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Abstrakt

Předložená doktorská disertační práce je zaměřena na podrobné studium forem síry v 

uhlí sloje Antonín, v Sokolovské uhelné, právním nástupci a.s. Práce v úvodu seznamuje se 

základním geologickým popisem hnědouhelné  sloje  Antonín,  ve  které  byly  provedeny 

výzkumné  a analytické  práce.  Podrobnější  geologický  popis  okolí  ložiska  je  uveden v 

diplomové práci autora z roku 2009, tato práce na ni navazuje a dále doplňuje.

Další kapitoly popisují rozsah a způsob provedených výzkumných prací od roku 2009 do 

roku  2012.  Jedná  se  zejména  o  určení  polohy  osmi  účelových  vrtů,  z  nichž  byly  po 

odvrtání  a zpracování  vrtných jader laboratorním stanovením extrahovány formy síry a 

stanoveny i ostatní technologické parametry odebraného uhlí. Celkem bylo analyzováno 86 

vzorků  uhlí.  Výsledky  byly  přehledně  zpracovány  do  grafických  příloh  a  tabulek.  Na 

základě výsledků byl řešen problém nadlimitního obsahu síry v uhlí metodou selektivní 

těžby,  která  vede  ke  kvalitativně  homogenním  dodávkám  odběratelům  dle  jejich 

požadavků. Nesplnění požadované kvality vede k sankčním problémům k tíži dodavatele.

Klíčová slova: uhelná pánev, formy síry v uhlí, povrchová těžba uhlí, hnědé uhlí.

Abstract

This  PhD thesis  is  focused on  the  sulphur  and sulphur  forms  distribution  in  the 

Antonin coal seam at Jiri open-cast mine, lignite coal basin in the Czech Republic, near 

Sokolov city.  It  briefly  describes  the  basic  geological  structure of  the area,  deals  with 

sulphur forms, sulphur genesis, chemism, coal sampling and analysis from the exploration 

boreholes. Overall 86 coal samples were precisely analyzed for suplhur forms. Results of 

this analysis were used for the construction of the graphic outputs. Based on these results, 

the hypotheses of sulphur distribution are used for solving the problems of high sulphur 

contents  in produced coal  and  try to find solutions  for coal supplies  to meet  customer 

quality requirements.  This lignite coal is mainly used for energetic purposes, partially for 

chemical production, too. 

Keywords: coal basin, sulphur forms, sulphur, open-cast mine, lignite.
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1 Úvod

Oblast  energetických  surovin,  nevyjímaje  kaustobilolity,  sehrává  stále  prioritní 

problematiku  v  surovinové  politice  státu.  Jednou z  důležitých  oblastí,  ve  které  jsou  v 

současnosti těženy tyto zásoby je i oblast sokolovské pánve. Aktuální otázkou na tomto 

ložisku je zvýšený obsah síry v některých polohách sloje Antonín. Vlastní průzkum síry 

chemickými  metodami  bývá  standardní  součástí  ložiskových  i  provozních  průzkumů 

uhelných  slojí.  Z  běžných  provozních  vrtů  je  stanovována  pouze  síra  celková.  I  když 

znalost  obsahu  veškeré  síry  pro  mnohé  účely  postačuje,  je  například  běžnou  součástí 

odbytových norem, pro určité potřeby je rovněž nutné znát, jak je síra zastoupena v uhlí.

Přítomnost  síry  v  uhlí  ve  vyšších  obsazích  znamená  vážný  technologický

a ekologický problém,  limitující  využívání  uhlí.  Těžební  organizace  jsou legislativně  a 

odběratelsky vázány k dodávkám hnědého uhlí,  které splňuje kvalitativní limity obsahu 

nežádoucích složek. 

I přes intenzivní dlouhodobý průzkum a velké množství  shromážděných dat chybí 

studie distribuce forem síry, zohledňující geologické a geochemické podmínky vzniku a 

vývoje uhelných slojí.

Cílem práce je přehledné zpracování údajů z podrobného studia forem síry a dále 

snaha  o  popis  jejich  distribuce,  respektive  nalezení  jejich  závislostí  moderními 

statistickými  metodami  a  následným  využitím  při  návrzích  doporučení  k  technologii 

selektivního dobývání.

Těžba  domácí  surovinové  základny energetických  surovin  kaustobiolitové  řady je 

odvětvím,  které  unáhlený  plán  „útlumu  hornictví“  z  90.  let  minulého  století  nestačil 

zlikvidovat.  V té době aktuální  přebytek nerostných surovin na světovém trhu vytvořil 

názor, že veškeré nerostné bohatství je možno importovat za nižší cenu, než je cena těžby 

domácích surovin, byť státem dotovaná. Dobývání na některých bohatých ložiscích uhlí 

bylo  zcela  zastaveno  a  ložiska  předčasně  zrekultivována  (neblahým  příkladem  je 

povrchový  důl  Chabařovice  v  Severních  Čechách,  kde  zůstalo  nevytěženo

85 mil. tun kvalitního hnědého uhlí s minimem obsahu nežádoucí síry St  < 0,35 – 0,5 %. 
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Takto  byla  znehodnocena  i  jiná  ložiska  vyhrazeného  nerostného  bohatství  České 

republiky).

V nynější době, kdy je světová poptávka po energetických surovinách zcela odlišná 

od 90. let minulého století, se palivoenergetické suroviny staly vyhledávanou komoditou 

na světových trzích, z důvodu politicko-ekonomických změn nových velkých odběratelů, 

zejména Číny.  Čína je schopna pokrýt z vlastních zdrojů energetické potřeby jen z cca

30  %.  Právě  spotřeba  surovin  dynamicky  se  rozvíjejících  ekonomik  zvyšuje  ceny 

energetických suroviny na světových trzích. Dále i stále rostoucí trend odběru elektrické 

energie v průmyslově vyspělých zemích, další energie nevyjímaje.

Tato práce chce poukázat na možnost selektivní těžby kvalitního uhlí, možnosti jeho 

racionálního využití  v souladu s ochranou životního prostředí (spalování nejmodernějšími 

metodami  fluidních kotlů,  odsíření  elektráren apod.),  a jeho přínosem pro energetickou 

bezpečnost státu, kdy uhlí stále tvoří přes 60 % energetického mixu České republiky.

V  současné  době,  některé  těžební  organizace  SHP,  dobývající  uhlí  povrchovým 

způsobem, stojí před nutností prolomení „limity těžby,“ což jsou hranice povolené těžby 

stanovené těžebními limity dle usnesení vlády č. 444/1991 (dále ÚEL). Vázány jsou stovky 

mil. tun hnědého uhlí, které by zajistily energetické dodávky (byť snižující se) prognózně 

až  do  roku  2120.  Je  zřejmé,  že  k  prolomení  limitů  musí  dojít,  protože  není  možno 

jakýmkoliv způsobem nahradit tuto surovinu jiným dostupným zdrojem.
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2 Motivace a cíle disertační práce

Hlavním  cílem  doktorské  disertační  práce  bude  na  základě  provedených  odběrů

z osmi účelových vrtů s označením JP531, JP533, JP535, JP565, JP566, JP567, JP589, 

JP594  zjistit  a  vyhodnotit  obsahy  forem  síry  v  hnědém  uhlí,  nejproduktivnější  sloje 

Antonín lomu Jiří Sokolovské uhelné, právním nástupci a.s.

– odběr a laboratorní zpracování vzorků odebraných v roce 2008 (I. etapa)

– odběr a laboratorní zpracování vzorků odebraných v roce 2010 (II. etapa)

– odběr a laboratorní zpracování vzorků odebraných v roce 2012 (III. etapa)

– vyhodnocení výsledků všech etap odběru vzorků

– implementace do grafických výstupů

– nalezení závislostí jednotlivých forem síry

– vytvoření doporučení k upgrade technologie selektivního dobývání

Výstupem doktorské disertační  práce  bude zhodnocení  obsahu jednotlivých forem 

síry ve sloji Antonín v zájmové oblasti lomu Jiří Sokolovské uhelné, právním nástupci a.s., 

doporučeným  selektivním  dobýváním  s  ohledem  na  zmíněné  kvalitativní  ukazatele 

hnědého uhlí.

Poznámky:

Disertační práce je pokračováním výzkumných prací diplomové práce autora z roku 2009.

Z důvodu sesuvu vnitřní výsypky lomu Jiří se 31.8. 2011 zastavilo dobývání uhlí v lomu  

Družba a jeho těžené objemy nahrazuje lom Jiří. 
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3 Klasifikace hnědého uhlí a stav zásob

3.1 Klasifikace hnědého uhlí v ČR

Hnědá uhlí jsou slabě prouhelněné hnědě zbarvené kaustobiolity matného až lesklého 

vzhledu, které mají hnědý vryp. Vznikly z biochemicky rozložené a částečně i geochemicky 

přeměněné organické hmoty (Havlena, 1963). Ve smyslu klasifikace ECE-UN se tato uhlí 

označují jako uhlí slabě prouhelněná (anglicky: low rank coal), která jsou více prouhelněná 

než rašelina (anglicky: peat) a méně prouhelněná než černé uhlí (anglicky: bituminous coal), 

resp. uhlí středně prouhelněná (medium rank coal). Hranice mezi rašelinou a hnědým uhlí 

je definovaná obsahem původní vody (Wt
r) 75 % (tabulka 1). Hranice mezi slabě a středně 

prouhelněným uhlím, tj. mezi hnědým a černým uhlím, byla stanovena světelnou odrazností 

vitrinitu (Rr) 0,6 % a hodnotou spalného tepla (Qs
maf) 24 MJ. kg-1 přepočteného na bezpopelnatý 

vzorek při obsahu původní vody (tabulka 1). Z petrografického a chemického hlediska je pro 

hnědé  uhlí  charakteristický  vysoký  obsah  huminitu  a  huminových  látek  rozpustných  v 

alkáliích.

Tabulka 1. Limitní hodnoty stupňů prouhelnění v mezinárodní klasifikaci ECE-UN a jejich české ekvivalenty,  
I. Sýkorová (Pešek et al., 2010).

Stupeň prouhelnění dle ECE-UN Wt
r

(%)
Qs

maf

(MJ.kg-1)
Rr

(%)

rašelina (peat) > 75

slabě  prouhelněná  uhlí  (low-rank  coal), 
hnědá uhlí (lignite, subbituminous coal)

< 75 < 24 < 0,6

středně  prouhelněná  uhlí  (medium-rank 
coal), černá uhlí (Bituminous coal)

> 24 > 0,6

silně  prouhelněná  uhlí  (high-rank  coal), 
antracit (anthracite)

> 2,0
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Detailnější  členění  hnědého uhlí  se  provádělo  a  provádí  buď vizuálně  na základě 

makropetrografického vzhledu, nebo podle rozdílných fyzikálních a chemických vlastností, 

které samy jsou funkcí prouhelnění. Podle Stacha  et al. (1982) a Taylora et al. (1998) se 

hnědá  uhlí  dělí  na  měkká  hnědá  uhlí  (anglicky:  soft  brown  coal)  a  tvrdá  hnědá  uhlí 

(anglicky: hard brown coal), která se dále rozlišují na matná a lesklá hnědá uhlí (anglicky: 

duli and bright brown coal). Se vzrůstajícím prouhelněním od měkkého hnědého uhlí k 

lesklému hnědému uhlí vzrůstá obsah uhlíku, spalné teplo, světelná odraznost a klesá obsah 

vody.  Rozlišení  hnědého  uhlí  na  matné  a  lesklé  (tabulka  2)  je  více  založené  na 

petrografickém složení než na stupni prouhelnění.

Objektivnější  návrh  rozdělení  hnědého  uhlí  podle  stupně  prouhelnění  postupně 

vytvořili  Svoboda  a  Beneš  (1956),  Havlena  (1963)  a  Hubáček  (1962),  kteří  rozlišovali 

hnědouhelné hemitypy, ortotypy a metatypy odpovídající měkkému, matnému a lesklému 

hnědému uhlí (tabulka 2).

Na  principu  obdobném  klasifikaci  Beneše  a  Svobody  (1956)  a  dalších  autorů

(tabulka  2)  je  založeno  rozdělení  slabě  prouhelněných  uhlí  v  mezinárodní  klasifikaci

ECE-UN.  Na  základě  hodnot  spalného  tepla  přepočteného  na  bezpopelnatý  vzorek  s 

původní vlhkostí uvedených v tabulce 3 je slabě prouhelněné uhlí rozděleno do tří skupin, 

jejichž prouhelnění vzrůstá od skupiny C do skupiny A. 

Tabulka 2. Druhy hnědého uhlí podle stupně prouhelnění, I. Sýkorová (Pešek et al., 2010).

Prouhelnění (Stach et al. 
1982, Pokorný et al. 
1984)

Prouhelnění (Svoboda - 
Beneš 1956, Havlena 
1963, Hubáček 1964)

Wtr
(%)

C daf 

(%)
Q

s

daf

(MJ.kg-1)

Rr

(%)

měkká hnědá uhlí hemifáze hnědého uhlí > 40 < 68 < 28 > 0,20

tvrdá  
uhlí

matná hnědá 
uhlí

ortofáze hnědého uhlí 20 - 40 68 - 73 28 - 30 0,2 - 0,4

lesklá hnědá 
uhlí

metafáze hnědého uhlí < 20 > 73 < 31 < 0,60
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Tato  klasifikace  zavádí  ve  skupině  slabě  prouhelněných  uhlí  označení  stupňů 

prouhelnění  ortho-lignite  (přibližně  naše  hnědouhelné  hemitypy),  meta-lignite  (přibližně 

naše hnědouhelné ortotypy) a sub-bituminous coal (přibližně naše hnědouhelné metatypy). 

Anglickému termínu  lignite odpovídá český název hnědé uhlí. Za lignit, což byl termín 

užívaný  technology,  se  na  území  bývalého  Československa  považovala  hnědá  uhlí 

prouhelněná do stadia převážně hemifáze s původní vlhkostí 33 % až 55 % a spalným teplem 

od 24,2 do 27,2 MJ.kg-1 (Havlena, 1963).

Podle petrografického složení se uhlí včetně uhlí hnědého rozlišují podle systému 

ECE-UN na humitová a sapropelová. Další rozdělení uhlí včetně hnědého  uhlí se provádí 

podle zvyšujícího  se stupně znečištění  vyjádřeném obsahem popela Ad (%) na vysoce 

kvalitní uhlí s Ad < 10 % (čisté nebo slabě popelnaté hnědé uhlí), středně kvalitní uhlí s Ad 

10-20 %, uhlí nízké kvality Ad 20-30 % (popelnaté hnědé uhlí) a uhlí velmi nízké kvality při 

Ad 30-50 % (silně popelnaté hnědé uhlí).  Sediment s obsahem popela 50 % až 80 % se 

označuje jako uhelnatá hornina a sediment s popelnatostí nad 80 % se označuje jako hornina 

(např. jílovec, jíl) s uhelnatou příměsí. Detailnější rozdělení uhlí na základě obsahu popela do 

hodnoty 30 % Ad dle ECE-UN je vhodné pro černá uhlí.  Honěk (1980) definuje hranici 

mezi hnědým uhlím a popelnatým hnědým uhlím 35 % Ad, do které vykazuje hnědé  uhlí 

ještě příznivé technologické, tak i ekologické parametry.  Kromě humitových uhlí se  na 

většině našich ložisek vyskytují  nepravidelně a v omezeném množství také liptobiolity a 

sapropelity  a  jejich  přechodné  typy  k  humitům.  Liptobiolity  jsou  uhlí  bohatá  na 

voskopryskyřičné  látky  vzniklé  hromaděním  odolných  látek  a  částí  rostlin  po  úplném 

rozkladu  rostlinných  těl  v  oxidačních  podmínkách.  Sapropelity  vznikají  usazováním 

především spor, pylových zrn a řas za redukčních podmínek (Pešek et al., 2010).
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Tabulka 3. Stupně prouhelnění slabě prouhelněných hnědých uhlí v mezinárodní klasifikaci ECE-UN a jejich  
české ekvivalenty, I. Sýkorová (Pešek, etal., 2010), upraveno.

Prouhelnění
Qs

maf

(MJ.kg-1)
Rr

(%)
C daf 

(%)
Q

s

daf

(MJ.kg-1)

Rr

(%)

slabě prouhelněné uhlí 
kategorie  C (low-rank 
coal C)

hnědouhelný 
hemityp 
(ortholignite)

< 15 < 68 < 28 > 0,20

slabě prouhelněné uhlí 
kategorie  B (low-rank 
coal B)

hnědouhelný  ortotyp 
(metalignite)

15 - 20
< 0,60

68 - 73 28 - 30 0,2 - 0,4

slabě prouhelněné uhlí 
kategorie  A (low-rank 
coal A)

hnědouhelný metatyp 
(subbituminous coal)

20 - 24 > 73 < 31 < 0,60
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3.2 Stav zásob a využití hnědého uhlí

I když tuzemské zásoby hnědého uhlí dosahují téměř 10 mld. tun, zásoby vytěžitelné 

činily k 1. 1. 2008 odhadem 932,9 mil. tun. Z vytěžitelných zásob připadá na severočeskou 

hnědouhelnou pánev (SHP) 743,5 mil. tun a na pánev sokolovskou (SP) 187,3 mil. tun. 

Přeložkou Hořanského koridoru v SHP bude uvolněno dalších 122,8 mil. tun uhlí v SHP. 

Roční těžba této suroviny se v posledních letech pohybuje mezi 48 až téměř 50 mil. tun 

(Starý et al., 2009).

Spotřeba hnědého uhlí v České republice (dále jen ČR) je prozatím plně kryta těžbou 

z našich ložisek,  a to cca z 99 % ze severočeské a sokolovské pánve.  Uhlí  se spaluje 

především v tepelných elektrárnách, teplárnách a také v domácnostech. Pokud by se však 

hmotnost vytěženého uhlí nadále pohybovala kolem 48 mil. tun, pak by toto množství uhlí 

velmi pravděpodobně nebylo možné nejpozději v roce 2015 zajistit v dosud otevřených 

dolech a bude nutné část uhlí začít dovážet.

V současné  době vyrábíme  v  tepelných  elektrárnách  asi  62  % elektrické  energie 

především  z  hnědého  uhlí.  Vzhledem  k  tomu,  že  uhlí  stejně  jako  další  energetické 

suroviny  jsou  surovinami  strategickými,  je  nutné  zajistit  v  předstihu  co  nejvyšší 

energetickou soběstačnost ČR, což je možné buď urychlenou výstavbou dalších bloků v 

některé z našich jaderných elektráren (o čemž se aktuálně rozhoduje), nebo prolomením 

územních  a  ekologických  limitů  (ÚEL)  stanovených  vládou  ČR z  roku  1991.  Limity 

blokují přibližně 0,9 mld. tun různě kvalitních zásob, především v předpolí dolů ČSA, Jan 

Šverma - Vršany a Bílina v severočeské pánvi. Spolu s uhlím vytěženým v dolech Družba 

(v  současné  době mimo  provoz)  a  především Jiří  v  sokolovské  pánvi  by bylo  možné 

zajistit z vlastních zdrojů až asi do roku 2025 cca 38 mil. tun uhlí. Na rozdíl od SHP valná 

většina  zásob  v  sokolovské  pánvi  (SP),  která  leží  za  hranicemi  ÚEL,  je  blokována 

městskou zástavbou (téměř  200 mil.  tun).  V severočeské pánvi  jsou případnou těžbou 

ohroženy dvě obce a zbytky arboreta u Horního Jiřetína. Téměř další 0,5 mld. tun uhlí leží 

zčásti pod Chemickými závody Litvínov.

Roční těžba hnědého uhlí asi 5 kg na jednoho obyvatele ČR souvisí s dosud vysokou 
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energetickou  náročností  a  částečně  i  strukturou  našeho  průmyslu,  která  byla  výrazně 

ovlivněna začleněním bývalého Československa do tzv. východního bloku v roce 1948. 

Tato skutečnost vyplývá jednoznačně z porovnání hmotnosti  ročně vytěženého hnědého 

uhlí a také vyrobeného množství elektřiny v letech 1937 – 2007. Zatímco v roce 1937 bylo 

v ČSR vyrobeno 4,1 mld.  kWh elektrické energie,  v roce 1950 se její výroba více než 

zdvojnásobila a v dalších pětiletých obdobích je patrný nárůst vždy o 6 až 14 mld. kWh. 

Teprve v roce 1990 došlo k mírnému poklesu výroby elektrické energie. V letech 1991-

1995 se její výroba pohybovala kolem 59 - 60 mld. kWh, ale v roce 2007 jí bylo vyrobeno  

cca 88,2 mld. kWh. Vzrůst výroby elektrické energie zákonitě sledoval i nárůst hmotnosti 

vytěženého uhlí. Těžba hnědého uhlí v roce 1985 převyšovala těžbu z roku 1937 asi 5,5×, 

přičemž v letech 1950 až 1985 došlo k jejímu nárůstu o 370 %. Obrovský nárůst těžby 

hnědého uhlí byl umožněn výraznou strukturální změnou, tj. otevřením většího počtu dolů 

s výraznou převahou povrchového dobývání uhlí nad hlubinnou těžbou. Teprve zahájení 

provozu  v  jaderných  elektrárnách  dovolilo  v  2.  polovině  80.  let  postupně  snižovat 

hmotnost vytěženého uhlí.

Nelze pochybovat o tom, že spotřeba uhlí u nás byla v minulosti neúměrně vysoká, 

což  vedlo  ke  zbytečnému  drancování  ložisek  se  všemi  důsledky.  Když  se  produkce 

hnědého uhlí v SHP pohybovala kolem 30 milionů tun ročně, existovala v této době ještě 

jakási vyváženost s přírodou v uvedeném regionu. Po zvýšení těžby až na téměř 75 milionů 

tun v roce 1984 v SHP a na více než 20 milionů tun v SP stouply se spalováním uhlí nejen 

emise  SO2 a  NOx do  atmosféry,  ale  také  produkce  prachu  a  popílku.  V  širším  okolí 

elektráren  postavených  v  tomto  regionu  došlo  k  vážným  ekologickým  a  zdravotním 

problémům.

Hospodářský  vývoj  po  roce  1989  akceleroval  další  snížení  zájmu  o  uhlí.  To  se 

projevilo jednak v poklesu hmotnosti těžby až na ekonomicky a provozně únosnou hranici 

některých těžebních podniků, jednak v uzavírání některých nerentabilních dolů. Vlády ČR 

i orgány místní samosprávy se pochopitelně snažily a snaží o snížení negativních dopadů 

na životní  prostředí,  které  jsou spojeny jak s  těžbou,  tak s  využíváním pevných paliv. 

Kromě schválení ÚEL se v západní části SHP přestala těžit nejspodnější část hlavní sloje s 
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vysokými obsahy síry. V roce 1995 byla zastavena těžba sloje Josef v SP pro vysoký obsah 

síry a arzenu.

Těžební  společnosti  provádějí  rozsáhlé rekultivace.  To vše se odráží i  v současné 

situaci našeho uhelného hornictví a v důsledku toho i v hledání cest, jak co nejrychleji a 

nejvhodněji modifikovat jeho současnou nepříznivou situaci.  Nejde totiž pouze o řešení 

otázek ekonomických, technických a technologických, ale též závažných otázek sociálních, 

a tudíž i politických. Snížení poptávky po uhlí v ČR souvisí nejen s uvedenými důvody, ale 

také  s  restrukturalizací  našeho hospodářství  postupným omezováním hutní  a  chemické 

výroby a orientací průmyslu na energeticky méně náročnou výrobu.

Přesto však je třeba zdůraznit,  že se pokles průmyslové výroby v ČR a v bývalé 

ČSFR prozatím neprojevil  v úměrném snížení  její  energetické  náročnosti  (Pešek et  al., 

2010).
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4 Stručná charakteristika studované oblasti 

4.1 Základní geologické údaje oblasti

Sokolovská  hnědouhelná  pánev  leží  v  jihozápadní  části  Podkrušnohoří.

Rozkládá se přibližně na území mezi Habartovem, Sokolovem a Karlovými Vary. Tvoří

ji  systém   vzájemně  propojených,  ve  východní  části  pánve  téměř  izolovaných  reliktů 

terciéru pokrývajících plochu více než 200 km2, které jsou sestaveny v depresi sv. směru.

Sokolovská  pánev  je  na  severu  ohraničena  krystalinikem  Krušných  hor,

jižní  ohraničení  tvoří  krystalinikum  Slavkovského  lesa,  západní  ohraničení  je  tvořeno 

krystalinickým hřbetem Chlumu sv. Maří. Na východě je pánev ohraničena neovulkanity 

Doupovských hor.

Sokolovská  pánev  je  nápadná,  stupňovitě  uspořádaná,  oboustranně  tektonicky 

omezená,  příčně  asymetrická  deprese  protažená  SV -  JZ směrem.  SV protažení  pánve 

způsobují  významné  zlomy JZ směru.  Na S je  to  krušnohorský zlom,  který  pokračuje

ze severočeské pánve a  paralelně s ním zlom oherský. K dalším významným zlomům

SV -  JZ  směru  patří   zlom lipnický,  grassetský,  novosedelský  a  kytlický.  K příčným 

zlomům patří zlom svatavský, chodovský a karlovarský.

Podle  významných  příčných  zlomů  se  provozně  rozděluje  na  část  západní,

střední  (západní  +  střední  =  sokolovská  pánev  s.s.)  a  východní  (karlovarsko-otovická 

pánev) s poněkud odlišným vývojem některých jednotek. K pánvi patří i výskyt  terciéru

u Hroznětína, někdy označovaný jako hroznětínská pánev. 

Maximální mocnosti dosahují pánevní sedimenty v části střední (oblast lomu Družba)

a to až 350 m. Podle blokového členění náleží sokolovská pánev ke krušnohorskému bloku 

Českého masívu.

Na vývoji pánevních sedimentů se podílely jak exogenní tak i endogenní geologické 

procesy.  Vývoj  pánve  byl  však  primárně  řízen  endogenními  procesy  (vulkanismus),

podíl  vulkanického  materiálu  v  sokolovské  pánvi  je  asi  55  %.Terciérní  vulkanicko-

sedimentární výplň pánve obsahuje čtyři souvrství: starosedelské (hranice eocén / oligocén, 
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stáří 35 - 34 Ma), novosedelské (oligocén / miocén, 24 – 23 Ma), sokolovské (miocén, 22,8 

– 21,3 Ma) a cyprisové (miocén, 21,3 – 16,5 Ma). Souvrství jsou oddělena zjevnými nebo 

skrytými diskordancemi, pouze hranice mezi sokolovským a cyprisovým souvrstvím není 

diskordantní je však ostrá a odráží náhlou  změnu v procesu sedimentace (Rojík, 2005). 

Vzorový geologický řez sokolovskou pánví viz. obr. 1.
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Obr. 1: Geologický řez sokolovskou pánví, (Galek, Rojík in Pešek et al. 2010).
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4.2 Sloj Antonín

Sloj Antonín tvoří nyní podstatu těžby sokolovského revíru. Její svrchní hranice je 

ostrá,  identická  se  svrchní  hranicí  antonínských  vrstev.  Spodní  hranice  sloje  je 

nekontrastní,  historicky podmíněná vývojem technologií  zpracování uhlí.  Pod bází sloje 

jsou  antonínské  vrstvy  ve  vývoji  uhelnatých  jílovců,  které  se  rytmicky  střídají  s 

vrstvičkami jílovitého uhlí. Sedimentace vlastní sloje začala subakvatickou facií (Žáková 

in Polák et al., 1964) s tvorbou jílovitého detritického uhlí. Na okrajích sedimentačních 

depresí  obsahuje  spodní  část  sloje  erozní  kanálky  vyplněné  alochtonní  brekcií  z 

vytříděných klastů mineralizovaného fuzitu.Samotnou sloj Antonín tvoří několik desítek 

cyklicky se střídajících světlejších a tmavších uhelných poloh. Tmavohnědé vrstvy jsou 

tvořeny  humitovým  uhlím,  jehož  složení  kolísá  podle  původní  polohy  stanoviště  v 

rašeliništi od xylitického po detritický typ, nejčastější je však xylodetritické uhlí. Světleji 

hnědé až  žlutohnědé  matné  polohy uhlí  se  setřenou vrstevnatostí  jsou  na  přechodu od 

liptobiolitového  po  detritický  typ,  ve  kterém převládá  liptodetritické  uhlí.  Směrem  ke 

stropu sloje  klesá mocnost  cyklů  a  relativně  stoupá podíl  světlejších poloh uhlí.  To je 

vysvětlováno klesající rychlostí subsidence pánve, klesajícími přírůstky rašeliny a rostoucí 

mírou  její  oxidace.  Směrem ke stropu sloje  přibývá počtu diastém,  které  reagovaly na 

nástup suchých klimatických period. Sušší období měla v rašeliništi  za následek pokles 

hladiny vody, oxidaci povrchu, rozšíření plochy lesa a pravidelné lesní a zemní požáry. 

Diastémy se  projevily  navětráním uhlí  a  vznikem primárních  oxyhumolitů,  fuzitovými 

koberci,  „fuzitovými kruhy"  okolo prokřemenělých dřev vyhořelých stromů a erozními 

kanálky  vyplněnými  alochtonním  uhlím.  Navětralá  a  přeplavená  uhlí  jsou  více 

mineralizovaná kaolinitem, sideritem a pyritem.

Od xylitického uhlí směrem k liptobiolitovému uhlí stoupají hodnoty spalného tepla, 

prchavé hořlaviny, uhlíku a vodíku v hořlavině. Primární oxyhumolity a alochtonní uhlí 

mají  proti  nezvětralým  ekvivalentům  zvýšené  hodnoty  popelnatosti,  síry  celkové  a 

sulfátové, kyslíku v hořlavině a naopak snížené hodnoty spalného tepla, prchavé hořlaviny, 

uhlíku a vodíku v hořlavině.
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Sloj  Antonín  je  prouhelněná  do  hnědouhelné  ortofáze  (Sýkorová  et  al.,  1991). 

Prouhelňovací proces trval maximálně 0,7 až 2,1 Ma, jak lze usuzovat podle reakce nadloží 

na objemové změny pohřbeného rašeliniště.

Specifický uhelný litotyp této sloje je znám z rychnovské části pánve z lomu Silvestr, 

kde silně zgelovatělé detritické uhlí obsahovalo fuzinitovou tříšť (Žáková in Polák, 1964). 

Ve  svrchní  části  sloje  v  lomech  Silvestr  a  Lomnice  se  těžilo  tzv.  rozpadavé  uhlí,  tj. 

tmavohnědé, matné, mourovité uhlí.

Sloj  Antonín  je  poměrně  pravidelně  prostoupena  tufiticko-jílovými  proplástky 

centimetrových mocností, které jsou průběžné a paralelizovatelné ve všech sedimentačních 

depresích (Havlena, 1964). Proplástky měly specifické geomechanické vlastnosti. K nim se 

muselo přihlížet při ražbě v hlubinných dolech, korelaci vrstev a vymezování těžebních 

lávek.

4.3 Velkolom Jiří

Velkolom Jiří  v  centrální  části  pánve je  v  současné  době nejvýznamnější  těžební 

lokalitou  sokolovského  revíru.  Patří  akciové  společnosti  Sokolovská  uhelná,  právní 

nástupce, a. s. Jeho předchůdcem byl lom Jednota, který se v roce 1949 zahloubil do sloje 

Antonín u Vintířova na východním okraji centrální části pánve. Tento lom byl v roce 1960 

transformován na Velkolom Jiří.

Ve Velkolomu Jiří se těží sloj Antonín o průměrné mocnosti 41 m převážně v DP 

Alberov a zčásti v DP Královské Poříčí - Marie a Lomnice u Sokolova. Porubní fronta 

postupuje směrem na západ k silnici Sokolov - Lomnice rychlostí asi 90 až 120 m za rok. 

Hloubka lomu je 130 až 200 m. Velkolom Jiří přerubává v rostoucí míře závalová pole po 

dřívější hlubinné těžbě dolů Marie v Královském Poříčí a Jiří (Georg) v Lomnici. Těžba 

musí respektovat nařízení vyplývající z polohy lomu ve 3. ochranném pásmu přírodních 

léčivých  zdrojů  lázeňského  místa  Karlovy Vary.  Vytěžitelné  zásoby k  1.  1.  2008 činí

117,7 mil. tun. Vyuhlení lomu a ukončení těžby se předpokládá kolem roku 2025.
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Velkolom Jiří je vybaven pěti kolesovými rýpadly typu KU 300 a dálkovou pásovou 

dopravou  šíře  1400  mm.  Skrývku  tvoří  převážně  jílovce  cyprisového  souvrství.  V 

tektonicky  utvářených  severních  svazích  lomu  je  odtěžován  profil  od  kaolinizovaných 

pararul přes novosedelské, sokolovské a cyprisové souvrství po pleistocén a holocén. Po 

selektivním odtěžení  doprovodných  surovin  (pleistocenních  těsnících  hlín,  holocenních 

sapropelitických sedimentů,  oligocenních pískovců a křemenců) pomocnou technikou je 

veškerá skrývka zakládána do vnitřní výsypky Velkolomu Jiří. Před dosažením nejhlubší 

deprese  lomu  směřovala  skrývka  převážně  do  vnější  Podkrušnohorské  výsypky.  Je 

dobývána a zakládána dvěma technologickými celky TC2, které se skládají z kolesového 

rýpadla typu KU 800, dálkové pasové dopravy šíře 1800 mm a pasového zakladače typu 

ZP 6600. Další dva menší technologické celky TC1 jsou složeny z kolesového rýpadla 

typu KU 300, dálkové pasové dopravy šíře 1400 a 1600 mm a zakladače typu ZP 2500.

Současná roční produkce uhlí Velkolomu Jiří je 8,0 mil. tun a skrývky 28,277 mil. 

m3. Vytěžené uhlí je po drcení expedováno do zpracovatelského centra ve Vřesové a do 

úpravny a třídírny Tisová, odkud je vedeno po zauhlovacích pasech do Elektrárny Tisová - 

skupiny ČEZ, a. s. (Pešek et al., 2010).
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5 Formy síry v uhlí a jejich geneze

Touto  otázkou  se  zabývá  řada  autorů  z  různých  uhelných  pánvi.  Z  výsledků 

provedených  výzkumů  je  patrné,  že  síra  v  uhelné  hmotě  vystupuje  ve  třech  formách: 

organické,  anorganické  a elementární.  Za základní  přehled výskytu  síry v hnědém uhlí 

SHR je možno považovat práci Dubanského (1984). Ten rozděluje ve shodě s dělením 

forem síry podle ČSN síru v uhlí SHR do pěti skupin: disulfidy Fe, sulfidy a sulfáty (tyto  

tři formy můžeme zahrnout do anorganické síry), síra organická a síra elementární.

5.1 Anorganická síra

5.1.1 Disulfidy železa

Vyskytují se zejména ve formě markazitu a pyritu. V hnědém uhlí obvykle převládá 

markazit nad pyritem, v černém uhlí se objevuje především pyrit.  Markazit a pyrit jsou 

minerály  stejného  chemického  složení  FeS2 ,  ale  s  různou  krystalovou  strukturou.  V 

literatuře se často nerozlišují a jsou uváděny jako pyrit. Podle doby vzniku v rašeliništi se 

dělí Fe sulfidy na tři genetické typy:

1. Syngenetické (primární) - synsedimentární se vznikem nekromasy nebo vznikající 

během  raných  procesů  humifikace,  případně  počátečních  stadií  diageneze.  Vedle 

thiobakteriálního  vzniku  se  předpokládá  i  účast  chemogenních  procesů

podle  následujícího  schématu:  bakteriální  redukce  sulfátů    vznik  H2S    vysrážení 

železem   vznik nestabilních monosulfidů   pomalá přeměna na pyrit. Synsedimentární 

disulfidy jsou často konkrecionální útvary až decimetrových rozměrů, vyskytují se také v 

mikrokonkrecionálním vývoji.

2.. Epigenetické (sekundární) - začleněné do uhelné hmoty až po jejím zpevnění nebo 

částečné konsolidaci (Reyes et al,1976). K jejich vzniku dochází přítoky železitých roztoků

z nadložních hornin. Většinou se jedná o krystalické shluky a drůzy v puklinách uhelné 
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hmoty. Podíl epigenetických Fe disulfidů v uhlí je malý.

3.  Diagenetické Fe disulfidy (tuto skupinu vydělují  pouze někteří  autoři)  -  se dělí 

podle  závislosti  na  přítomnosti  huminových  kyselin  v  krystalizačním prostředí  na  dva 

podtypy:

a) vznikající v počátečních stadiích karbonifikace a jsou charakteristické převahou  

žilného pyritu, který bývá nezřetelně krystalický až kryptokrystalický,

b) tvořící se během procesů prouhelnění nebo až po vzniku uhelné sloje. Obvykle jde 

o drůzovitou výplň dutin a puklin v uhelné hmotě po její částečné dehydrataci.

Podle Zamarského (et al., 1990) je z hlediska stopových prvků synsedimentární typ 

natolik blízký diagenetickému, že není nutné jejich rozdělování. Podstatnější je rozdílnost 

jejich chemismu v horizontálním pojetí pánevních sedimentů. Obsahy stopových prvků v 

sulfidech  železa  se  mohou  výrazně  měnit,  jak  ukazují  např.  analýzy  různých  částí 

severočeské hnědouhelné pánve.

5.1.2 Sulfidy

Jsou velmi vzácné, mají mineralogický význam. Sulfidy arzenu (minerál auripigment) 

se vyskytují např. v sokolovské pánvi. Mají většinou epigenetický původ.

5.1.3 Sírany

Tvoří podřadnou mineralogickou složku uhlí. Jsou zastoupeny hlavně sulfáty železa a 

sádrovcem, v oxidačně alterovaném uhlí. Z genetického hlediska se dělí na:

1.  syngenetické (primární) - sulfáty vznikající od počátku stadia rašelinění až po překrytí 

uhlonosných sedimentů nadložními horninami v důsledku těchto procesů :

- koncentrace při odpařování

- vyloučení z vody během rašelinění uhlonosného materiálu
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- rozpuštění minerálů v podložních sedimentech

- z vod protékajících sedimentačním prostředím rašeliniště

- redukční činnosti bakterií

2.  epigenetické (sekundární) - sulfáty vznikající:

- oxidací disulfidů železa případně organicky vázané síry do doby, než byla uhelná 

sloj zastižena hornickými pracemi (např. sulfáty poblíž výchozů uhelných slojí)

-  vysrážením ze  sulfátových  roztoků,  infiltrovaných  do  uhelné  sloje  podzemními

vodami

3.  technogenetické (sekundární)  -  recentní  převážně  hydratované  sulfáty,  které  jsou 

produktem  oxidace  disulfidů  železa  vzdušným  kyslíkem  ve  vlhkém  prostředí.  Tvoří 

zejména krystalické povlaky a vláknité agregáty v důlních chodbách, v odkrytých úsecích 

sloje při povrchové těžbě, v odvalech a na skládkách uhlí. Jejich přítomnost lze považovat 

za indikátory náchylnosti uhlí k samovznícení případně záparům.

5.2 Elementární síra

Je  zpravidla  zanedbatelná  složka  uhlí  bez  praktického  významu.  Z  genetického 

hlediska se dělí na tři typy:

1.  primární -  související  s  bakteriální  činnosti  v  rašelinném  a  porašelinném  vývoji  a 

procesech prouhelňování

2.  sekundární -  vznikající  jako  produkt  oxidace  disulfidů  železa  (vedle  sulfátů)  nebo 

redukcí sulfátů v uhelné sloji, nezastižené hornickými pracemi

3. technogenetická -  vznik obdobný jako u recentních  sulfátů (oxidací  disulfidů železa) 

nebo  pyrolitický  produkt  při  samovznícení  uhlí  v  odvalech  a  na  uhelných

skládkách.
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5.3 Organická síra

Je  chemicky  vázána  ve  strukturách  uhlí  (vazba  thiolová,  thioéterová,  disulfidová, 

thiofénová aj.). Tato forma síry není odstranitelná fyzikálními metodami z uhlí. Z hlediska 

vývoje uhelné hmoty se dělí organická síra na dva typy:

1.  primární (neboli  konstituční)  síra -  je součástí  fosilní  rostlinné hmoty.  Její  poměrně 

nízké obsahy v uhlí jsou většinou konstantní.

2. sekundární - zahrnuje ostatní nekonstituční formy organické síry. Vzniká redukci H2S, 
HS-, elementární síry,  2

4SO  aj. s uhlotvornými látkami ve stadiu rašelinění, humifikace, 

karbonifikace atd.
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Obr. 2: Pyritová drůza na lomu Jiří (foto autor)
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6  Metodika  odběru  vzorků  a  způsoby  laboratorního 
zpracování a vyhodnocení 

V úvodu je třeba zmínit, že volba poloh jednotlivých vrtů byla záměrně umístěna do 

severní části lomu. V této lokalitě se totiž nachází nejvyšší možné koncentrace síry, které 

způsobují  nemalé  technologické  problémy  při  těžbě.  Na  druhou  stranu  takto  zvýšené 

obsahy síry jsou vhodné pro snadnější provedení laboratorních zkoušek forem síry.  Jak 

bude patrné dále, některé formy síry tvoří ve vzorcích jen nepatrnou část (prakticky i setinu 

%), která je na hranici zjištění zvolené laboratorní metody. 

6.1 Metodika odběru vzorků

Vzorky byly odebrány z osmi vrtů, s označením JP531, JP533, JP535, JP565, JP566, 

JP567, JP589, JP594 (pozice vrtů viz. příloha A). Vrty k prověření kvality uhelné sloje 

byly provedeny vrtáním na jádro, s výnosem minimálně 90 %. 

Výše uvedené vrty byly odvrtány pojízdnou vrtnou soupravou ZIF 650 M.  ZIF 650 

M  je  střední  vrtná  souprav,  instalovaná  na  podvozek  TATRA  815  (obr. 3  a  4).  Je 

konstruovaná pro rotační  vrtání  geologicko – průzkumných  vrtů  s  přímým výplachem, 

prakticky až do 300 m. Maximální počáteční průměr je 195 mm, konečný 93 mm.

Při kompletaci byl vrtný stroj vybaven sklopnou věží ovládanou hydraulickými válci, 

roztačečem RT 1200, výplachovým čerpadlem SPV III. a čtyřmi hydraulickými opěrami. 

Souprava byla ještě doplněna zařízením pro poloautomatické odtěžování vrtných trubek. 

Dále  vzhledem ke  zvětšení  počtu  hydraulických  spotřebičů  bylo  změněno  hydraulické 

čerpadlo a zásobník hydraulického oleje.
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Obr. 3:  Vrtná souprava ZIF 650 M na podvozku TATRA 815 na lomu Jiří (foto autor).
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Tabulka 4. Technické údaje vrtné soupravy ZIF 650 M a příslušenství( Vozdvizhensky, 1982).

Základní údaje:

výška (v transportní poloze) 3 800 mm

výška při postavené věži 11 350 mm

délka 9 600 mm

šířka 2 450 mm

celková hmotnost 18 850 kg

Vrtný stroj:

typ ZIF 650 M

Věž:

délka 8 920 mm

nosnost 130 000 kN (tah na vrátku 60 000 kN)

Dieselmotor:

typ 4S 110

výkon 35 kW

otáčky 1000 – 1500 min-1

Výplachové čerpadlo:

typ SPV III.

max. množství 125 l / min

provozní tlak 2,5 MPa

Roztačeč:

typ RT 1200

max. kroutící moment 3500 Nm

max. průchod průměr 205 mm
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Vzorky byly chráněny před povětrnostními vlivy, poškozením, oxidací apod. PE fólií.

Jádro nebo drť se postupně ukládalo do vzorkovnic (obr. 5), které rozměry odpovídaly 

objemu vzorku. Vzorky byly plynule označovány po jednotlivých návrtech.

Bezprostředně  po  provrtání  uhelné  sloje  provedl  geolog  segmentaci  jader

a po zpracování prvotní dokumentace přiložil k  segmentaci průvodní doklad, který pak 

doprovázel vzorek po dobu jeho dalšího zpracovávání, až do dokumentace analytických 

vzorků. 

Po  řádném  zabalení  do  nepropustného  materiálu  bylo  zajištěno  včasné  převzetí 

vzorků do laboratoře. Každý vzorek, předaný laboratoři byl opatřen průvodkou s údaji:

a) označení vrtu, přesná lokalizace

b) číslo odběru vzorku

c) označení horniny (petrografická klasifikace)

d) datum odběru vzorku

e) jméno odpovědného pracovníka.

Prvotní  písemná a grafická dokumentace  sestává z  profilu  vrtu a  technologického 

rozboru vzorků a záznamu předání vzorků do laboratoře. Výnos jádra nebo drtě je uveden 

v  profilu  vrtu.  Dále  byly  vzorky  zpracovány  (drcení,  mletí,  kvartace)  a  vytvořeny 

jednotlivé sesypy s označením technologických úseků č. 111 – č. 121. Rozbory vzorků 

byly provedeny dle platných norem stanovení forem síry ČSN ISO 157 a ČSN ISO 19579.
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Obr. 5: Uložení vrtného jádra do vzorkovnic (foto autor).
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6.2 Stanovení obsahů forem síry

Stanovení  forem síry  bylo  provedeno  v  laboratořích  Sokolovské  uhelné,  právním 

nástupci, a.s. Analýzu provedla Speciální laboratoř, akreditovaná ČIA pod číslem 1360. 

Zkušební  postup  platí  pro  stanovení  forem  síry,  jmenovitě  stanovení  síranové

a pyritové síry ve všech typech tuhých paliv.

Mez  stanovitelnosti  síranové  síry  
d

SOS
4

 je  0,02  hmot.  zl.  [%]

(pro navážku cca 8 g vzorku a Wa cca 10 hmot. zl. [%]).

Mez  stanovitelnosti  pyritové  síry  Spyr
d je  0,001  hmot.  zl.  [%]

(pro navážku cca 8 g vzorku a Wa cca 10 hmot. zl. [%]).

Stanovení  provádíme  z  analytického  vzorku  tuhých  paliv  pro  obecný  rozbor

(zrnitost 0 – 0,2 mm), formy síry jsou přepočteny na bezvodý stav.

Ve vzorku tuhého paliva nejprve rozpustíme v podmínkách zpětného toku (refluxu) 

zředěnou  kyselinou  chlorovodíkovou  sírany,  které  stanovíme  vážkově.  Vypočteme 

síranovou síru v bezvodém stavu.

Ve zbytku  rozpustíme  v  podmínkách  zpětného  toku  (refluxu)  zředěnou  kyselinou 

dusičnou  pyrity,  ve  filtrátu  stanovíme  pyritové  železo  metodou  atomové  absorpční 

spektrometrie.  Vypočteme  pyritovou  síru  v  bezvodém stavu.  Organickou  síru  získáme 

odečtením síranové a pyritové síry od síry celkové.

2012                                                                                                                                     28 



Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

6.2.1 Příprava vzorku

Přibližně 25 g vzorku pomeleme, aby prošel zkušebním sítem s otvory 75 μm. Obsah 

vody  musí  být  v  rovnováze  s  atmosférou  laboratoře.  V  případě  potřeby  rozprostřeme 

vzorek  v  tenké  vrstvě  a  ponecháme  jej  proschnout  po  minimální  dobu  potřebnou

k  dosažení  rovnováhy.  Před  začátkem  stanovení  vzorek  cca  1  minutu  důkladně 

promícháme. 

6.2.2 Tvorba kontrolního vzorku

Analyzujeme vybraný analytický vzorek tuhého paliva o obsahu síranové a pyritové 

síry  typické  pro  běžné  vzorky uhlí.  Vzorek  analyzujeme  vždy 5×.  Ze  všech  výsledků 

vypočítáme průměr. Rozdíl mezi zjištěnou min. a max. hodnotou síranové a pyritové síry 

nesmí  být  větší  než  je  hodnota  kritické  diference  uvedená  v  tabulce  6.

6.2.3 Separace síranové a pyritové síry

Zkušební  podíl  se  extrahuje  zředěnou  kyselinou  chlorovodíkovou  k  převedení,

jak síranové síry,  tak  nepyritového železa do roztoku. Pyritové železo a síra zůstávají

ve zbytku, který se oddělí filtrací.

Podle  předpokládaného  obsahu  veškeré  síry  v  bezvodém  stavu  (St
d)  navážíme 

zkušební vzorek  s přesností na 0,1 mg, viz tabulka č. 1:

Tabulka 5.  Zkušební podíly (norma ČSN ISO 157).

St
d  (hmot. zl. [%]) Orientační navážka (g)

< 0,7 8
0,7 – 2,0 5

> 2,0 2
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Pro extrakci zkušební vzorek převedeme do kónické baňky 250 ml, přidáme 50 ml 

kyseliny chlorovodíkové a promícháme cca 1 min v ruce (tak, aby vzorek byl smočený 

kyselinou). Do hrdla baňky vložíme chladič typu „studený prst,“ kterým prochází proud 

vody.  Obsah baňky uvedeme pomocí vařiče do varu. Po cca 30 minutách varu chladič 

vyjmeme a důkladně opláchneme destilovanou vodou do kónické baňky. Směs filtrujeme 

do kádinky o objemu 500 ml přes filtrační papír, 2× promytý kyselinou chlorovodíkovou. 

Filtrační  papír  se  zbytkem  promyjeme  3×  kyselinou  chlorovodíkovou

a  3×  horkou  destilovanou  vodou  do  kádinky za  použití  celkového  objemu  maximálně

30 ml.

Filtrát ponecháme pro stanovení síranové síry (pokud filtrát ihned nezpracováváme, 

skladujeme ho při laboratorní teplotě v označené PE vzorkovnici po dobu max. 2 měsíce). 

Promytý,  nerozpustný  zbytek  s  filtračním  papírem  převedeme  do  kónické  baňky

250 ml a přidáme 50 ml kyseliny dusičné a ponecháme pro stanovení pyritové.

6.2.4 Stanovení síranové síry

Síranová  síra  extrahovaná  ze  zkušebního  podílu  zředěnou  kyselinou  sírovou

se stanoví gravimetricky srážením chloridem barnatým.

Zpracování filtrátu

K  filtrátu  z  extrakce  přidáme  5  ml  peroxidu  vodíku  a  vaříme  cca  5  minut,

aby se  rozpustné železo převedlo na trojmocnou formu. Do horkého filtrátu přidáme 2 - 3 

kapky  indikátoru  methylčerveň  a  po  kapkách  roztok  amoniaku  do  žlutého  zbarvení

až  je  roztok  právě  alkalický,  potom  přidáme  dalších  5  kapek  roztoku  amoniaku

v  přebytku.  Vzniklou  sraženinu  filtrujeme  do  250  ml  kádinky,  promyjeme  důkladně 

horkou  destilovanou  vodou  a  sraženinu  odstraníme.  Do  filtrátu  přidáváme  opatrně

po kapkách 10 ml pipetou koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou do vzniku růžového 

zbarvení, potom přidáme další 1 ml kyseliny chlorovodíkové v přebytku. Objem roztoku 
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musí být v rozmezí 150 - 250 ml.

Do filtrátu přidáme nedělenou pipetou 25 ml síranu draselného a kádinku přikryjeme 

hodinovým sklíčkem. Filtrát opatrně zahříváme k varu, potom pomalu snižujeme zahřívání 

až var ustane. Za stálého míchání přidáme během 20 s do středu horkého filtrátu 10 ml 

chladného  roztoku chloridu  barnatého.  Filtrát  udržujeme bez  míchání  pod bodem varu

po dobu 30 minut. 

Roztok  se  sraženinou  filtrujeme  složeným  bezpopelnatým  filtrem,  který  je  2× 

promytý kyselinou chlorovodíkovou. Filtrační papír pečlivě složíme v záhyby a upevníme 

do žebrované nálevky s dlouhým stonkem do kádinky 500 ml. Během filtrace musí být 

stonek vždy plný filtrátu. Sraženinu promyjeme horkou destilovanou vodou, max. 250 ml, 

filtrát vyléváme. Posledních 20 ml filtrátu musí poskytnout s dusičnanem stříbrným pouze 

slabou opalescenci.

Žíhání

Předem vyžíháme  kelímek  při  teplotě  800 °C ± 25 °C cca  30  minut,  ochladíme, 

zvážíme s přesností 0,0001 g. Do kelímku umístíme mokrý filtrační papír se sraženinou, 

kelímek umístíme na chladnou rovnou podložku a žíháme po dobu cca 15 minut při teplotě 

800 °C ± 25 °C. Po ochlazení v exsikátoru zvážíme.

Slepý pokus

Provedeme  slepý  pokus  s  tím  rozdílem,  že  25  ml  síranu  draselného  pipetujeme

k filtrátu před přídavkem indikátoru metylčerveně. 

Slepý  pokus  analyzujeme  vždy  na  začátku  a  na  konci  série  vzorků.  Naměřená 

hodnota  slepého  pokusu  musí  být  nižší  než  maximální  hodnota  slepého  pokusu,

která je uvedena v tabulce řízení kvality laboratoře tuhých paliv. Tabulka řízení kvality 

laboratoře tuhých paliv je vyvěšena v laboratoři.
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6.2.5 Stanovení pyritové síry

Pro  stanovení  pyritové  síry  se  doporučuje  používat  metodu  atomové  absorpční 

spektrometrie, protože titrační stanovení může být nevyhovující pro hnědá uhlí a lignity. 

Zpracování filtrátu

Do kónické baňky 250 ml s nerozpustným zbytkem, filtrem přidáme 100 ml kyseliny 

dusičné  a  loužíme  pomocí  skleněné  tyčinky  s  plochým  dnem.  Po  vytažení  tyčinku 

opláchneme destilovanou vodou do kónické baňky. 

Do hrdla baňky vložíme chladič typu studený prst se zapojenou vodou. Při vaření 

vzorku  s  kyselinou  dusičnou  může  dojít  k  vzkypění,  var  můžeme  tlumit  podložením 

kónické baňky varnou podložkou se sítem.  Po cca 30 minutách varu chladič vyjmeme

a důkladně opláchneme destilovanou vodou do kónické baňky. Směs přefiltrujeme přes 

filtrační papír,  2× promytý kyselinou dusičnou, do kádinky o objemu 500 ml.  Filtrační 

papír  se  zbytkem promyjeme  3× kyselinou  dusičnou  a  3×  horkou destilovanou  vodou

do kádinky za použití celkového objemu maximálně 30 ml. Filtr se zbytkem zlikvidujeme.

K  filtrátu  přidáme  5  ml  peroxidu  vodíku  a  vaříme  cca  5  minut,  k  odstranění 

zabarvení, vzniklého při rozkladu uhlí. Po ochlazení přelijeme do označené polyethylenové 

vzorkovnice  500  ml  a  předáme  laboratoři  speciální  minerální  analýzy  ke  stanovení 

pyritového železa metodou atomové absorpční spektrometrie spolu s záznamem stanovení 

pyritové síry, s vyplněnými prvními čtyřmi sloupci. 

Laboratoř  tuhých  paliv  předá  filtrát  laboratoři  speciální  minerální  analýzy,

která jej upraví a provede stanovení železa atomovou absorpční spektrometrií. Atomový 

absorpční  spektrometr  se  nastaví  na  vlnovou  délku  pro  železo  248,3  nm –  372,0  nm. 

Upevní  se vhodný hořák a lampa pro  Fe  podle instrukcí  výrobce zařízení.  Laborantka 

laboratoře speciální minerální analýzy doplní do záznamu stanovení pyritové síry obsah 

železa,  vypočte  pyritovou  síru  v  bezvodém vzorku  a  předá  zpět  laborantce  laboratoře 

tuhých paliv.
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Slepý pokus

Slepý  pokus  analyzujeme  vždy  na  začátku  a  na  konci  série  vzorků.  Naměřená 

hodnota  slepého  pokusu  musí  být  nižší  než  maximální  hodnota  slepého  pokusu,

která je uvedena v tabulce řízení kvality laboratoře tuhých paliv. Tabulka řízení kvality 

laboratoře tuhých paliv je vyvěšena v laboratoři.

Vždy  provádíme  paralelní  stanovení  a  vypočteme  průměr.  Paralelní  stanovení

se mohou lišit maximálně o hodnotu uvedenou v tabulce, viz. tabulka 6.

6.2.6 Výpočet obsahů forem síry ve vzorku

Obsah všech forem síry vyjadřujeme v hmot. zl. [%] v bezvodém stavu.

Výpočet obsahu síranové síry

Obsah síranové síry  SSO4  ve vzorku, vyjádřený v procentech hmotnosti, se vypočítá 

podle rovnice:

1

32

1

32 )(7,13
)(100

4,233

32

4 m

mm

m

mm
SSO







4SOS - obsah síranové síry ve vzorku (hmot. zl. [%])

m1 - navážka vzorku uhlí (g)

m2 - hmotnost sraženiny síranu barnatého, stanovené ze vzorku uhlí (g)

m3 - hmotnost sraženiny síranu barnatého, stanovené ze slepého pokusu (g)

32 - molekulová hmotnost síry (g/mol)

233,4 - molekulová hmotnost síranu barnatého (g/mol)
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Přepočet na bezvodý stav (v sušině):

d
SOS

4
 = 

)100(

100
4

a

SO

W

S




 

d
SOS

4

- obsah síranové síry, přepočtený na bezvodý stav (hmot. zl. [%])

4SOS - obsah síranové síry ve vzorku (hmot. zl. [%])

W a - obsah vody v analytickém vzorku (hmot. zl. [%])

100 - přepočet na hmot. zl. [%]

Z paralelních  stanovení  
d

SOS
4

 vypočteme  průměr.  Výsledky koncentrace  síranové  síry

ve vzorcích uvádíme na tři platné číslice a nejvýše dvě desetinná místa.

Výpočet obsahu pyritové síry

Obsah  pyritové  síry  ve  zkušebním  vzorku  se  vypočítá  z  koncentrace  pyritového 

železa, za předpokladu poměru FeS2 1:2.

Spyr = 143,1
56

322



pyr

pyr Fe
Fe

Spyr - obsah pyritové síry ve vzorku (hmot. zl. [%])

Fepyr - obsah pyritového železa ve vzorku (hmot. zl. [%])

32 - molekulová hmotnost síry (g/mol)

56 - molekulová hmotnost Fe (g/mol)
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Přepočet na bezvodý stav (v sušině):

Spyr
d = 

)100(

100
a

pyr

W

S




 

c(Spyr
d) - obsah pyritové síry, přepočtený na bezvodý stav (hmot. zl. [%])

c(Spyr) - obsah pyritové síry ve vzorku (hmot. zl. [%])

W a - obsah vody v analytickém vzorku (hmot. zl. [%])

100 - přepočet na hmot. zl. [%]

Z paralelních stanovení Spyr
d vypočteme průměr. Výsledky koncentrace pyritové síry

ve vzorcích uvádíme na tři platné číslice a nejvýše tři desetinná místa. Pro potřebu výpočtu 

organické síry, zaokrouhlujeme na dvě desetinná místa.

Výpočet obsahu organické síry

Obsah organické síry je stanoven dopočtem z obsahu celkové síry.

Sorg
d = St

d – Spyr
d – 

d
SOS

4

Sorg
d - obsah organické síry, přepočtený na bezvodý stav (hmot. zl. [%])

St
d - obsah veškeré síry, přepočtený na bezvodý stav (hmot. zl. [%])

Spyr
d - obsah pyritové síry, přepočtený na bezvodý stav (hmot. zl. [%])

d
SOS

4

- obsah síranové síry, přepočtený na bezvodý stav (hmot. zl. [%])
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Shodnost výsledků stanovení

Maximálně přípustné rozdíly paralelních stanovení dle ČSN ISO 157:

Tabulka 6.  Shodnost výsledků (norma ČSN ISO 157).

obsah pyritové síry
maximálně přípustné rozdíly (přepočtený na stejný obsah vody)

opakovatelnost reprodukovatelnost
< 0,5 hmot. zl. [%] 0,05 % abs 0,10 % abs

0,5 až 1,5 hmot. zl. [%] 0,07 % abs 0,15 % abs
> 1,5 hmot. zl. [%] 5 % z výsledku 10 % z výsledku

obsah síranové síry
maximálně přípustné rozdíly 

opakovatelnost reprodukovatelnost
0,02 % abs 0,03 % abs

Výsledky duplikátních  stanovení  provedených  v  různou dobu ve  stejné  laboratoři 

stejným  operátorem  se  stejným  přístrojem  na  reprezentativních  podílech,  odebraných

ze stejného zkušebního vzorku, by se neměly lišit o více než o hodnoty uvedené v tabulce 

6.  Průměr  výsledku  duplikátních  stanovení,  provedených  ve  dvou  laboratořích

na reprezentativních podílech, odebraných ze stejného vzorku po posledním stupni úpravy 

vzorku se při 95 % konfidenční úrovni nemají lišit více než o hodnoty, uvedené v tabulce 

6.
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7 Implementace výsledků získaných v zájmové oblasti do 
textových a grafických výstupů

Výsledky analýz z účelového vrtu JP531 jsou uvedeny v tabulce 7 a dále zobrazeny v 

histogramu na následující  straně.  Obsah celkové síry  St   kolísá  od 0,94 % do 7,29 %. 

Průměrný obsah celkové síry je 2,77 %. Je zcela zřetelný nárůst hodnot směrem k hlubším 

partiím sloje. Až do hloubky cca 33 m je obsah celkové síry ve velmi mezích užití. Zvrat 

nastává kolem hloubky 38 m, kde se rapidně obsah celkové síry zvětšuje na 7,29 %. Jedná 

se o oblast kolem „30. proplástku,“ což nám indikuje dodatkový parametr popelnatosti Ad s 

hodnotou přes 80 %. 

Majoritní  část  forem síry tvoří  organická síra  Sorg s  obsahy od 0,41 % do 4,3 %. 

Průměrný obsah je 1,6 %.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je síra pyritová (disulfidická) Spyr s obsahy v 

rozmezí  0,06  %  až  do  2,74  %.  Opetovně  jsou  patrné  nárůsty  okolo  hloubky  38  m. 

Průměrný obsah tvoří 0,9 %.
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Obr. 7: Histogram vrtu JP531 
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selektivním dobýváním.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,06 % do 0,86 %, s průměrnou hodnotou 0,27 %.

Výsledky analýz z účelového vrtu JP535 jsou uvedeny v tabulce 8 a dále zobrazeny v 

histogramu na následující  straně.  Obsah celkové síry  St   kolísá  od 0,26 % do 9,10 %. 

Průměrný obsah celkové síry je 3,71 %. Je zcela zřetelný nárůst hodnot směrem k hlubším 

partiím sloje. Až do hloubky cca 21 m je obsah celkové síry ve velmi dobrých mezích 

užití.  Zvrat  nastává  kolem hloubky 21 m a 32 m,  kde se rapidně obsahy celkové síry 

zvětšují až na 9 %. Jedná se o oblast kolem „30. proplástku,“ což nám indikuje dodatkový 

parametr popelnatosti Ad s hodnotou přes 80 %. 

Z forem síry tvoří organická síra Sorg s obsahy od 0,14 % do 5,01 % nejvyšší podíl. 

Průměrný obsah je 1,95 %.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je síra pyritová Spyr s obsahy v rozmezí 0,05 

% až do 4,15 %. Opětovně jsou patrné nárůsty okolo hloubky 32 m. Průměrný obsah tvoří 

1,41 %.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,07 % do 1 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 0,35 %.

2012                                                                                                                                     40 



Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

2012                                                                                                                                     41 

Obr. 8: Histogram vrtu JP535
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Výsledky analýz z účelového vrtu JP533 jsou uvedeny v tabulce 9 a dále zobrazeny v 

histogramu na následující  straně.  Obsah celkové síry  St   kolísá od 2,22 % do 11,18 %. 

Průměrný obsah celkové síry je 6,5 %. Je zcela zřetelný nárůst hodnot směrem k hlubším 

partiím sloje. Nejvyšší obsah síry 11,18 % je zachycen v úseku 121 v hloubce cca 34 m. 

Jedná  se  o  oblast  kolem  „30.  proplástku,“  což  nám  indikuje  dodatkový  parametr 

popelnatosti Ad s hodnotou cca 88 %. 

Z forem síry tvoří organická síra  Sorg s obsahy od 1,3 % do 6,5 % nejvyšší  podíl. 

Průměrný obsah je 3,03 %.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je  síra  pyritová  Spyr s  obsahy v rozmezí

0,56 % až do 5,64 %. Opětovně je patrný výrazný hloubkový nárůst. Průměrný obsah tvoří 

1,79 %.
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Obr. 9: Histogram vrtu JP533
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,27 % do 1,09 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 0,58 %.

Výsledky analýz z účelového vrtu JP565 jsou uvedeny v tabulce 10 a dále zobrazeny 

v histogramu na následující straně. Obsah celkové síry  St   kolísá od 0,42 % (hodnota v 

úseku 113 je silně ovlivněna přítomností proplástku, proto nebyla přijata jako minimální 

hodnota) do 5,16 %. Průměrný obsah celkové síry je 1,65 %. Opět je zcela zřetelný nárůst 

hodnot směrem k hlubším partiím sloje. Nejvyšší obsah síry 5,16 % je zachycen v úseku 

120 v hloubce cca 41 m.  Jedná se o oblast  kolem „30. proplástku,“  což nám indikuje 

dodatkový parametr popelnatosti Ad s hodnotou cca 88 %.

U forem síry je zaznamenána výrazná změna nejvyšších obsahů forem síry. Tu nyní 

tvoří  síra  pyritová  Spyr s  obsahy v rozmezí  0,06 % až  do 4,03 %. Opětovně je  patrný 

výrazný hloubkový nárůst. Průměrně pyritová síra tvoří 1 % z celkové síry.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je pro změnu organická síra Sorg s obsahy od 

0,2 % do 2 % nejvyšší podíl. Průměrný obsah je 0,71 %.
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selektivním dobýváním.
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Obr. 10: Histogram vrtu JP565
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,02 % do 0,29 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 0,10 %.

Výsledky analýz z účelového vrtu JP566 jsou uvedeny v tabulce 11 a dále zobrazeny 

v histogramu na následující straně. Obsah celkové síry  St   kolísá od 0,49 % (hodnota v 

úseku 113 je silně ovlivněna přítomností proplástku, proto nebyla přijata jako minimální 

hodnota) do 5,76 %. Průměrný obsah celkové síry je 1,77 %. Klasický je již zřetelný nárůst 

hodnot směrem k hlubším partiím sloje. Nejvyšší obsah síry 5,76 % je zachycen v úseku 

121 v hloubce cca 36 - 40 m. Jedná se o oblast kolem „30. proplástku,“ což nám indikuje 

dodatkový parametr popelnatosti Ad s hodnotou cca 62 %.

U forem síry je zaznamenána stejně jakou vrtu JP565 změna nejvyšších naměřených 

obsahů forem síry. Tu nyní tvoří síra pyritová Spyr s obsahy v rozmezí 0,02 % až do 3,55 %, 

přičemž nejvyšší  obsah 3,55 % odpovídá úseku 121. Průměrně však pyritová síra tvoří

0,81 %, což je méně než u síry organické s 1,05 % z celkové síry v tomto vrtu.

Organická síra  Sorg byla  stanovena s obsahy od 0,44 % do 2,8 %. Nejlépe je tato 

skutečnost viditelná na histogramu vrtu JP566.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,03 % do 0,29 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 0,08 %.
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Obr. 11: Histogram vrtu JP566
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

Výsledek analýz z účelového vrtu JP567 jsou uvedeny v tabulce 12 a dále přehledně 

zobrazeny v histogramu na následující straně. Obsah celkové síry St  kolísá od 0,54 % do 

6,7 %. Průměrný obsah celkové síry je 2,54 %. Nejvyšší obsah síry 6,7 % je zachycen v 

úseku 121 v hloubce cca 42 m. Jedná se o oblast kolem „30. proplástku,“ což nám indikuje 

dodatkový parametr popelnatosti Ad s hodnotou cca 88 %.

Z forem síry pyritová síra Spyr s obsahy v rozmezí 0,08 % až do 4,28 % tvoří největší 

složku celkové síry. Průměrně pyritová síra tvoří 1,28 % z celkové síry.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je organická síra Sorg s obsahy od 0,44 % do 

3,21 %. Průměrný obsah organické síry je 1,06 %.
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selektivním dobýváním.
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Obr. 12: Histogram vrtu JP567
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,02 % do 0,30 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 0,11 %. 

Hodnoty  síranové síry jsou tak  nepatrné,  že  histogram není  schopen tyto  hodnoty bez 

změny měřítka zobrazit.

Výsledek analýz z účelového vrtu JP589 jsou uvedeny v tabulce 13 a dále přehledně 

zobrazeny v histogramu na následující straně. Obsah celkové síry St  kolísá od 0,08 % do 

6,21 %. Průměrný obsah celkové síry je 2,09 %. Nejvyšší obsah síry 6,21 % je zachycen v 

úseku 120 v hloubce cca 46 m. Jedná se o oblast kolem „30. proplástku,“ což nám indikuje 

dodatkový parametr popelnatosti Ad s hodnotou cca 86 %.

Z forem síry pyritová síra Spyr s obsahy v rozmezí 0,07 % až do 5,49 % tvoří největší 

složku celkové síry. Průměrně pyritová síra tvoří 1,13 % z celkové síry.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je organická síra Sorg s obsahy od 0,37 % do 

3,17 %. Průměrný obsah organické síry je 1,05 %.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  síra  síranová  SSO4 s  velmi  malými 

procentuálními obsahy od 0,02 % do 0,35 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 0,10 %. 

Hodnoty  síranové síry jsou tak  nepatrné,  že  histogram není  schopen tyto  hodnoty bez 

změny měřítka zobrazit.
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.
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Obr. 13: Histogram vrtu JP589
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

Výsledky analýz z účelového vrtu JP594 jsou uvedeny v tabulce 14 a dále zobrazeny 

v histogramu na následující  straně.  Obsah celkové síry  St   kolísá od 0,53 % do 5,4 %. 

Průměrný obsah celkové síry je 1,87 %. Je zcela zřetelný nárůst hodnot směrem k hlubším 

partiím sloje. Nejvyšší obsah síry 5,40 % je zachycen v úseku 120 v hloubce cca 42 m. 

Jedná  se  o  oblast  kolem  „30.  proplástku,“  což  nám  indikuje  dodatkový  parametr 

popelnatosti Ad s hodnotou cca 85 %. 

Z forem síry tvoří organická síra Sorg s obsahy od 0,30 % do 2,72 % nejvyšší podíl. 

Průměrný obsah je 0,87 %.

Druhou nejvíce zastoupenou formou síry je  síra  pyritová  Spyr s  obsahy v rozmezí

0,06 % až do 4,61 %. Vyšší  obsah 4,61 % je lokální  anomálií.  Průměrný obsah tvoří

0,80 %.

Obsahově  nejméně  zastoupenou  forem síry  je  tradičně  síra  síranová  SSO4 s  velmi 

malými procentuálními obsahy od 0,01 % do 0,62 %. Průměrná hodota v celém vrtu je 

0,19 %.
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Obr. 14: Histogram vrtu JP594
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Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

7.1  Shrnutí výsledků analýz

Soubor 83 vzorků, získaných z účelových vrtů JP531, JP533, JP535, JP565, JP566, 

JP567, JP589, JP594 a dále laboratorně zpracovaných poskytl informace o rozložení forem 

síry v uhlí. Bylo zjištěno, že nejčetnější složka forem síry je síra organická a také byly 

zjištěny  příčiny  rychlého  navýšení  obsahů  síry  kolem  proplásku  č.  30.  Těžba  kolem 

proplásku je z důvodu zvýšených obsahů síry velmi problematická, v jeho okolí narůstají 

prudce obsahy síry disulfidické (přítomností  pyritu).  Pyrit  je hlavní příčinou zvýšených 

emisí  při  spalování  uhlí  v  energetických kombinátech  a  je tak důvodem k reklamacím 

kvality dodávek uhlí a i s tím souvisejích sankcí dodavateli. Toto však platí jen pro severní  

oblast,  která by měla být do dvou let  vytěžena a důlní organizace by se již potýkat se 

sirnými anomáliemi měla jen minimálně.

Soubor všech vrtů poskytl následující statistické údaje: Průměrný obsah síry celkové 

je 2,79 %, síry organické 1,42 %. Síra pyritová s průměrem 1,14 % a s nejnižší hodnotou 

síra síranová 0,23 %. 

Minimální  extrémy:  Pro  síru  celkovou  je  minimální  obsah  0,26  %,  pro  síru 

organickou 0,14 %. Síra pyritová s minimálním obsahem 0,02 % a síranová síra s 0,01 %.

Maximální  extrémy:  Pro  síru  celkovou  je  maximální  obsah  11,18  %,  pro  síru 

organickou 6,5 %. Síra pyritová s minimálním obsahem 5,64 % a síranová síra s 1,09 %.

Dále  byly  na  základě  dat  obsahu  celkové  síry  zkonstruovány  geologické  řezy,

s  vyobrazením  jednotlivých  litostratigrafických  jednotek  a  příslušné  celkové  síry

viz. přílohy B, C, D a izolinie forem síry v zájmovém území: obr. 15 - 24. Ke konstrukci 

byla využita nejen data vrtů JP531, JP533, JP535, JP565, JP566, JP567, JP589, JP594, ale 

také  data  několika  okolních  vrtů.  Z  řezu  je  patrná  distribuce  obsahů  celkové  síry  ve 

vertikálním směru a izoliniemi forem síry  ve směru horizontálním.
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Obr. 16: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 112.

Obr. 15: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 111.
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Obr. 17: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 114.

Obr. 18: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 115.
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Obr. 18: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 115.
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Obr. 19: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 116.
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Obr. 20: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 117.
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Obr. 21: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 118.

Obr. 22: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 119.
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Obr. 23: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 120.

Obr. 24: Mapa trendu obsahu forem síry pro úsek 121.

0.2

0.2

0.
2

0.2
5

0 .25

0.25

0.
2
5

0.3

0.3
0.3

0.
3

0.3

0.3

0.3
0.3

0
. 3
5

0 .35

0.35

0.35

0.35

0.35
0.35

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.45

0.
45

0.45

0.5

0.5

0.55
0 .6

1.
6

1.8

1.8

2

2

2.2

2.2

2.4

2.4

2.42.
4

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.8

2.8

2.
8

2.8

2
.8

2.8

2
.8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
.2

3
.2

3
.2

3.2

3.2

3 .
2

3.
2

3.2
3.2

3.
2

3.4

3.4

3.4

3.4

3
.4

3.4

3.4

3.4

3.
4

3.
4

3.6

3.
6

3.63.6

3
.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.6

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

4

4

4

4.24.2

4.2

4.4
4.4

4.
6

4.6

4.
8

4.8

55

5.
2

0.5

1

1

1

1

1.5

1.5

2

2

2
.5

3

JP565JP566
JP567

JP589
JP594

JP531

JP533

JP535

1010250 1010350 1010450 1010550 1010650 1010750

865300

865400

865500

865600

0 100 200m
Spyr SSO4Sorg

0.2

0.2

0.2

0.
2

0.
3

0
.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0
.4

0. 4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.9

0.9

0
. 9

1

1

2.2

2.4

2.6

2.8

2.8

3

3

3

3

3

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.4

3.4

3.4

3
.4

3
.4

3
.4

3.4

3.43.4

3.6

3.6

3.6

3.6

3.
6

3.6
3.6

3.
6

3.8

3.8

3.8

3.8
3.8

3.
8

3.8
3.8

3.
8

3.
8

4

4

4

4

4

4

4

4.2

4.2

4.2

4.4

4
.4

4.6

4.6

4.8
5

5.2
5.4

2
. 4

2.4

3.4

3.4

JP565JP566
JP567

JP589
JP594

JP531

JP533

JP535

1010250 1010350 1010450 1010550 1010650 1010750

865300

865400

865500

865600

0 100 200m
Spyr SSO4Sorg



Marek Augustin : Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se  
selektivním dobýváním.

7.2  Srovnání obsahů síry ve vrtech dolů SHP

Tabulka 15. Hodnoty forem síry uhlí výběrových vrtů v dolech SHP (sestavil autor).
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Pro přehlednost je uvedena tabulka 15, která informuje o obsazích forem síry v jiných 

povrchových dolech České republiky. Dle dostupných studíí je v SHP dominantní složkou 

forem síry pyrtická (disulfidová) síry. U SP je tomu jinak, v uhlí SP je dominantní složkou 

většinou organická síra.

7.3  Použité statistické metody

Analytický  nástroj  korelace  (v  programu  Microsoft  Excel)  slouží  k  výpočtu 

korelačního  koeficientu  mezi  dvěma  proměnnými,  jestliže  jsou  zjišťovány  hodnoty 

jednotlivých proměnných u každého z N subjektů. Analytický nástroj korelace je užitečný 

zejména tehdy, jsou-li u každého z N subjektů zjišťovány více než dvě proměnné. Program 

vytvoří  výstupní  tabulky  (tabulka  16),  matici  korelace,  která  zobrazuje  hodnotu 

korelačního koeficientu. Korelační koeficient udává, do jaké míry se vzájemně mění dvě 

měřené proměnné.  Korelační koeficient nabývá hodnot v rozsahu od -1 do +1.

Analytický  nástroj  korelace  může  být  použít  k  testování  jednotlivých  dvojic 

měřených  proměnných  a  zjištění  závislosti  dvou  měřených  proměnných.  Závislost 

znamená,  že  vysoké  hodnoty  jedné  proměnné  odpovídají  vysokým  hodnotám  druhé 

proměnné (kladná korelace), nebo že nízké hodnoty jedné proměnné odpovídají vysokým 

hodnotám druhé  proměnné  (záporná  korelace).  Pokud  jsou  hodnoty  obou  proměnných 

nezávislé, bude korelace blízká nule.

Tabulka 16. Přehled koeficientů korelace souboru dat všech zpracovaných vrtů (sestavil autor).
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Výsledky výpočtů korelačních koeficientů jsou uvedeny v tabulce  16. Z ní vyplývá 

několik  poznatků.  Korelační  koeficienty  dosahují  příznivých  hodnot  a  ukazují

na významný stupeň vztahu mezi proměnnými (formami síry). Nejvyšší stupně závislosti 

se projevují v případě celkové síry a všech forem síry, s koeficienty korelace nad 0,8.

Z tabulek dále  vyplývá  nejnižší  závislost  organické síry a  síry pyritické,  nepatrně 

vyšší  závislost  síry  pyritické  a  síry  síranové,  nejvyšší  závislost  síry  síranové

na síře organické.

Na  základě  výsledků  kapitoly  7  bude  v  následující  kapitole  řešena  problematika 

selektivního dobývání ve sloji Antonín.
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8 Selektivní těžba s využitím technologie GPS

Globální polohovací a navigační satelitové systémy jsou družicové radiové systémy, 

které slouží ke stanovení geografické pozice a navigování uživatelova přijímače kdekoliv 

na světě. Lze je tedy využít pro zjišťování přesné polohy ramene rypadel vůči digitálnímu 

modelu ložisku. Jelikož na základě dlouholetého těžebního průzkumu je k dispozici velké 

množství dat o obsazích celkové síry St., lze model relativně snadno realizovat.

Nejčastěji se setkáváme s hodnotami obsahů celkové síry  St  od 0,5 % do 1,2 %, z 

tohoto hlediska je možné hnědé uhlí sloje Antonín hodnotit  jako kvalitní  a vhodné pro 

těžbu. Minimální obsahy celkové síry v uhlí byly stanoveny na 0,2 %, maximální obsahy 
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Obr. 25: Vstupní data  pro tvorbu matematického modelu s vytvořeným profilem (SU a.s.).
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do 12 % . Z průběžné mapy izolinií je patrný nárůst obsahů celkové síry v severním směru 

(viz.  příloha E). Jelikož jsou formy síry jednou ze složek síry celkové, lze výše uvedený 

soubor dat síry celkové využít k vytvoření matematicko - geovědního modelu ložiska, jeho 

výstupní kvalitativní údaje viz. obr. 25.

Podklady  pro  selektivní  těžbu  jsou  geologický  průzkum  a  z  něj  vycházející 

matematicko  -  geovědní  model  ložiska  uhelné  sloje  z  průzkumných  vrtů.  K vytvoření 

modelu je použita statistická metoda Monte Carlo.

V současné  době se  připravuje  vybavení  kolesových rypadel  KU 300 technologií 

snímání polohy ramene pomocí GPS. Výsledkem bude známá poloha kolesa ve sloji v řezu 

a  k  tomu budou aktuálně  přiřazena  data  geologického  modelu  (v našem případě  např. 

zájmové obsahy síry celkové viz. obr. 27), kvalitativní ukazatele uhlí: obsah síry, obsah 
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Obr. 26: Schématické znázornění procesu selektivního dobývání s podporou GPS  (SU a.s.).
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popela, výhřevnost atp. Na základě těchto údajů, které má na obrazovce k dispozici jak 

obsluha  dispečinku,  tak  i  obsluha  kolesového  rypadla  bude  kvalitový  dispečer  určovat 

způsob selektivní těžby sirnatých poloh a dle jeho pokynů řidič rypadla buďto těžený úsek 

úplně vynechá, nebo naopak přidá, nebo mu bude určeno množství, hodinový výkonový 

parametr, určena tříska - kterou má koleso zabírat atp. Schématické znázornění je procesu 

je  uvedeno v  obr.  26.  Kvalitový  dispečer  je  dle  údajů GPS/SW schopen sloučit  těžbu 

několika rypadel KU 300 a vytvořit tak odpovídající produkt dle požadavků odběratele. 

Kvalitu dále prověřuje také provozní laboratoř na nakládací stanice a na základě výsledku 

dispečer  opět  koriguje  zapojení  rypadel  do  těžby  nebo  omezuje/zvyšuje  jejich  výkon. 

Cílem  je  expedovat  kvalitu  požadovanou  zákazníkem,  avšak  s  využitím  hraničních 

parametrů – to především s ohledem na obsah síry celkové.
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GPS  technologii  pro  určení  přesné  polohy  kolesa  rypadla  již  používají  na 

povrchových  dolech  v  Německu.  Vybavení  v  ČR  doposud  neměla  žádná  těžební 

organizace, snad jen s výjimkou nenáročného sledování pohybu nákladních vozidel. Nově 

se zavádí výše zmiňovaná technologie na dole Nástup - Tušimice. Na jedno rypadlo jsou 

osazeny dva snímače polohy plus zobrazovací jednotka - display pro řidiče velkostroje do 

kabiny,  pochopitelně  kombinovaná  s  obslužným  softwarem  také  pro  dispečerská  a 

vyhodnocovací  a  kontrolní  pracoviště.  Nasazení  umožnil  pokles   ceny  technického 

vybavení pro jeden velkostroj řady KU z cca 2,5 mil. Kč na 1 mil. Kč.Všechny poznatky 

získané z matematicko – geovědního modelu naznačují na výskyty nejsirnatějších poloh na 

severu  lomu.  Hranice  mezi  bilančním  a  nebilančními  zásobami  je  uvedena  v  horním 
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Obr. 27: Zobrazení polohy kolesa vůči stěně sloje s legendou (SU a.s.)
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zákonu s hodnotou 1,9 g/MJ, což odpovídá cca 3 % síry celkové. Je-li ve sloji pod polohou 

s uhlím zařazeným mezi nebilanční zásoby také poloha s uhlím spadajícím do bilančních 

zásob, je povinností těžební organizace odtěžit také nebilanční polohu na vnitřní výsypku a 

dotěžit  bilanční  zásoby.  Těžební  postup  rypadel  je  aktuálně  upravován  dle  podmínek 

využitelnosti uhlí s většími koncentracemi síry než je mez použitelnosti je určen měsíčními 

režimy nebo projektovým plánem na rok.  Průběžně se uskutečňují  pracovní  schůzky s 

pracovní komisí, kde se posuzuje plán těžby s množstvím a kvalitou vytěžené suroviny a 

také  efektivita  těžby.  Na  těchto  schůzkách  hlavní  inženýr  obhajuje  těžební  postupy, 

správný postup porubních front, ukládání nebilančního uhlí na výsypky apod. 

Těžba odklizu (pro polohy uhlí s nevyhovujícími obsahy síry) na výsypku probíhá 

odkloněním  části  technologických  zařízení:  rozdělovací  vozy,  pásové  vozy,  shazovací 

vozy  na  vnitřní  výsypku.  Přesměrování  pásové  dopravy  nebilančního  uhlí  nastavuje 

manipulant dálkové pásové dopravy a to vzdáleně a automatizovaně.  Jedinou výjimkou 

jsou pásové vozy, kde je potřeba lidské obsluhy. Změna probíhá v několika minutách, bez 

zastavení  technologie,  mimo pásového dopravníku, kde obsluha musí manuálně upravit 

polohu ramene pásového dopravníku.

Očekávané výsledky po nasazení technologie s využitím polohovacího systému GPS 

při těžbě jsou zejména zvýšení kvality těžené suroviny. Se zvýšenou kvalitou uhlí souvisí 

nižší  obsahy  síry  v  uhlí,  což  se  v  konečném důsledku  projeví  na  podstatném snížení 

reklamací.  Smluvně  je  s  odběrateli  stanoven  limit  celkové  síry  v  uhlí,  stejně  tak  jsou 

smluvně stanoveny penalizace za překroční limitů. Penalizace bývá většinou kolem 10 % z 

ceny dodávky.  Jiný způsob penalizace je stanoven jako pokuta za překročení  emisních 

limitů  od  Českého  inspektorátu  životního  prostředí.  V  případě  udělení  pokuty  zasedá 

podniková škodní komise, která posuzuje a uděluje sankce zodpovědným pracovníkům. V 

minulosti  již  k  takovýmto  událostem  došlo  a  sankce  na  jednoho  pracovníka  byla  až

125 tisíc Kč.

V současnosti se expeduje polovina produkce lomu Jiří do zpracovatelské divize ve 
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Vřesové, kde se uhlí zpracovává na další produkty chemické výroby. Ve Vřesové je také 

zřízena havarijní skládka, kam lze expedovat uhlí s vyššími obsahy síry, jelikož je zde k 

dispozici  technologie  kapacitního  odsíření,  zde  dispečer  divize  zpracování  dohlíží  na 

nepřekročení  emisních limitů.  Na havarijní  skládce má k dispozici  uhlí  jak s  vysokým 

obsahem  síry,  které  je  smícháno  s  uhlím,  tak  i  s  velmi  malým  obsahem  síry.  Takto 

vybavené vlastní pracoviště bylo vybudováno s vysokými investicemi, aby bylo využito i 

uhlí s mezními parametry a kvalitní uhlí bylo expedováno externím odběratelům.

Mezi  významné  velkoodběratele  patří  elektrárna  v  Tisové  a  Plzeňské  teplárny. 

Plzeňské  teplárny  jsou  schopny  zpracovat  uhlí  i  s  3  %  celkové  síry  bez  překročení 

emisních  limitů.  Tyto  podniky  si  mohou  dovolit  využívat  toto  uhlí  díky  nejnovějším 

technologiím spalování  (fluidní kotle a také účinnější odsíření).
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9 Závěr

V předložené práci jsem se zabýval studiem forem síry v uhelné sloji Antonín. Pro 

studium tohoto problému bylo  využito  83 vzorků, pocházejících  z 8 účelových vrty  s 

označením  JP531,  JP533,  JP535,  JP565,  JP566,  JP567,  JP589,  JP594,  lokalizované  v 

severní části lomu, v místech strmého nárůstu síry celkové. 

Údaje získané z těchto vzorků byly využity pro sestavení geologických řezů a map 

izolinií, které názorně ukazují oblasti, se zvýšeným obsahem celkové síry.

Studiem jsem dospěl k závěru, že v hlubších partií jsou koncentrace síry zvýšené. K 

velkému  nárůstu  obsahu  síry  od  nejsvrchnějších  partií  pozvolna,  k  velkému  navýšení 

dochází v úseku č. 119, který se nachází nad proplástkem č. 30. Pod úrovní proplástku

č.  30  jsou  již  hodnoty  síry  maximální  (dle  zjištění  až  12 %).  Úsek  č.  119  je  tedy 

nejsirnatějším úsekem sloje Antonín

Již  v  průběhu  exploatace  dochází  k  homogenizaci  vytěženého  uhlí  s  aktuálním 

zřetelem na podmínky využitelnosti. Toto je zabezpečováno modernizovanými těžebními 

mechanismy. 

Z mého hlediska by bylo vhodné modernizovat již používanou technologii o doplnění 

polohového systému. Pro vizuální orientaci obsluhy kolesového rypadla KU 300 doposud 

mohly sloužit proplástky sloje Antonín. Kolem výrazného 30. proplástku strmě stoupají 

hodnoty obsahů síry v uhlí. Ke zpřesnění orientace a zjištění přesné polohy kolesa rypadla 

navrhuji v budoucnu využít technologie GPS s kontinuálním sledováním v součinnosti s 

matematicko – geovědním modelem ložiska.  Obsluha rypadla,  ale  i  dispečink bude tak 

stále informován o aktuální těžbě všech rypadel,  vybavených snímačem polohy ramene 

kolesa vůči řezu sloje s podrobnými kvalitativními údaji o těženém uhlí,  což je dále v 

několika dalších fázích kontrolováno analyzátory síry firmy Leco. Modernizace na jeden 

velkostroj  vychází  v  aktuální  době  na  1  mil.  Kč,  tudíž  o  její  návratnosti  nejsou 

pochybnosti. Zavede se tak nejmodernější způsob selektivního dobývání.
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