlavin (uhlovodíků) z hořlavých látek - 50 - 60 % 

 obsah vody 5 - 40 % 

 obsah síry 0,5 - 2 % [4]
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2.1 Využití hnědého uhlí

Existuje mnoho možností využití hnědého uhlí. Nejčastěji je to energetické 

využití hnědého uhlí. Hnědé uhlí našlo své uplatnění i v chemickém průmyslu.

2.1.1 Energetické využití hnědého uhlí

Přímým spálením uhlí v ohništích kotlů se uvolňuje teplo, které se v 

systému tepelných výměníků předává vodě a vodní páře jako pracovnímu médiu k 

dalšímu využití - např. pro vytápění nebo pro technologické účely v průmyslu, k 

pohonu parních turbin a následné výrobě elektřiny, apod. 

Na bázi přímého spalování uhlí je založena významná část elektráren, 

tepláren a výtopen. Zhruba 40 % světové produkce elektřiny pochází právě z uhlí 

a téměř 70 % celosvětové těžby uhlí je využito pro získání elektřiny a tepla. V 

České republice pochází z uhlí asi 63 % roční produkce elektřiny. 

Obr. 1, Hnědouhelná elektrárna a teplárna společnosti International Power Opatovice, a.s., 
Opatovice nad Labem, (zdroj: www.eop.cz )

2.1.2 Chemické využití hnědého uhlí

Produkt zplyňovacího procesu - generátorový plyn - je velmi zajímavou 

surovinou pro chemické zpracování. Po zplynění uhlí a následné nízkoteplotní, 
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resp. vysokoteplotní konverzi plynných produktů se získává surovina pro syntézu 

celé řady chemických surovin, a to včetně kapalných paliv. 

2.1.2.1 Nízkoteplotní karbonizace hnědého uhlí.

Přepracováním hnědého uhlí za teplot do 550°C se získá asi 45 % 

polokoksu, 12 % dehtů, středního oleje a karbonizačního benzínu, 14 % 

karbonizačních a fenolových vod a 8 % karbonizačního plynu. 

Z dehtů se atmosférickou destilací získává benzín a fenoly pro další 

zpracování v chemickém průmyslu. Karbonizační plyn s nízkou výhřevností se 

zpětně využívá pro další karbonizaci, polokoks pro výrobu syntézních plynů a jako 

palivo. Hnědé uhlí se pro výrobu pohonných hmot, syntézních plynů a chemických 

látek tímto způsobem hojně využívalo od 30. let 20. století do konce druhé světové 

války [5].

2.2 Ložiska

Největší české hnědouhelné pánve vznikly v tektonickém průlomu a sledují 

hercynský směr souběžně s Krušnými horami a severozápadní hranicí České 

Republiky. 

Celková rozloha uhlonosné sedimentace činí 1 900 km2. 

Podložní sedimenty jsou řazeny do oligocénu až spodního miocénu, sloje 

se většinou klasifikují jako středně miocénní, nadložní sedimenty (o mocnosti až 

přes 400m) do svrchního miocénu, v chebské pánvi končí sedimentace až 

v pliocénu. v oblasti podkrušnohorských pánví se většinou vymezují tyto hlavní 

samostatné pánve (od SV k JZ): severočeská, sokolovská a chebská. 
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1 Chebská pánev 3 Severočeská pánev

2 Sokolovská pánev         4 Žitavská pánev

Obr. 2, Mapa ložisek hnědého uhlí v ČR, (zdroj. www.geofond.cz)

1. Chebská pánev

Chebská pánev je geomorfologický celek v jihozápadní části 

Podkrušnohorské oblasti

Severní část Chebské pánve je vyplněna terciérními sedimenty kolísavé 

mocnosti s maximální hloubkou asi 300 m na svém východním okraji. Podloží 

severní části chebské pánve tvoří většinou pokleslé kry smrčinského plutonu, v 

části jižní se uplatňují zejména fylity. Sedimentace spodního jílovito-písčitého

souvrství je překryta na větší části pánve uhelnou slojí a mocným komplexem 

souvrství cyprisového (jílovce). Cyprisové souvrství lokálně není vyvinuto. 

Nejmladšími terciérními sedimenty jsou jíly a písky svrchního souvrství s četnými 

ložisky kaolinových jílů a písků využívaných v keramickém a stavebním průmyslu. 

Největší akumulace rozsáhlých povrchových lomů je při východním okraji, 

mezi Skalnou a Plesnou (Nová Ves, Velký Luh, Vackovec).
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Ve stavbě pánve se projevují tektonické linie několika směrů: SZ-JV 

(především v centrálním poruchovém pásmu v oblasti Soosu), VSV-ZJZ a S-J. 

V oblasti dochází k intenzivním, plošně rozsáhlým přírodním únikům a 

výronům oxidu uhličitého, které lze pozorovat jednak v údolní nivě potoku Plesná 

(Bublák) a jednak v přírodní rezervaci Soos jako prameny (Císařský, Věra) ale 

také jako suché výrony CO2 v bahenních kráterech mofetového typu. 

Nejznámějšími vývěry jsou však prameny Františkových Lázní.

Nejmladší sedimenty jsou kvartérní - mezi ty nejznámější patří ložiska 

slatiny, využívaných k lázeňským účelům (např. Františkovy Lázně, Vackovec 

apod.).

Chebská pánev má kolem jedné miliardy tun zásob stratigraficky 

nejmladšího hnědého uhlí s vysokým obsahem vody 50 až 55 %, ale též 

s vysokými obsahy liptodetritů, a tím i dehtů. Jde proto o uhlí vhodné pro chemické 

zpracování. Těžba zásob této pánve je však zatím vyloučena, protože by patrně 

nepříznivě ovlivnila zdroje minerálních vod Františkových Lázní. 

2. Sokolovská uhelná pánev

V severozápadním příhraničí mezi Karlovými Vary a Chebem, s městem 

Sokolovem přibližně ve svém středu leží sokolovská pánev. 

Geologické epochy utvářející povrch země formovaly její vzhled především 

v období třetihor a čtvrtohor. Území o ploše málo přesahující sto čtverečních 

kilometrů, je rozloženo po obou březích řeky Ohře, která tvoří jeho podélnou osu. 

Terén k severu stoupá do podhůří Krušných hor k jihu do svahů Slavkovského

lesa.

Hnědé uhlí uložené v sokolovské pánvi ve třech nepravidelně vyvinutých 

slojích o mocnosti desítek metrů s nadložím řádově desítky až stovky metrů, bylo

nejprve těženo hlubinným dobýváním, zpravidla v místech nejvyšší kvality sloje. 

Později, přes reliéf krajiny nepříznivý pro zakládání kapacitních povrchových lomů, 

jejich technologie převládla a v současnosti probíhá těžba uhlí a jiných užitkových 

nerostů výhradně lomovým způsobem s vysokou výrubností a energetickou 

účinností. 

http://www.pdf-technologies.com


Marcela Černá: Těžba a úprava hnědého uhlí 

2011 7

Hornická činnost na Sokolovsku počíná již v 16. stol. Mezníkem v rozvoji 

těžby bylo dokončení tzv. Buštěhradské dráhy Praha - Cheb v roce 1870. 

Postupně byla otvírána řada dolů různých společností i jednotlivců. Těžba 

byla převážně hlubinná a jen na výchozu uhelné sloje se těžilo lomově. 

S briketováním uhlí bylo započato v roce 1882. Vhodné vlastnosti 

sokolovského uhlí umožňují briketování bez pojiva. 

Po okupaci pohraničního území v roce 1938 přešly všechny dolové podniky 

do majetku německých společností. V roce 1943 bylo dosaženo jedné z největších 

těžeb a to za pomoci válečných zajatců. Po 2. sv. válce byly doly znárodněny, 

jejich stav byl velmi špatný, úroveň mechanizace nízká, převládal hlubinný způsob 

těžby. 

Těžba byla brzy obnovena, její růst byl zabezpečován přechodem do 

hlubinného dobývání k lomové těžbě s centralizací úpravárenského procesu a 

zpracování uhlí v místě těžby na ušlechtilé druhy energie - svítiplyn, elektrickou 

energii a brikety. Vývoj přinesl i hospodárnější výsledky, byly sníženy náklady na 

těžbu a zvýšena produktivita práce. Koncepce rozvoje revíru probíhala ve dvou 

etapách. 

Sokolovská pánev západně od Karlových Varů má dvě slojová souvrství. 

Největší zásoby obsahuje nejmocnější a nejvyšší sloj Antonín. Uhlí má 

xylodetritický charakter, vysoký obsah vody, a poměrně nízký obsah síry. Sloj se 

těží povrchově a uhlí se používá především v energetice (tříděná paliva, spalování 

v elektrárnách a výroba svítiplynu). 

3. Severočeská hnědouhelná pánev

Na samém úpatí Krušných hor leží severočeská hnědouhelná pánev. 

Je uložena v rozsáhlé kotlině ohraničené na severu pásmem právě 

Krušných hor, na jihovýchodě kopci Českého středohoří, ze dvou 

stran ji obepíná řeka Labe a Doupovské hory. Otevřena zůstává jen směrem 

do Žatecké plošiny. 
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Mezi údolím pánve a náhorní částí Krušnohorského masívu je 

výškový rozdíl 250 až 900metrů. Pro klimatické poměry jsou charakteristické 

nízké průměrné roční srážky, asi 500 mm, a poměrně vysoké průměrné 

roční teploty ovzduší, kolem 8°C. Vzhledem ke členitosti terénu se zde 

často vyskytují mlhy. K největším vodním tokům pánve patří řeky Bílina a 

Ohře.

Hlavním nerostným bohatstvím severočeské hnědouhelné pánve je, 

jak už ostatně napovídá samotný název, mocná sloj hnědého uhlí. V 

průměru dosahuje mocnost 25 metrů, ve střední, nejbohatší části pak až 40 

metrů. Nejde samozřejmě o jednolitou masu. 

Představme si, že v podzemí teče řeka, která se dělí na několik 

menších říček, aby se posléze opět spojila. Například v západní části pánve

kolem Chomutova se uhelná sloj štěpí na několik lávek, které se při 

západním okraji opět sbíhají. Podobný obrázek bychom mohli vidět i na 

Bílinsku. Největší množství nejkvalitnějšího uhlí najdeme ve střední a 

severním úseku pánve, to znamená na Mostecku a dál pak směrem od 

Duchcova k Chabařovicím. 

V průběhu čtyřiceti poválečných let bylo zrušeno nejen 130 

průmyslových objektů, ale zároveň i přes 80 obcí. Zatím poslední vesnicí 

byla na konci 80. let vesnice Libkovice. 

Ještě v roce 1970 žilo v pánevních okresech 462 tisíc obyvatel ve193 

menších sídlech. Z nich pak byli pomalu přestěhováni do měst. Tak se 

rozrostl například Duchcov, Chomutov, Most, Jirkov, Kadaň, Litvínov, Bílina 

a Teplice. 

Nejvíce byla těžbou, pokud jde o likvidaci obcí, postižena mostecká 

oblast. Příkladem nad příklady, který nemá ani ve světě obdoby je zbourání 

celého Mostu a jeho přestěhování na jiné místo. 
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Čas však nepotvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Ani několik desítek 

milionů tun kvalitního uhlí nemohlo nahradit obrovské historické ztráty. 

Ze starého Mostu, města s více než sedmitisíciletou historií, zůstal 

zachován jen děkanský kostel a pozůstatky hradu na kopci Hněvín. 

Postupně přes 30 000 obyvatel bylo přestěhováno do nového města. 

Příznačné pro celý tento kraj s pánevními okresy je vysoká migrace 

obyvatelstva. Ve srovnání s jinými kraji se dá hovořit doslova o stěhování 

národů. Největším úbytkem obyvatelstva, kterým se stát bránil nepsaným 

zákazem vystěhování se, byly zaznamenány v letech 1965 – 1972. Od roku 

1960 ztratil severočeský kraj 41 000 obyvatel. Nejvíce jich odešlo do Prahy 

a jihočeského kraje.

 Důvody? Lidé přicházeli hlavně kvůli možnosti získat v nesrovnatelně 

kratší době byt. Mnoho jich však velice rychle opět odcházelo ze 

zdravotních důvodů. I když odchody zřejmě nezpůsobily jen zdravotní 

potíže. Vzhled krajiny určitě taky udělal svoje. 

Víme, že životní prostředí dostávalo zabrat zejména v pánevních 

oblastech severočeského kraje. Dnes už naštěstí vidíme na každém kroku a 

to nejen v Podkrušnohoří, kde z bývalých šachet vznikají nová jezera, ale i v 

Krušných horách na zdravém lesním porostu, že se životní prostředí 

radikálně zlepšuje. 

Severočeská pánev se dále dělí na 3 dílčí části. 

 V chomutovské části severočeské pánve se místy vyskytuje několik slojí, 

ve větší části pánve jsou tyto sloje spojeny nebo sblíženy a povrchově se 

těží společně. Uhlí má nízký stupeň prouhelnění a vysoký obsah popela 

(až 50 %). Problémem při využívání tohoto uhlí ve velkých elektrárnách 

je zvýšený obsah síry a arsenu. Vzhledem k nízké výhřevnosti uhlí 

přesahuje tzv. měrná sirnatost u části zásob dříve používanou normu. 
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 V mostecké části severočeské pánve se těží uhlí s nižším obsahem 

popela a vyšším prouhelněním. Uhlí má místy výrazně zvýšené obsahy 

síry i arsenu. Hloubka povrchového dobývání se postupně zvyšuje, 

v současnosti již dosahuje kolem 150 m. 

 V teplické části severočeské pánve byla těžba skončena v roce 1997. 

Zbývající zásoby téměř bezsirného uhlí pod obcí Chabařovice nebude 

možné vytěžit pro střety zájmů. Podobné střety budou patrně bránit 

vytěžení zásob kvalitního uhlí i v dalších úsecích pánve. 

4. Žitavská pánev

Z Německa a Polska do ČR zasahuje Žitavská pánev. Svrchní sloj byla již 

vydobyta povrchově, hlubinné těžbě zbývajících dvou slojových obzorů brání 

technické problémy s množstvím zvodněných písků v nadloží [6].
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2.3 Metody těžby hnědého uhlí

V České republice se ročně těží několik desítek milionů tun hnědého uhlí. 

Těžba může být prováděna dvěma možnostmi. První je hlubinná těžba a druhý 

způsob je lomové (povrchové) dobývání.

2.3.1 Hlubinná těžba hnědého uhlí 

Při těžbě hnědého uhlí hlubinným způsobem se používaly různé metody. 

Jednalo se o komorování, které se používalo od počátku hlubinné těžby hlavně 

v severočeské hnědouhelné pánvi, které od roku 1994 nahradila metoda 

stěnování.

2.3.1.1 Komorování

Metoda komorování je jedním z nejstarších způsobů dobývání, která se 

používala při těžbě mocné hnědouhelné sloje v severočeském revíru. 

Rozměry komor a ponechaných uhelných pilířů se řídily mocností sloje, 

pevností uhlí a hlavně pevností nadložních jílovitých hornin. 

Technologický postup prací v komorovém porubu:

 Komorový porub se zakládá na porubní chodbě tak, že se nejdříve 

vybuduje ústí komory, a to ve vzdálenosti 6 až 12m od konce porubní 

chodby anebo od ponechaného pilíře předchozí komory. Je to místo kde, 

se zdržuje osádka v době, kdy nepracuje v komoře (např. při nakládání). 

Ústí tvoří zesílená dveřejová výztuž, která se směrem do komory (do šířky i 

směrem ke stropu) postupně rozšiřuje.

 První pracovní operací v komoře je tzv. poddělávka komory. Je to 

v podstatě vyplenění porubní chodby a její rozšíření do obou stran na 

plánovanou půdorysnou plochu. Boky chodeb se odstřelují vrty s roztečí asi 

1m. Poddělávka komory se nevyztužuje. Půdorysné rozměry komor jsou 

např. (6 - 10m x 6 – 10m), mohou být i větší

 Po vytvoření poddělávky se začnou postupně sestřelovat jednotlivé uhelné 

stropy v plástech o mocnosti asi 1m. Přitom se postupuje tak, že po obvodu 

stropu se vrtají vrty o délce 1,20m s roztečí asi 0,8m. Vrtání se provádí ze 
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žebříku anebo z ponechané uhelné zásoby (uhlí musí být odtěženo natolik, 

aby byl zaručen bezpečný a rychlý výstup osádky z komory do ústí). Při 

odstřelu se uvolní vrstva uhlí, která se pádem rozdrtí. Uhlí se pak odtěží 

pomocí nátřasných žlabů, na jejichž konci je kloubový žlab. Z komory se 

odtěžuje jen část uhelné zásoby, po dosažení posledního stropu se však 

odtěží veškeré uhlí.

 Poslední pracovní operací je zeslabování ochranných pilířů směrem 

k sousedním vyrubaným komorám na poloviční šířku tak, aby nedošlo 

během prací v komoře k jejímu zavalení.

 Po závalu komory se postoupí směrem k porubní základně a založí se další 

porub. Poslední komora se dobývá ve vzdálenosti asi 8m od středu porubní 

základny. Po vydobytí porubní chodby se postaví uzavírací hráz.

Obr. 3, Schéma komorového porubu, (zdroj:www.hornictvi.info)
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Větrání komor je zásadně separátní foukací. V komoře pracovali dva havíři. 

V komoře se dosahovalo porubního výkonu až 50tun za směnu. Na jedné porubní 

základně byly v provozu součastně 3 až 4 komorové poruby.

2.3.1.2 Stěnování

Stěnování je dobývání na dlouhém porubním bloku. Porubní bloky mají 

šířku 30 až 300m a délku 100 až 2000m. Délka i šířka porubního bloku je 

vymezena přírodními podmínkami ložiska.

Charakteristickým znakem stěnového porubu byl neustálý a pravidelný 

postup pracovního prostoru vždy o tzv. pokos o šířce 0,5 až 1,5m.

Stěnový porub byl omezen porubními chodbami, z nichž jedna byla těžní 

(zpravidla vtažná) a druhá výdušná (materiálová, základková, pro chůzi mužstva 

atd.). Tyto chodby se na vymezeném místě (hranice dobývacího prostoru, 

tektonické poruchy či vyrubaného prostoru) spojily prorážkou, která se po vyražení 

vybavila příslušnou výztuží, dopravníkem a dobývacím zařízením. 

Obr. 4, Schéma stěnového porubu, (zdroj: : www.hornictvi.info )

Výhody dobývání stěnováním

 Umožňuje dosáhnout vysoké denní těžby z jednoho porubu

 Umožňuje nasadit výkonné dobývací stroje a těžní zařízení
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 Zaručuje rychlý postup porubu, což spolu s dobrým řízením stropu 

(řízený zával, plná základka) se příznivě projevuje na zmírnění účinků 

důlních tlaků

 Zaručuje dosažení vysoké produktivity práce

 Snižuje nebezpečí vzniku záparů a důlních požárů

Nevýhody dobývání stěnováním

 V případě poruchy dochází ke značnému výpadku v těžbě

 Při havárii se v porubu nachází větší počet lidí

 U mechanizovaných porubů je při náklizu a výklizu výztuže značný počet 

směn

 U mechanizovaných porubů rostou požadavky na kvalifikaci osádky
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2.3.2 Lomová těžba hnědého uhlí 

Lomové (povrchové) dobývání hnědého uhlí má celou řadu výhod, ale i 

nevýhod.

Výhody lomového dobývání

 Minimální ztráty při dobývání (2-5%)

 Velká výrobní kapacita lomového provozu

 Možnost komplexní mechanizace

 Možnost selektivního dobývání

 Možnost těžby doprovodných surovin

 Nízké výrobní náklady

 Vysoká produktivita práce

Nevýhody lomového dobývání

 Nutnost odtěžení skrývkových hmot

 Provoz je vystaven klimatickým vlivům

 Nutnost vytvoření vnějších výsypek

 Úplná devastace terénu

 Nákladná a dlouhodobá rekultivace vyrubaných prostor

2.3.2.1 Dobývací stroje 

Dobývací stroje používané při lomovém dobývání patří k nejdůležitějším. 

Nazýváme je rypadla a slouží nejen k rozpojování hornin, ale také k nakládání 

rozpojené horniny na dopravní zařízení.

Podle způsobu práce dělíme rypadla: 

 S přetržitým pracovním cyklem - lopatová

- s vlečným korečkem

- drapáková, škrabáková aj. speciální

Lopatová rypadla

Lopatová rypadla se na hnědouhelných velkolomech používají především 

při pomocných pracích (zemní práce na sjezdech a výjezdech pro kolesová a 
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korečková rypadla z řezu na řez, při odvodňovacích prácích, likvidace záparů a 

ohňů).

Výhody lopatových rypadel

 Dobré manévrovací schopnosti

 Možnost obměny orgánů (lopata, jeřáb, beranidlo, drapák)

 Velká stoupavost až 12,5%

Nevýhody lopatových rypadel

 Přetržitost práce

 Velké tlaky na počvu řezu

 Nemožnost selektivního dobývání

Obr. 5, Lopatové (pásové)rypadlo SANY 210C, (zdroj: www.stavebni-technika.cz )
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 S nepřetržitým pracovním cyklem – kolesová

- korečková

Kolesová rypadla

Na hnědouhelných lomech se používají k těžbě uhlí i k odklizu skrývkových 

hmot.

Rozpojovacím orgánem je koleso opatřené 6 až 20 korečky, jejichž 

rozpojovací hrany jsou opatřeny břity nebo noži (zuby).

Koleso se otáčí proti svahu a korečky odřezávají třísku zeminy. Rozpojená 

zemina korečky klouže po ploše korečku ke středu kolesa, odtud na pásový 

dopravník kolesového výložníku a dále systémem dopravních cest přes výsypku 

nakládacího výložníku na dálkovou pasovou dopravu.

Výkonnost kolesových rypadel závisí na obsahu korečků, obvodové 

rychlosti otáčení kolesa a fyzikálně – mechanických vlastnostech rozpojované 

zeminy nebo horniny.

Obr. 6, Kolesové rypadlo KU 800, (zdroj: www.hornictvi.info )
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Korečková rypadla

Rozpojovacím orgánem těchto rypadel jsou korečky upevněné na 

nekonečném korečkovém řetězu, který se pohybuje na výložníku – korečkovém 

vodiči. 

Rypadla jsou otáčivá a korečkový vodič je možno zvedat a spouštět což 

umožňuje těžit na dovrchním a úpadním řezu.

Korečková rypadla se používají hlavně při odklizu skrývky. RK 5000 se 

používá v severočeském-hnědouhelném revíru na Dole ČSA Ervěnice. 

Obr. 7, Korečkové rypadlo RK 5000, (zdroj: www.prodeco.cz)
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2.3.2.2 Doprava

Na lomech existují různé druhy dopravy. Jedná se o dopravu skrývkových 

hmot a dopravu užitkové suroviny – hnědého uhlí.

Kolejová doprava

Byla doposud nejrozšířenější dopravou a v současnosti je postupně 

nahrazována dálkovou pasovou dopravou. K dopravě se používají elektrické 

lokomotivy na stejnosměrný proud, motorové lokomotivy jen pro speciální účely.

K přepravě skrývkových hmot se používají speciální skrývkové vozy typu 

LH 40m3 a vozy typu Talut pro přepravu uhlí. 

Rozchod drah je 1435mm.

Pásová doprava

Představuje perspektivní způsob dopravy na lomech. Dálková pasová 

doprava je článkem technologických celků. Skládá se z několika sekcí dopravníků. 

Při těžbě uhlí je užíváno dopravníku šíře 1200mm s rychlostí pásu 3,15m.s-1. Při 

těžba skrývkových hmot je doprava zajišťována šířkami pásu od 1200mm do 

2250mm při rychlosti pásu 5m.s-1.

K přednostem dálkové pasové dopravy patří nepřerušovaný pracovní

proces, jednoduchost zařízení, přehlednost systému dopravy, schopnost 

překonávat vysoké dopravní výšky, malé dynamické namáhání, rovnoměrnost 

zatížení motorů a elektrické sítě a možnost automatizace provozu.

Mezi nedostatky dálkové pasové dopravy patří omezenost přepravy větších 

kusů, možnost ovlivnění klimatickými vlivy (déšť, námraza, vítr) a při poruše 

nutnost zastavení celého technologického celku [7].
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3 Technologie úpravy hnědého uhlí

Těžené suroviny neodpovídají zpravidla požadavkům spotřebitelů. Obvykle 

musí být vytěžená surovina zbavena nevítaných příměsí – jaloviny.

3.1 Význam úpravy hnědého uhlí 

Jako úpravu uhlí označujeme soubor technologických operací, jejichž 

úkolem je snížení obsahu balastních a škodlivých látek v těžené směsi uhelné 

suroviny na minimum.

Nespalitelné eventuelně škodlivé komponenty se staly součástí uhelné 

hmoty buď při jejím vzniku (vlastní popeloviny) nebo tvoří často tenké vrstvy 

v uhelné sloji (proplástky) a také se k těžené surovině dostaly v důsledku 

těžebních operací (přibírka stropu sloje nebo počvy, vliv trhacích prací apod.).

Obecně platí, že možnost využití je tím větší, čím je v něm nižší obsah 

nespalitelných nebo škodlivých příměsí.

Akceptovatelná úroveň obou těchto příměsí je pak závislá na způsobu 

využití uhelné hmoty. 

K těm především patří:

 Výroba elektrické energie a tepla (spalování)

 Výroba koksu (karbonizace uhlí)

 Výroba chemických produktů, např. využití produktů karbonizace

Významným faktorem pro možnosti využití uhelné hmoty je rovněž zrnitostní 

skladba. Proto je nutné vytěženou nebo upravenou surovinu vždy rozdělit na 

skupiny podle velikosti částic v závislosti na požadavcích odběratelů [2].
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3.2 Zásadní postupy (operace) při úpravě hnědého uhlí

Technologický proces úpravy uhlí je soubor operací (obr 8), které jsou 

nezbytným mezičlánkem mezi těžbou a využitím uhlí.

Přípravné operace

- třídění před rozdružováním

- odstranění cizích a nedrtitelných předmětů

- odkalování hrubších zrnitostních tříd před rozdružováním

- drcení meziproduktu před dalším rozdružování

Hlavní (rozdružovací, separační) operace

- odstranění kamene (mokré, suché)

- rozdružování hrubozrnné části vsázky – těžko suspenzní rozdružovače

                                                                - sazečky pro hrubé zrno

- rozdružování vsázky střední zrnitosti    - sazečky

                                                                 - hydrocyklóny s těžkou suspenzí

- rozdružování jemnozrnného kalového podílu - flotace

                                                                    - hydrocyklóny ve vlastní suspenzi
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Pomocné (doplňující) operace

- odvodňování produktu rozdružování - odvodňovací třídiče

                                                             - síta

                                                             - odstředivky

                                                             - filtry

                                                             - sušárny

- drcení produktu úpravy na obchodní velikosti

- regenerace zředěné suspenze

- čištění provozní a cirkulační vody     - zahušťovače

                                                            - sedimentační špičky

                                                            - jímky, nádrže

- míchání prodejních směsí

- využití a ukládání odpadu

Obr. 8, Technologické operace úpravy uhlí, (zdroj: úprava uhlí, J. Nováček)

3.2.1 Přípravná technologická operace - třídění

Tříděním je obecně označováno rozdělování směsi zrn podle velikosti.

Podle způsobu provedení třídící operace lze rozlišit třídění:

 Mechanické

 Vodní

 Vzdušné

Stroje a zařízení, na nichž se realizuje operace třídění, se označují jako 

třídiče. Zařízení pro mechanické třídění dělíme podle konstrukce třídící plochy na 

třídiče:

 Roštové

 Síťové

http://www.pdf-technologies.com


Marcela Černá: Těžba a úprava hnědého uhlí 

2011 23

Podle chování třídící plochy na:

 Pohyblivé

 Nepohyblivé

Roštové třídiče jsou vesměs robustnější konstrukcí ve srovnání se síťovými 

třídiči. Síťové třídiče je možno vzhledem k výkonu použít v závislosti na odolnosti 

síťové plochy ke třídění v širokém rozmezí zrnitosti. Technicky je rozdíl mezi 

roštovými a síťovými třídiči také v tom, že u síťových pohyblivých třídičů se při 

třídění pohybuje celá třídící plocha jako celek, zatím co v roštech (pokud nejsou 

zcela pohyblivé) se pohybují jednotlivé články zvlášť (tyče, válečky apod.).

U nepohyblivých třídičů (roštů a sít) je pro pohyb materiálu po třídící ploše 

zajištěn sklonem třídiče.

Obr 9, Rezonanční třídič, (zdroj: www.pspengineering.cz )

Při vodním nebo vzdušném třídění je velikost otvoru nebo štěrbiny síta 

nahrazena rychlostí pohybu částic ve vodním nebo vzdušném prostředí. Vedle 

velikosti částic se při tomto způsobu třídění uplatňuje výrazně také hustota částic

[2].
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3.2.2 Hlavní technologická operace - rozdružování 

Rozdružování nerostné suroviny je nejdůležitější pracovní pochod při 

úpravě. Při rozdružování je vstupní surovina rozdělována na užitkové složky 

(koncentrát) a jalovou složku (odpad). 

Obvykle je získáván i tzv. meziprodukt. Základní podmínkou úspěšného 

rozdružování jsou rozdílné fyzikální nebo chemické vlastnosti jednotlivých složek 

suroviny. Čím rozdílnější jsou vlastnosti užitkové a jalové složky, tím je 

rozdružování snazší. 

Při aplikaci rozdružovacích způsobů značně závisí také na zrnitostním 

složení upravované suroviny.

Účelné je využít selektivní těžbu, aby se zbytečně do upravované suroviny 

nedostávaly jalové horniny nadložních a podložních vrstev. Selektivní těžba 

přispívá ke zvýšení hospodárnosti využití nerostných surovin.

Gravitační rozdružování

je založeno na využití rozdílných hustot rozdružovacích složek.

Rozděluje se do čtyř základních skupin:

 Rozdružování v těžkých suspenzích (v klidu)

 Rozdružování v proudu vody (vzestupný, vodorovný nebo střídavý)

 Rozdružování v tenké vrstvě vody

 Rozdružování za pomocí odstředivé síly

3.2.2.1 Rozdružování v těžkých suspenzích

Podstata rozdružování v těžkých suspenzích je v tom, že je rozdružována 

surovina podávána do dělícího hmotného prostředí - těžké suspenze, která má 

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

jako při plavícím rozboru v těžkých kapalinách. 

Mezi nízko popelnatým uhlím a hlušinou, je celá řada různých meziproduktů 

o různých hustotách, které se při dvou produktovém rozdružování přidávají buď do 

koncentrátu, nebo do odpadu. 
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Rozdružování v těžkých suspenzích má oproti jiným gravitačním způsobům 

některé přednosti:

 Rozdělení složek podle hustot je relativně přesné a účinné.

 Hustotu rozdružovacího prostředí můžeme snadno přizpůsobit složení 

upravované suroviny.

 Těžko suspenzní rozdružovače dosahují proti jiným systémům vysokých 

výkonů 400 i více t. hod-1.

 Příprava suroviny pro rozdružování je jednoduchá a zpravidla se omezuje 

na odtřídění prachových zrnek.

 Rozdružovat je možno suroviny v zrnitostním rozsahu od 10mm až do 300 i 

více mm.

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

údržbu.

3.2.2.2 Rozdružovací suspenze

Nejdůležitější vlastnosti těžkých suspenzí jsou:

 Stabilita

 Hustota těžké suspenze

 Viskozita

Stabilita těžké suspenze

Společnou vlastností těžkých suspenzí je, že ve všech se také částice 

usazují. Je proto nutné je udržovat ve vznosu mechanicky nebo proděním 

suspenze přiváděné odspodu.

Charakteristickým znakem stability je rychlost sedimentace tuhých částic 

v těžké suspenzi. Závisí na velikosti částic zatěžkávadla, jeho hustotě a 

koncentraci částic v těžké suspenzi.
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Vyšší koncentrace částic zatěžkávadla zvyšuje jejich stabilitu v těžké 

suspenzi. Zvýšení statické stability je možno dosáhnout:

 Zvětšením koncentrace zatěžkávadla - nutno odstraňovat lehké částice a 

regenerovat zatěžkávadlo v suspenzi.

 Zvýšením jemnosti zatěžkávadla - jemnější mletí

 Přidáváním stabilizátoru do těžké suspenze - stabilizátorem může být jíl, 

který se rozvolňuje a vytváří jemné částice.

Většinou ale není třeba přidávat stabilizátor, neboť vzniká samovolně

Hustota těžké suspenze

Hustota těžké suspenze je určena váženým průměrem hustoty obou složek, 

tj. tuhé sestávající se zatěžkávala a nečistot a kapalné (voda).

Viskozita těžké suspenze

Viskozita způsobuje odpor pohybu a má vliv na průběh rozdružovacího 

procesu. Při zvyšování viskozity vlivem jemných součástí se zhoršuje přesnost 

rozdružování.
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3.2.2.3 Těžko suspenzní rozdružovače

V součastné době se na našich úpravnách uhlí používají 2 typy těžko 

suspenzních rozdružovačů:

 Holandský systém SM (Staats-Mijnem) - fy Stamicarbon (lic. Vítkovice, SM 

vany)

Obr 10, těžko suspenzní rozdružovač-SM vana, (zdroj: skripta-úprava nerostných surovin)

Tento těžko suspenzní rozdružovač se využívá při úpravě odprášeného uhlí 

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

Lehký produkt (uhlí) plave na hladině vany a je vyhrnován horní větví přes 

odvodňovací rošt na sprchovací rošty a síta. 

Těžký produkt (jalovina) je vyhrnován ode dna vany spodní větví 

hřeblového dopravníku opět přes odvodňovací rošt na sprchovací rošty a síta 

nebo další vany na 2. stupeň rozdružování.

Výhodou je jednoduchost, vysoká ostrost rozdružování, vysoká pružnost 

rozdružování, není citlivý na přetížení při změně množství přívodu, nevyžaduje 

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

složené suroviny.
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Nevýhodou je, že nelze rozdružovat částice pod 10mm, udržování a 

doplňování těžké suspenze je nejnákladnější část provozu. 

Jako zatěžkávadla se používají drahé materiály (Magnetit, FeSi). Suspenze 

má abrazivní vlastnosti.

 Těžko suspenzní rozdružovače se šikmým vynášením kolem systém 

francouzské fy VENOT-PIC DREWBOY vyráběný v licenci ve Vítkovicích.

Obr 11, těžko suspenzní rozdružovač se šikmým vynášecím kolem Drewboy,

 (zdroj: skripta-úprava nerostných surovin)

http://www.pdf-technologies.com


Marcela Černá: Těžba a úprava hnědého uhlí 

2011 29

Tento těžko suspenzní rozdružovač Je používán v OKR hlavně pro úpravu 

na konečné produkty (tříproduktové rozdružování se dvěma vanami).

Opět je nutno z rubaniny odtřídit jemné podíly např. pod 40mm, které se 

upravují v sazečkách a hrubé podíly se rozdružují v těžko suspenzním 

rozdružovači Drewboy buď na dva produkty při hustotě 1,7-1,8kg.dm-3 na směs 

praného uhlí a hlušin jako plovoucí frakce a hlušiny jako kleslá frakce.

Nebo na tři produkty kdy v první vaně je hustota 1,5kg.dm-3a dostáváme 

plovoucí frakci - prané uhlí a směs meziproduktu + hlušiny jako kleslá frakce, která 

postupuje do druhé vany s hustotou suspenze 1,8kg.dm-3 , kde získáváme 

plovoucí meziprodukt a kleslé hlušiny.

Vyhrnovací kolo je průměru až 5m a je uloženo pod úhlem 45o.

 Plovoucí podíl je lopatkovým kolem vynášen na síta k odvodňování a 

sprchování. Kleslý podíl je vyhrnován po šikmém dně až k vypouštěcímu otvoru a 

pak opět na síta.

Výhoda oproti SM vaně je vyšší výkon, nízké opotřebení otáčivých součástí 

a nižší spotřeba elektrické energie, jinak všechny výhody stejné jako u SM vany.

Nevýhoda je vyšší objem těžké suspenze v rozdružovači a ostatní jako u 

SM vany [3].

Obr 12, foto- těžko suspenzní rozdružovač se šikmým vynášecím kolem Drewboy,

(zdroj: skripta-úprava nerostných surovin)
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3.2.3 Pomocná technologická operace - odvodňování 

Technologická operace úpravy uhlí rozdružování probíhá ve vodním 

prostředí. 

Za účelem zajištění uhlí po úpravě rozdružování pro další využití nebo 

k dalšímu zpracování je nutné tuhou a kapalnou fázi po procesu úpravy od sebe 

oddělit, protože voda je v uhlí balastem.

Způsoby dělení kapalné a pevné fáze závisí na řadě faktorů, z nichž 

nejpodstatnější jsou:

 Zrnitostní složení tuhé fáze (velikost části)

 Vazba vody ve směsi s tuhou fází

 Požadavky na stupeň odvodnění (limitovaný obsah vody) před dalším 

použitím nebo zpracováním

Pro rozdělení tuhé a kapalné fáze ze směsi se využívá síly gravitační, 

setrvačné, odstředivé a tlakové.

Možnosti využití jednotlivých druhů sil závisí podstatě na zrnitostním složení 

tuhé fáze a způsobu vazby kapalné fáze ve směsi a na povrchu částic tuhé fáze.

,,Obecně lze říci, že obtížnost dělení obou fází roste se zmenšující se 

velikostí částic tuhé fáze“ [2].

3.2.3.1 Mechanické procesy odvodňování uhlí

Podle principu postupů dělení obou fází lze procesy odvodňování rozdělit 

na dvě skupiny:

 Filtraci – oddělování vody od tuhé fáze na přepážce (filtrační přepážka)

 Sedimentace – oddělování vody a tuhé fáze využitím zákonitosti pohybu 

částic tuhé fáze ve vodním prostředí

Filtrace je proces, při němž dochází k oddělování tuhé fáze od fáze kapalné 

průtokem kapalné fáze přes pórovitou (děrovanou) přepážku.
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Sedimentace (usazování) je oddělování částic rozptýlených v kapalině od 

této fáze vlivem hmotnostní síly.

Zařízení, užívaná k sedimentaci při úpravě uhlí, jsou založena na využití síly 

gravitační (síly tíže) a síly odstředivé.

Na principu využití gravitační síly jsou konstruovány tzv. gravitační 

usazováky neboli sedimentační nádrže. Na principu využití odstředivé síly jsou 

konstruovány odstředivky a hydrocyklóny.

3.2.3.2 Sušení uhlí

Při mechanickém odvodňování se neodstraní veškerá voda ulpívající na 

povrchu produktů úpravy uhlí. Zbytková vlhkost roste se zmenšováním velikosti 

částic.

Vzhledem k značnému podílu flotačního koncentrátu na přípravě prodejních 

směsí, stává se dodržování předepsaného obsahu vody v produktech obtížným 

problémem, který je někdy nutno řešit termickým odstraňováním vody 

z nejjemnějších produktů úpravy – sušením.

Kromě sušení nejjemnějších produktů pro přípravu odbytových směsí je 

tento proces nezbytný také pro přípravu paliva před procesem briketování.

Vzhledem k vysokým nákladům na sušení a poměrně nízké tepelné 

účinnosti se proces termického sušení zavádí jen tehdy, je-li to zcela nevyhnutelné 

(je 3-4krát dražší než mechanické odvodňování).

Jestliže, dochází ke snížení obsahu vody při teplotě nižší, než je bod varu, 

hovoříme o vypařování, probíhá-li proces při teplotě vyšší než je 100°C je 

označován jako odpařování.
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3.2.4 Pomocná technologická operace – drcení

Při úpravě uhlí nemá proces drcení tak velký význam, neboť v důsledku 

moderních technologií a zařízení při těžbě bývá uhlí vesměs zrnitostně vhodné pro 

další úpravnické zpracování.

Zastoupení enormně velkých kusů uhlí, které je potřeba zdrobnit, nebývá 

velké.

Drcení jsou podrobovány většinou mimořádně velké kusy těženého uhlí a to 

na zrnitost potřebnou pro další úpravu rozdružováním, část těženého uhlí před 

tříděním na obchodní směsi.

Při zdrobňování je vždy nutno postupovat tak, aby byl maximálně omezen 

vznik jemnozrnných a prachových podílů. Jejich úprava a zpracování je ve 

srovnání s hrubozrnnějším materiálem obtížnější a nákladnější a jejich prodejní 

cena bývá při stejné kvalitě (obsah popela, obsah vody) většinou nižší než 

prodejních směsí vyšších zrnitostních tříd.

Cílem drcení uhelné suroviny je tvorba směsi takového zrnitostního složení, 

které vyhovuje jejich další úpravě, požadavkům odběratelů nebo je předepsáno 

normami [2].
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4 Závěr

Uhelná ložiska v současné době tvoří v České Republice nejpodstatnější 

složku našeho nerostného bohatství. 

I když restrukturalizací uhelného průmyslu po roce 1990 došlo k výraznému 

snížení těžeb hnědého uhlí, hnědé uhlí stále představuje rozhodující energetický 

zdroj v České Republice, neboť zajišťuje cca 60 % výroby elektrické energie. 

Hnědé uhlí našlo i své uplatnění v chemickém průmyslu.

Těžba hnědého uhlí může probíhat dvěma metodami, hlubinná a lomová. 

V současné době převládá lomová těžba hnědého uhlí. Lomovým způsobem je 

těženo cca 98 % z celkového ročního objemu těžby v České Republice.

V Severočeské hnědouhelné pánvi těží dvě uhelné společnosti Vršanská 

uhelná a.s. a Litvínovská uhelná, a. s. V Sokolovské pánvi těží Sokolovská uhelná, 

a.s. 

Velmi důležitým mezičlánkem na cestě uhlí, mezi těžbou a konečným 

spotřebitelem, je úpravna uhlí.

Vydobyté hnědé uhlí obsahuje nadměrné kusy horniny, nežádoucí 

předměty (dřevo, kamení) proměnlivé množství nežádoucí (balastních) příměsi, 

které jeho kvalitu zhoršují.

Úpravna uhlí zajišťuje zvýšení kvality uhlí na maximální možnou úroveň.
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