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Seznam použitých zkratek

Ad popel bezvodý

apod. a podobně

aj. a jiné

č. číslo

ČSN Česká státní norma

ČEZ České energetické závody

ČR Česká republika

DP důlní pole

GPS globální polohový systém (global position system)

JZ jihozápad

Ma megaannum (106)

mil. milion

mld. miliarda

s.s. senzu stricto (v užším slova smyslu)

Sorg obsah organické síry

SP sokolovský pánev

Spyr obsah pyritové síry

SSO4 obsah síranové síry

St obsah celkové síry

SV severovýchod

resp. respektive

upgrade zdokonalení, doplnění

viz. videre licet (podívej se)



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

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.

1



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

2 Cíle doktorské 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.
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Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se selektivním dobýváním.

3 Základní charakteristika studované 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, 

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

skrytými diskordancemi, pouze hranice mezi sokolovským a cyprisovým souvrstvím není 

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

4  Metodika  odběru  vzorků  a  způsoby  laboratorního 
zpracování a vyhodnocení 

4.1  Zkoumané formy síry v uhlí

Síra se v uhlí vyskytuje jednak vestavěna do organických molekul uhelné hmoty  jako 

síra  organická  (Sorg),  jednak  v  anorganických  nerostech,  a  to  v  síranech  (S
SO4

)

a v sulfidech, především v modifikacích FeS2, jako síra pyritická (Spyr). Souhrnně se celý 

podíl  síry  označuje  jako  síra  veškerá  (St).  Síra  organická  se  nedá  analyticky  stanovit, 

stanoví se dopočtem; spolu s pyritickou sírou se označuje jako síra spalitelná (Havlena, 

1963).

Další formou síry v uhlí může být elementární síra, která se vyskytuje jen v některých 

hnědých uhlích, spíše druhotného původu OHSSOSH 222 232  .

Pyrit  se  mohl  v  uhlí  vytvořit  v  různých  stádiích  vzniku  uhelných  ložisek.  Tvoří

se tam, kde rozkládající se organické látky přicházejí ve styk s rozpuštěnými sírany železa. 

Primárně pravděpodobně dochází k vysrážení amorfního  FeS, který se stárnutím později 

přeměňuje  v  pyrit.  Většina  pyritu,  případně  markazitu  se  tvořila  v  raných  stádiích 

uhlotvorného  procesu.  Hnitím  odumřelých  rostlin  v  rašeliništi  se  působením  sirných 

baktérií vyvíjí  H2S, který sráží z rozpustných sloučenin železa  FeS a ten pak krystalizací 

přechází za dalšího působení sirovodíku v FeS2.

Síranová síra bývá zastoupena především v podobě síranu vápenatého. Uhlí,  která 

podlehla  oxidaci  a  měla  před  tím  pyrit,  obsahují  síran  železnatý.  Reakce  typu

222 SOFeSOFeS   a  dále  422 FeSOOFeS   nebo reakce vzniklého  SO2 typu 

42222 2322 SOHSOHOSO   a dále  SHFeSOSOHFeS 2442  . Tyto reakce 

jsou doprovázeny vývojem tepla. Může tak docházet i k samovznícení uhlí.
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Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se selektivním dobýváním.

Organická síra v uhlí má svůj původ jednak v uhlotvorných rostlinách (bílkoviny rostlin 

obsahují až 1,3 % síry), jednak v reakcích probíhajících při prouhelňování, protože obsah 

organické síry v rostlinách je poměrně malý a některá uhlí mají i několik procent organické 

síry.

4.2  Metodika odběru vzorků

Vzorky  byly  odebrány  z  osmi  vrtů,  s 

označením JP531, JP533, JP535, JP565, JP566, 

JP567, JP589, JP594 (pozice vrtů obr. 2). 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.  1).  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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Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se selektivním dobýváním.

Tabulka 1. Technické údaje vrtné soupravy (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

6



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

Vzorky byly chráněny před povětrnostními vlivy, poškozením, oxidací apod. PE fólií.

Jádro nebo drť se postupně ukládalo do vzorkovnic,  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.

4.3  Stanovení forem síry

Obsah celkové síry (St) byl stanoven postupem dle normy ČSN ISO 19579, pyritová 

síra (Spyr) a síranová síra (SSO4) byly stanoveny dle normy ČSN  ISO 157.

K oddělení  síranové  síry  od  pyritové  síry  je  zkušební  podíl  extrahován  zředěnou 

kyselinou  chlorovodíkovou  k  převedení,  jak  síranové  síry,  tak  nepyritového  železa  do 

roztoku. Pyritové železo a síra zůstávají ve zbytku, který se oddělí filtrací.
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Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se selektivním dobýváním.

Nerozpustný  zbytek  z  loužení  s  kyselinou  chlorovodíkovou  se  dále  extrahuje 

zředěnou kyselinou dusičnou k převedení pyritového železa do roztoku. Obsah přítomného 

železa se potom stanoví technikou atomové absorpční spektrometrie. Obsah pyritové síry 

ve  výchozím  zkušebním  vzorku  se  vypočítá  z  této  koncentrace  pyritového  železa,

za předpokladu stechiometrie 1:2 (FeS2). 

Organická síra (Sorg) je stanovena dopočtem dle vzorce:

)(
4SOpyrtorg SSSS 

Další formou síry v uhlí může být elementární síra, která se vyskytuje jen v některých 

typech hnědého uhlí a je spíše druhotného původu: 

OHSSOSH 222 232 

Ve většině případů můžeme obsah elementární síry zanedbat, protože se vyskytuje v 

malých množstvích.  Jako dodatková informace byl  laboratorně stanoven i obsah popela 

(Ad) v každém ze 32 vzorků uhlí.

5  Implementace  výsledků  do  textových  a  grafických 
výstupů

V následujících tabulkách jsou uvedeny anaýzy jednotlivých účelových vrtů JP.
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Tabulka 2: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP531.
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Tabulka 3: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP533.

Tabulka 4: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP535.

Tabulka 5: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP565.
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Tabulka 6: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP566.

Tabulka 7: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP567.

Tabulka 8: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP589.



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

5.1  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 %.
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Tabulka 9: Laboratorně stanovené vlastnosti uhlí z vrtu JP594.



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

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,

izolinie forem síry i síry celkové v zájmovém území (ukázka obr. 2). 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.

5.3  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  10),  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.
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Analýza obsahu síry uhlí v Sokolovské uhelné a.s., v souvislosti se selektivním dobýváním.

Tabulka 10. Přehled koeficientů korelace souboru dat všech zpracovaných vrtů (sestavil autor).

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.
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Obr.2: Izolinie síry celkové.
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6 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 

15

Obr. 3: 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. 

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. 3.

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. 5), kvalitativní ukazatele  uhlí:  obsah síry,  obsah 

popela, výhřevnost atp. Na základě těchto údajů, které má na obrazovce k dispozici jak 

16

Obr. 4: Schématické znázornění procesu selektivního dobývání s podporou GPS  (SU a.s.).
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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.  4.  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. 5: 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.

19



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

V současnosti se expeduje polovina produkce lomu Jiří do zpracovatelské divize ve 

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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7 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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