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Abstrakt 

Diplomová práce se v teoretické části zabývá černým uhlím a uhelným materiálem 

uloženým na uhelné odvaly v Ostravsko-Karvinském revíru. Popisuje především jeho složení, 

způsob těžby a třídění z doby, ve které byl tento materiál uložen na odval. Je zde 

charakterizováno samovzněcování uhelných odvalů a z toho vyplývající uvolňování 

znečišťujících látek do životního prostředí. 

Praktická část se zabývá stanovením obsahu celkového uhlíku a síry na analyzátoru 

Eltra CS 2000 ve vzorcích z hořícího uhelného odvalu Hedvika. Dále je modul CS 2000 pro 

stanovení celkového anorganického uhlíku modifikován a obsah tohoto uhlíku změřen. Tyto 

naměřené hodnoty jsou porovnány s obsahem anorganického uhlíku naměřeným a 

přepočítaným podle ČSN 72 0121. 

 

Klíčová slova 

Samovzněcování, uhelné odvaly, znečišťování životního prostředí, uhlík, síra. 

 

Abstract 

This thesis deals with, in its theoretical part, black coal and coal material stored in coal 

waste piles in the region of Ostrava-Karvina. It describes composition of coal waste piles, 

methods of extraction and separation of coal in the period in which this material has been 

stored on the pile. There is characterized the self-combustion of coal piles and the resulting 

release of pollutants into the environment. 

The practical part deals with the determination of total carbon and sulphur analyser 

Eltra CS 2000 in samples from a burning coal dump Hedvika. The module CS 2000 for 

determination of total inorganic carbon was modified and it was measured the content of 

carbon. These measured values are compared with the contents of inorganic carbon measured 

and recalculated according to CSN 72 0121. 
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1 Úvod 

Světově je uhlí druhým nejvyužívanějším fosilním zdrojem. Roční světová spotřeba  

je přibližně 7,5 mld. tun. Až tři čtvrtiny této spotřeby je využito v energetice. Při udržení 

současného trendu spotřeby je světová zásoba uhlí odhadována asi na 250 let. Životnost zásob 

ropy se odhaduje na 50 a zemního plynu na 80 let [4], [8]. 

Z veškerého uhlíku vyskytujícího se na Zemi, je hmotnost organicky vázaného uhlíku 

odhadována na 6,4.10
15

 tun, přičemž uhlíku v sedimentech odpovídá podíl 5.10
15

 tun. 

Množství celosvětových zásob uhlí se odhadují na 15.10
12

 tun [4]. 

Zásoby uhelné hmoty v České republice jsou odhadovány na 10 mld. tun.  

Na tomto množství se podílí uhlí černé z přibližně 40 % a hnědé z 60 %. Těžba uhlí je  

od roku 1991 v útlumu [8]. 

Energetická struktura Evropské unie (EU) je silně závislá na fosilních zdrojích. 

V období 2000 až 2004 bylo největší množství primárních zdrojů energie (27 %) využíváno 

ve veřejných parních elektrárnách. Dalším průmyslovým sektorem vykazujícím velkou 

spotřebu energetických zdrojů byla výroba železa a oceli (19 %) a chemický průmysl (18 %). 

Už menší procento z celkové energie využité v průmyslu bylo spotřebováno při výrobě skla, 

keramiky stavebních materiálů (13 %) a dále v papírenském a tiskařském odvětví (11 %). Na 

zbylých 12 % se podílela další průmyslová odvětví. Výše uvedená čísla se týkají 

průmyslových technologií, které podléhají povolovacímu procesu IPPC (integrované prevenci 

a omezování znečištění) [1]. Do EU je uhlí z většiny dováženo např. z Číny nebo Austrálie 

[3], [8]. 

 

Graf 1 Trend využívání primárních energetických zdrojů [1] 
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Vývoj využívání primárních energetických zdrojů dělených dle typu v České republice 

(ČR) v období 1995 – 2010 je znázorněn v grafu 1 [1]. „Primární energetické zdroje“ jsou 

veškeré tuzemské nebo dovezené energetické zdroje, vyjadřují se v energetických jednotkách. 

„Prvotní teplo“ je teplo vyrobené v jaderných reaktorech. „Prvotní elektřina“ je elektrická 

energie vyrobená ve vodních elektrárnách [1]. 

Fosilní zdroje, především ropa a uhlí, jsou v současné době jedním 

z nejvýznamnějších zdrojů energie využívané v průmyslu v ČR i EU. Uhlí se v ČR nejvíce 

využívá v parních elektrárnách. Četnost jeho používání je znázorněna v následujícím grafu 2 

pro období 2007 – 2011. 

 

Graf 2 Produkce elektrické energie dle typu elektrárny v ČR v období 2007 – 2011 [2] 

Produkce elektrické energie z různých druhů paliv pro ČR za rok 2011 je znázorněn na 

dalším grafu č. 3. 

       

Graf 3 Produkce elektrické energie dle typu paliva v ČR v roce 2011 [3]  
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2 Teoretická část  

2.1 Vznik uhlí  

Uhlí vzniklo z nahromaděných rostlinných zbytků. Faktory ovlivňující tento proces 

byly tlak, teplota a také čas. V uhlí jsou majoritně obsažené prvky, které mají původ 

v původní biomase. Jedná se o C, H, O, N, S. 

Uhlí vznikalo ukládáním rostlinné biomasy v oblastech s tekoucí nebo stojatou vodou. 

Největší zásoby vznikly v období karbonu (před 250 mil. lety) a třetihor, tj. asi před 70 až 

2 mil. let. Rostlinná hmota se po uložení rozkládala. S částečným přísunem vzduchu byla 

koncovým produktem rozkladných procesů rašelina. Pokud byla rašelina dále vystavena 

vhodným podmínkám, vznikalo uhlí. Vhodné podmínky spočívaly v produkci jedovatých 

látek, které zahubily rozkladné mikroorganismy. Dále smrt mikroorganismů zapříčinila 

chemická dehydratace. Pokud došlo i k zabránění přístupu kyslíku k rašelině, např. překrytí 

další vrstvou usazené biomasy, tak tyto podmínky vedly ke vzniku uhlí. Následující fáze  

se označuje jako „prouhelňování“ [4]. 

Podle zdroje biomasy a podle okolností se vzniklá uhlí dělí na [10]: 

- liptobiolity – rozklad vyšších rostlin za přístupu O2, některá hnědá uhlí, 

- humity – rozklad nižších rostlin za nepřístupu O2 tzn. rašelinění, např. uhlí 

s množstvím humínových kyselin, 

- sapropelity – rozklad nižších rostlin a živočichů bez O2, např. svíkové uhlí, 

černouhelný boghed.  

2.2 Chemické složení uhlí 

Kvalitativním rozborem uhlí se zabývá Čáslavský, M., aj. 2005 [7] a pro příklad je 

uvedena infračervená spektroskopie (IČ) uhlí české části hornoslezské pánve (ČHP).  

Jedná se o IČ spektrometrii s Fourierovou transformací (FTIR). Jsou porovnávány 

vzorky černého uhlí ČHP z několika dolů podle množství V
daf

. Použitý přístroj: “ FTIR 

spektrometr Avatar 320, NICOLET, měřící rozsah 4000-400 cm
-1

, metoda DRIFT (50 mg 

vzorku a 500 mg KBr).” Minerální fáze byla odstraněna pomocí HF a HCl [8]. Následující 

obr. č. 1 je výstupem výše uvedeného porovnání uhlí. 
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Obr. 1 IR spektrometrie vzorků černého uhlí z dolů ČHP [7] 

Na základě přiřazení konkrétních funkčních skupin jednotlivým pásům [7] pomocí 

knihovny spekter byla provedena interpretace výše uvedených spekter a je znázorněna 

v tabulce č. 1. 

Tab. 1 Interpretace IR spekter vzorků černého uhlí s dolů ČHP  

ν [cm
-1

] Popis vibrace Funkční skupina Popis vibrace ν [cm
-1

] 

3650-3580 

1350-1050 

valenční (ν),strong (s) 

rovinná σ 

O-H 

(alkoholy,fenoly) 

O-H 

(vodíkov

é vazby a 

H2O) 

ν, br 

deformační (σ) 

3500-3400 

1635 3500-3300 

1675-1500 

ν 

ν 

N-H 

 

σ 900-660 

3300 

700-600 

ν, s 

σ 

C-H (alkyny); C  C 

 CH 

ν 2250-2100 

3100-3020 ν, s =CH, =CH2 ;(alkeny); C=C  ν 1680-1640 

3050-3030 

1600 

1500 

1640-1620 

ν, cca 3 pásy 

ν, s 

ν  

ν 

C-H (aromáty) 

C=C (ar.) 

C=C (ar.) 

C=C (v alkenech v konjukci 

s ar.) 

σ mimorovin. 

ν 

850-690 

1450 3000-2988 destrukce vod. vazeb v uhlí způsobeného hlubokým mechanickým mletím 

3000-2850 

1470-1450 

ν, více pásů 

σ 

-CH (alkany); -CH3 

CH3, CH2; CH2 

σ 

σ 

1385-1370 

1300-1200 2500 ν, w S-H; C-S ν 750-620 

1750-1690 ν  C=O; C-O ν 1250-970 

1300-920 ν C-N ν 1090-1030 
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Dále se analýzou funkčních skupin zabývají Roubíček, V., Buchtele, J. [4]  

a jako příklad je uvedena 
13

C NMR analýza v pevném stavu. V této literatuře byla požita 

metoda „
13

C CP/MAS NMR“ (NMR spektroskopie tuhé fáze), která umožňuje odlišit stupeň 

hybridizace vazeb mezi uhlíky. Popsané spektrum, které bylo výstupem, je uvedeno na 

následujícím obrázku č. 2 [4]. 

 

  

 

Obr. 2 13
C NMR spektrum černého uhlí [4] 

Elementární složení hořlaviny černého uhlí z několika vybraných dolů ČHP – 

konkrétně z oblasti Ostravsko-karvinského revíru, je uvedeno v tabulce 2 [4]. 

Tab. 2 Elementární složení hořlaviny černého uhlí [4] 

Důl 
Obsah prvku [%] 

C H N So Od 

Fučík 82,43 5,35 2,02 0,23 9,97 

Květen 86,41 5,24 1,38 0,17 6,80 

Staříč 88,80 4,95 1,60 0,45 4,20 

Jeremenko 90,00 4,70 1,60 0,45 3,25 

VÚ 90,54 4,62 1,85 0,31 2,68 

Odra 91,57 4,00 1,70 0,30 2,46 

C, H a N jsou obsahy uhlíku, vodíku a dusíku. So je organická síra, Od je diferenční 

obsah kyslíku. VÚ je zkráceně Důl Vítězný únor. 

  

200 150 100 50 0 

200 150 100 50 0 ppm 
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2.2.1 Voda 

Voda je balastní složka. Její odstraňování je snadné a lze tím zvýšit výhřevnost uhlí. 

Obsažená voda může být ve formě vody [6]: 

- volné - přimísené (odstraní se např. odstředěním),  

- hrubé - vázána většími silami než je gravitační síla, je vázána kapilárními silami,  

ze vzorku se odpařuje sušením, 

- zbylé - jedná se o hygroskopickou vodu vázanou adsorpcí, odstraňuje  

se sušením při 105°C, 

- okludované - uzavřena ve struktuře, odstraňuje se zahřátím nad 105°C  

Černá uhlí ČHP obsahují v běžných podmínkách pod 2 % hmot. vody [7]. 

2.2.2 Síra 

Síra se vyskytuje v hořlavině i v popelovině a to ve čtyřech formách [4], [6]: 

- pyritová - FeS2 (pyrit, markazit), 

- síranová - např. CaSO4, 

- sulfidická - FeS, 

- organická - heterocykly (např. thiofen, benzothiofen, thioxanthen), ale z převážné 

většiny (až 90 %) jako organické sulfidy nebo thioly. 

Chemické struktury sirných heterocyklů jsou znázorněny na obrázku 3. 

 

Obr. 3 Sirné heterocykly vyskytující se v uhlí, a) thiofen, b) benzothiofen, c) thioxanthen 

Spalitelné jsou všechny formy kromě síranové síry, která zůstane v popelu [7].  

Obsahem síranů v hořících uhelných odvalech v Jižním Polsku v Hornoslezské pánvi 

se zabýval Kruszewski,  Ł., 2013 [38]. Kromě Na a Mg síranů byly zjištěny sírany obsahující 

i Tl, Ga, In, Cd, Se a As. 

  

a)

S

  b)
S

  c) S  
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2.2.3 Kyslík 

Kyslík je vázán ve skupinách –OH, –COOH, –CO a –OCH3. Celkové množství 

obsaženého kyslíku klesá s rostoucím prouhelněním [4]. 

2.2.4 Dusík 

Uhlí ČHP obsahují dusík vázáný v dusíkových heterocyklech především jako pyridin  

a pyrrol. Jejich strukturní vzorce jsou uvedeny níže na obrázku 4: 

 

Obr. 4 a) pyrrol, b) pyridin 

Obsah pyrrolu a pyridinu v uhlí popisují ČÁSLAVSKÝ, M. aj. [7] podle poměru 

těchto heterocyklů, tj. Npyrrol/Npyridin. Tento poměr se liší podle lokality i frakce uhlí. 

2.3 Charakterizace uhlí jako paliva 

Uhlí se dělí na hnědé, černé a antracit. Jedním ze zásadních parametrů při hodnocení 

uhlí jako paliva je prouhelnění C
daf

 (množství uhlíku v suché, bezpopelnaté hořlavině),  

tj. geochemická fáze vzniku uhlí z původního rostlinného materiálu. Dalším parametrem 

při hodnocení uhlí je obsah prchavé hořlaviny V
daf

, také v sušině a v bezpopelnatém stavu. 

Množství C
daf

 je nepřímo úměrné V
daf

 [4], [6].  

Veličiny resp. aspekty pro posuzování vlastností tuhých paliv jsou [10]: 

- obsah vody v původním palivu Wr [%], 

- obsah popeloviny M [%], 

- spalné teplo 
r

iQ [MJ.kg
-1

], (někdy také výhřevnost) 

- obsah prchavé hořlaviné v hořlavině V
daf

 [%], 

- obsah veškeré síry v palivu Sr [%], 

- charakteristické teploty popela tA, tB, tC viz následující strana [°C], 

- sypné vlastnosti uhlí, 

- sypná hmotnost [t.m
-3

], 

- spékavost. 

a)

N
H

  b) N  
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Paliva obecně obsahují vodu, hořlavinu a popelovinu. Voda a popelovina jsou 

složkami nehořlavými a snižují výhřevnost [6].  

Jako hořlavina je v případě uhlí označován souhrn veškerých spalitelných látek a 

určuje se výpočtem z hmotnostní diference po dokonalém spálení vzorku. Chemicky se skládá 

z C, H, O, S a N. Hořlavina obsahuje tuhou a prchavou frakci. Po uvolnění prchavé hořlaviny  

při teplotě cca 800 °C, tj. po karbonizaci, zůstává tuhý zbytek, který se nazývá koks  

nebo polokoks [6]. 

Prchavá hořlavina se stanovuje z úbytku hmotnosti vzorku žíhaného v uzavřeném 

kelímku při 850 °C po dobu 7 min [4]. Rychlost ohřevu je 100 °C.min
-1

. Množství obsažené 

hořlaviny je závislé na geologickém stáří uhlí, přičemž platí, že čím je uhlí mladší, tím více 

prchavé hořlaviny obsahuje. Např. černé uhlí může obsahovat 5-45 %, hnědé 45-60 %, 

rašelina 60-75 % a dřevo 75-95 % hořlaviny [4], [6], [10].  

Popelovina jsou minerály (např. hlušina). Přestože se řadí mezi pasivní složky paliva, 

při spalování se účastní chemických reakcí za vzniku popela. Hmotnost původní popeloviny 

se liší oproti vzniklému popelu. Změna hmotnosti je zapříčiněna spálením oxidů  

a sulfidů železa, rozkladem uhličitanů, chloridů a síranů. V mnohdy podstatném měřítku také 

odpařením zbývající vody. V popelu je nejčastěji a v nejvyšší míře obsažen SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, S
2-

, 2

4SO  a také Cl
-
 a stopové prvky [6], např. Zn, Pb, As, Ge, 

Be, Ni, Cd aj. [10]. Pojem popel se používá pro tuhý zbytek pevného paliva po dokonalém 

spálení vzorku při 800 ± 25 °C, což je také laboratorní způsob stanovení obsahu popela ve 

vzorku tuhého paliva [10]. Chemické složení popelovin ovlivňuje jejich chování v peci při 

spalování paliva, např. způsobují zanášení spalovacího prostoru pece. Proto se podle normy 

ČSN 44 1359 stanovuje tavitelnost popela. Zkouška spočívá v zahřívání těles ve tvaru kvádru 

vytvořených ze vzorku uhlí lisováním. Zařízením je elektrická pec s pracovní teplotou do 

1500 °C. Při stanovení dochází při různých teplotách k následujícím jevům:  

- tS – „teplota spékání částic” na povrchu zkoušeného tělesa – jehlanu, 

- tA – „teplota počátku deformace”, těleso začíná měknout, 

- tB – „teplota tání“, těleso změní tvar na polokouli, 

- tC – „teplota tečení“, dochází k roztečení tělesa.  

Při zkoušení tavitelnosti je podstatná užitá metoda a tlak. Pokud je uvedena pouze 

teplota zkoušky, jedná se o teplotu tA. Podle výsledků této zkoušky lze uhlí rozdělit na 
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neškvárující uhlí (popel měkne při 1425-1450 °C) a škvárující uhlí (měknutí popela při 

1200 °C) [5]. 

Pokusem stanovený obsah popela A bývá přepočítáván na obsah popeloviny M 

pomocí popelového faktoru podle vzorce č. 1 [6]: 

AfM .      [%], (1) 

kde M - obsah popelovin  [%], 

A - obsah popela  [%], 

f - popelový faktor, pro uhlí ČR 1,1 < f < 1,2, menší hodnoty pro 

černá, větší pro hnědá uhlí  [ ]. 

Názornou ukázku složení uhlí jako paliva provedl P. Noskievič [6], viz obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Skladba uhlí jako paliva [6] 

Důležitým aspektem hodnotícím kvalitu spalování paliva je “stupeň vyhoření paliva”, 

který vyjadřuje vzorec č. 2 [6]:  

u

zu
p

h

hh
h


      [ ], (2) 

kde hp - stupeň vyhoření  [%], 

hu - obsah hořlaviny v uhlí  [%], 

hz - obsah hořlaviny ve zbytku po spalování  [%]. 

Pro názornost je v následující tabulce č. 3 uvedeno složení uhlí z vybraných dolů 

Ostravsko-karvinského revíru (OKR). 

  

Aktivní složky 

prchavá hořlavina 

Surové uhlí 

Pasivní složky 

koks 

voda 

popelovina popel 

zdánlivá hořlavina 

hořlavina 
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Tab. 3 Složení černého uhlí z vybraných dolů OKR [10] 

Důl Účel 
Obsah vody 

Wr [%] 

Obsah popela 

A
d
 [%] 

Výhřevnost 
r

iQ  [MJ.kg
-1

] 

ČSM, Stonava koksovatelné 12,00 9,0 27,30 

Paskov koksovatelné 11,50 9,0 24,47 

Fučík 
koksovatelné 5,00 9,0 28,93 

energetické 4,75 9,0 28,64 

Dukla energetické 5,00 8,0 29,01 

2.4 Těžba a úprava uhlí na Dole Hedvika 

Analyzovány byly vzorky pocházející z uhelného odvalu Hedvika v Petřvaldu (okres 

Karviná). Odval leží mezi městkou části Ostrava-Radvanice, Ostrava-Michálkovice a 

Petřvaldem. Navážka na odval byla pravděpodobně započata v roce 1903 a ukončena v roce 

1979. Největší množství hmoty zde bylo uloženo v období 60. až 70. letech minulého století. 

Na odval se vozil materiál jak z dobývání uhelných slojí, tak z technologie úpravy surového 

uhlí. Odval má rozlohu přibližně 30 ha a objem 3 až 4 mil. m
3
. V závislosti na reliéfu terénu 

zde může být uložen materiál ve vrstvě až 18 m. Hlušina zde byla dopravována důlními 

vozíky [15]. V současné době se sledují a analyzují rizika samovznícení odvalu Hedvika. 

Odval je z části rekultivován a jeho plocha je převážně pokryta vegetací [15], [16]. 

Momentálně se v odvalu nacházejí dvě termicky aktivní ohniska. Bylo zde provedeno několik 

vrtů z důvodu měření teploty. Ta nabývala hodnot od 40 – 120 °C [17]. 

Důl Hedvika byl založen v roce 1878 a existoval do roku 1980 [26]. Vytěžené uhlí  

se přepravovalo parním těžebním strojem a elektrickou lanovkou [25]. Pod provoz Dolu 

J. Fučík byly postupně do roku 1970 přiřazeny jiné třídírny, ale jejich technologie byly 

obdobné jako u třídírny Dolu Hedvika [22], [23].  

V první polovině 20. století byly rubačské práce prováděny víceméně ručně s pomocí 

sbíječek a vrtaček. Mechanizace těžby – použití razících strojů s rotujícími řeznými částmi 

a pásových dopravníků k transportu, způsobilo vyšší podíl jemného zrna, což zvyšovalo 

nároky na úpravu uhlí [26]. Stávající třídící zařízení těmto novým nárokům nevyhovovala 

[18]. V 50. letech se začaly používat dobývací stroje. Šlo o řetězové brázdičky 

a širokopokosové kombajny. Tyto stroje obstarávaly dobývání (brázdění, sbíjení), trhací práce 

a nakládání na hřeblový dopravník [26].  
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Stavba úpravny Dolu J. Fučíka byla ukončena v 1922. Zahrnovala třídírnu, prádlo, 

sklad paliva, odval a železniční vlečku. V roce 1962 byla úpravna modernizována [22]. 

Komplex úpraven byl uzavřen v roce 1990 a provoz dolu byl ukončen v roce 1998 [23], [26]. 

Úprava uhlí se dělí na přípravné procesy, hlavní procesy a pomocné procesy [27].  

Přípravné procesy zahrnují [27]: 

- třídění: z důvodu požadavků dalších procesů, 

- drcení: rozpojování před a při rozdružování, 

- mletí: v koksárnách nebo elektrárnách. 

Úprava uhlí začínala ručním a mechanickým tříděním a drcením surového uhlí  

na požadovanou frakci. Tyto procesy převládaly až do poloviny 20 století. Pak v důsledku 

vyššího obsahu frakce 0-0,5 mm byly vyvíjeny dokonalejší technologie [18], [22]. Dříve bylo 

uhlí tříděno ručně i na odvalech (viz Příloha 1) [26]. 

K hlavním procesům patřilo rozdružování využívající fyzikálních principů  

např. gravitace při rozdružování v těžkých suspenzích [27], [28]. 

Mezi pomocné úpravnické operace patřilo odvodňování, zahušťování, flokulace, 

čiření, sušení, vzorkování [27]. 

V třídírně Dolu J. Fučík od bylo v roce 1922 modernizováno prádlo o dvě sazečkové 

zařízení Brauns [22]. Tyto zařízení se skládaly ze dvou menších sazeček. Zrna byla rozdělena 

ve střídavě vzestupném a sestupném proudu vyvolaného pístem. Lehká frakce se dostávala 

výše než těžká zrna a tím je dosaženo rozvrstvení. Surové uhlí bylo přivedeno pístem pod síto. 

Vrchem se získávalo uhlí, jalovina byla oddělena přepadem. Nejjemnější frakce pak byla 

dopravována do odkalovacích nádrží a hlušina na odval [27], [28]. Na úpravnu byla vedena 

i vsázka z Dolu Hedvika. Ten měl v období 1879 až 1915 vlastní třídírnu. Fungovala na 

jednoduchém principu – surové uhlí bylo podrobováno pouze suchému třídění [22]. 

Sazečková úpravna pracovala s uhlím o zrnitosti do 100 mm [18]. 

V roce 1962 bylo zavedeno nové prádlo. Staré sazečky byly vyměněny 

za těžkokapalinový rozdružovač Chleben – Švejda. Těžkokapalinový rozdružovač byl založen 

na použití suspenze, která měla vyšší hustotu než uhlí, které v ní proto plavalo. Jalovina 

klesala ke dnu [25]. Tento rozdružovač ale brzy nebyl zcela dostačující, protože se zvýšil 

předpokládaný podíl frakce menší než 10 mm. Následkem toho vznikalo více uhelných kalů. 

V roce 1987 byla technologie inovována pořízením rozdružovače Drewboy [22]. Ten se 
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skládal z hlubší nádrže, v níž se pohybovalo šikmo uložené vynášecí kolo. Plovoucí frakce 

(uhlí) byla shrabována z hladiny suspenze na rotujícím vynášecím kolem. Hlušina klesala a 

dostávala se do komor vynášecího kola. Při rotaci kola se pak dostávala pryč. Suspenze byla 

vyrobena z magnetitu. Rozdružovač byl určen pro třídění surového uhlí o velikosti frakce 10 

až 250 mm [28]. 

Podle dostupné literatury v úpravně Dolu J. Fučík z důvodu podcenění předpokládané 

velikosti frakce (Szostek, 2010 [23]), a podle data poslední modernizace v roce 1962 

(Nováček, 1997 [18]) nebyla v procesu úpravy surového uhlí zakomponována flotace. 

Současné úpravny používají kombinovaný způsob rozdružování. Flotací se v OKR 

zpracovává koksovatelné uhlí, přičemž nejmenší frakce surového uhlí nesmí být menší  

než 0,5 mm [18], [27]. 

2.5 Hoření uhlí 

Uhlí je důležitý zdroj pro světovou ekonomiku. Jeho spalováním v elektrárnách 

na výrobu elektrické energie a na výrobu tepla se do ovzduší uvolňuje CO, CO2, SO2, NOx 

a při nedokonalém spalování i těkavé organické látky (VOC) [4].  

2.5.1 Proces hoření 

Hoření je podstatou spalovacího procesu. Při spalování uhlí se reakcí mezi uhlíkem 

a kyslíkem uvolní teplo, které bylo chemicky vázáno v uhlí. Projevem této exotermní reakce 

je i světelný efekt. Při hoření dochází ke komplexu chemických a fyzikálních dějů. Ty na sebe 

navazují, jsou mezi sebou kombinovány a jsou vzájemně ovlivňovány. Z chemických dějů 

dochází hlavně k oxidaci a redukci, z fyzikálních dějů k přenosovým jevům – změnám a 

tokům hybnosti, hmoty a energie [6]. 

Zjednodušeně hoření uhlí probíhá v následujících krocích [6]: 

- ohřev uhelné hmoty, 

- vznik a únik prchavých látek (karbonizace), 

- hoření prchavé hořlaviny,  

- hoření koksu. 

Ohřev uhelné hmoty by měl být rychlý. Prostup tepla závisí na velikosti zrna. 

Odplynění poté ovlivňuje rychlost hoření a tvorbu produktů hoření, tj. sloučenin N, S 

a dalších [4]. Většina prchavých látek se uvolňuje v rozmezí teplot 200-400 °C. Při této 
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teplotě dochází ke vznícení plynných uhlovodíků. Jejich hoření zvýší teplotu plamene na 

přibližně 500 °C (vyloučení uhlovodíků a vznik koksu, tj. proces karbonizace). To způsobí 

další zvýšení teploty plamene a vzplanutí tuhého zbytku – koksu [6]. Spalování koksu musí 

být zahájeno před vyhořením prchavé hořlaviny. Z hlediska nebezpečnosti unikajících spalin 

do životního prostředí je nutné, aby veškerá prchavá hořlavina byla spálena. Toho se dosahuje 

správnou teplotou, tj. přibližně 800 °C, přívodem kyslíku resp. vzduchu, a dokonalým 

promísením hořlavých plynů uvnitř pece. Provádí se to vháněním vzduchu přímo do ohniště 

speciálními otvory. Pokud tyto prchavé plyny nevyhoří v peci, pak části z nich (uhlovodíky) 

mohou kondenzovat jako saze. Po opuštění komína způsobují tmavou kouřovou vlečku [4], 

[10]. 

Protože je tuhý zbytek (koks) obsažen v hořlavině ve vyšších podílech než prchavá 

hořlavina, podílí se nejmarkantněji na tepelných podmínkách při spalování uhlí. S ohledem na 

dobu hoření zastupuje 90 % času z celkové doby hoření uhlí [6]. Rychlost s jakou dochází ke 

spalování koksu je závislá na více faktorech. Jde např. o strukturu vstupního uhlí, difúzní 

pochody na povrchu uhlí, velikost zrna, vlastní reakci zúčastněných složek (O2, H2O, CO2, 

H2), přítomnost minerálních látek nebo o změny teploty a tlaku [4]. 

Spalitelná síra je oxidována na SO2. Za působení katalyzátorů a teplot se od teploty 

hoření vyšší než 500 °C oxiduje SO2 na SO3, který následně s vodní parou reaguje za vzniku 

H2SO4. Množství vznikajícího SO3 s rostoucí teplotou klesá a vzniká převážně SO2. Kyslík 

funguje jako okysličovadlo a dusík se spalování účastní jen v malé míře [10]. 

Spalování tuhého zbytku – koksu je realizováno nejprve absorpcí O2 na povrch koksu 

za vzniku CO podle rovnice A [6]: 

2C (s) + O2 (g) = 2CO (g) (A) 

CO je kyslíkem, který je v přebytku, oxidován na CO2. Ten poté opouští spalovací 

prostor, nebo je opět koksem redukován na CO. Tyto procesy lze vyjádřit pomocí 

následujících chemický rovnic B, C, D [6]: 

2CO (g) + O2 (g) = 2CO2 (g) (B) 

C (s) + CO2 (g) = 2CO (g) (C) 

C (s) + O2 (g) = CO2 (g) (D) 
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Uhlík reaguje také s vodní parou podle rovnic E, F, G [6]: 

C (s) + H2O (g) = CO (g) + H2 (g) (E) 

C (s) + 2H2O (g) = CO2 (g) + 2H2 (g) (F) 

CO (g) + H2O (g) = CO2 (g) (G) 

Vodík je oxidován podle reakce H [6]: 

2H2 (g) + O2 (g) = 2H2O (g) (H) 

Spalováním uhlíku také dochází ke změnám hmotnosti popeloviny v důsledku 

oxidačních procesů. Jsou příčinou nižší váhy vzniklého popela oproti původní popelovině. 

Rozklad uhličitanů probíhá podle rovnic I, J, K [10]: 

CaCO3 → CaO + CO2 (I) 

MgCO3 → MgO + CO2 (J) 

FeCO3 → FeO + CO2 (K) 

Naproti tomu oxidací některých vzniklých oxidů může docházet ke zvýšení hmotnosti 

popela vůči původní popelovině. Jedná např. o oxidaci FeO dle reakce L [10]: 

4FeO + O2 → 2Fe2O3 (L) 

Zásadotvorné oxidy spolu s kyslíkem a SO2 reagují podle reakce M [10]: 

2CaO + 2SO2 + O2 → 2CaSO4 (M) 

U černých uhlí většinou dochází ke snižování hmotnosti popela. V případě hnědých 

uhlí je ale hmotnost popela často vyšší než hmotnost původních popelovin [10]. 
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2.6 Hmotnostní a objemové bilance spalování  

Noskievič [6] uvádí pro hlavní složky účastnící se spalování (C, S a H) spalovací 

výpočty, které predikují množství vzniklých plynných emisí. Veškeré následující výpočty 

předpokládají normální podmínky, při kterých 1 kmol různého plynu zaujímá objem přibližně 

22,41 m
3
. Přesně tyto objemy uvádí Noskievič [6] a při užití níže jsou označeny 

*
.  

2.6.1 Bilance uhlíku  

Podle rovnice (D) lze vypočítat, kolik se spálením 1 kg uhlíku uvolní CO2: 

C + O2 → CO2 (D) 

1 kmol  1 kmol  1 kmol 

12,01 kg 32 kg  44,01 kg 

12,01 kg 22,39
*
 m

3
 22,26

*
 m

3
 

Ke spálení 1 kg uhlíku je zapotřebí kg7,2
01,12

32
 kyslíku a dojde k uvolnění množství 

kg7,3
01,12

01,44
 CO2. Objem kyslíku potřebný ke spálení 1 kg uhlíku  

je 3m865,1
01,12

39,22
 a uvolní se 3m855,1

01,12

26,22
 CO2 [6]. 

Za předpokladu, že v uhlí je obsaženo 80 % hořlaviny, 10 % popeloviny a 10 % vody 

[6], a že hořlavina obsahuje průměrně 88,3 % uhlíku ve vybraných černých uhlích OKR  

podle tabulky č. 3 [5], lze vypočítat, v jakém množství černého uhlí se nachází 1 kg uhlíku:  

800 g hořlaviny………………………..100 % 

x g uhlíku odpovídá…………………..88,3 % hořlaviny 

g706g
100

800.3,88
x  uhlíku v 1 kg uhlí 

To znamená, že 1 kg uhlíku se nachází v 1,42 kg uhlí [6]. 
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2.6.2 Bilance síry 

Ze spalitelné síry při hoření uhlí vzniká SO2 podle rovnice N [6]: 

S + O2 → SO2 (N) 

1 kmol  1 kmol  1 kmol 

32,06 kg 32 kg  64,06 kg 

32,06 kg 22,39
*
 m

3
 21,89

*
 m

3
 

Ke spálení 1 kg síry je zapotřebí kg998,0
06,32

32
 O2 a dojde k uvolnění množství 

kg998,1
06,32

06,64
 SO2. Objem O2 potřebný ke spálení 1 kg S je 3m699,0

06,32

39,22
 a uvolní  

se 3m683,0
06,32

89,21
 SO2 [6]. 

Podle tabulky č. 3 [5] černé uhlí z dolů ČHP obsahuje průměrně 0,318 % spalitelné S.  

Výpočet množství spalitelné síry za předpokladu, že v kilogramu uhlí je obsaženo 800 g 

hořlaviny: 

800 g hořlaviny………………………..100 % 

x g síry odpovídá……………0,318 % hořlaviny 

g54,2g
100

800.318,0
x  síry v 1 kg uhlí 

V 1 kg uhlí se nachází 2,54 g spalitelné síry. Přímou úměrou a se znalosti hmotnosti 

SO2 uvolněné spálením 1 kg síry lze vypočítat, jaké množství se uvolní spálením 2,54 g síry,  

které činí 5,075 g SO2 [6]. U tuhých paliv 5 % síry obsažené v palivu přechází do popela  

jako nespalitelná složka [14]. 

2.6.3 Vznik oxidů dusíku NOx 

Pojmem NOx se označují NO a NO2. Při spalování uhlí jsou ve spalinách zastoupeny 

pouze z 5 až 10 %, ale podílejí se až na polovině toxicity emisí. Literatura podle vzniku 

rozlišuje tři typy NOx: termický, palivový a rychlý. Dusík v termických NOx má původ ze 

vzduchu, v palivových NOx je zdrojem palivo. Rychlé NOx vznikají reakcí dusíku s radikály 

v plamenu při teplotách okolo 1200 °C [6].  
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2.7 Samovznícení uhlí 

Samovznícení uhlí ovlivňuje obsah C
daf

, přístup O2, vlhkost a složení uhlí. 

Nejdůležitější jsou procesy, které probíhají v oblasti těles, jenž ovlivňuje vzdušný O2 [7].  

V souvislosti se samovzněcováním se často používá pojem nízkoteplotní oxidace. 

Tento pojem není ovšem ekvivalentem, přesto že je oxidace hlavním dějem způsobujícím 

samovzněcování, ale nevystihuje už složitost a roli další procesů. Tendence uhlí 

k samovznícení je v literatuře nazývána „náchylnost uhlí k oxidaci“ nebo „reaktivita uhlí  

ke kyslíku“ [11]. Obecně řečeno je samovznícení následným dějem nízkoteplotní oxidace, 

kterému podléhá veškeré uhlí přicházející do styku se vzdušným kyslíkem i za nízkých teplot. 

Při této oxidací vzniká teplota do 100 °C. Za zvláštních podmínek se může nízkoteplotní 

oxidace rozvinout v samovznícení [11], [20]. 

Nízkoteplotní oxidace vychází ze vztahu uhlík – kyslík. Interakce vzájemného 

působení je svou podstatou fyzikální adsorpce O2 doprovázená malým uvolněním tepla  

H [J.ml
-1

], nebo chemisorpce. Nejvyšší oxidační teplo ovšem vzniká při reakci O2 se silně 

aktivními centry ve struktuře uhlí [11]. 

Fyzikální adsorpce má nízký tepelný efekt a působí také krátkodobě. Je realizována 

van der Waalsovými silami. Jejich vliv roste s vyšším prouhelněním, klesá s rostoucí teplotou 

a zaniká při teplotách nad 80 °C. Fyzikální interakci popisuje teplo adsorpce O2 na 1 gram 

uhlí q
f
 [J.g

-1
]. Tepelný efekt této interakce je přibližně 0,5 J.ml

-1
 O2 [11]. 

Při reakci O2 s aktivními centry, která jsou na povrchu uhlí, dochází k největšímu 

uvolnění tepla, až 26 J.ml
-1

 O2 a teploty do 40 °C [20]. Taraba (2003) [11] udává,  

že podstatou aktivních center jsou nejspíše místa ve struktuře s volným radikálem. 

Podmínkou přístupu centra pro O2 je vyčištění povrchu uhlí. V praxi k tomu může dojít  

při otevření uhašeného požářiště poblíž ohniska [11]. 

Základem chemických interakcí je reakce uhlí s O2 a vznik nových vazeb  

je doprovázen uvolněním tepla přibližně 10,5 J.ml
-1

 O2. Ten se ale u černého uhlí liší podle 

obsahu prchavé hořlaviny V
daf

. Uhlí s obsahem V
daf

 pod 28 % má tepelný efekt asi 3 J.ml
-1

 O2 

a nad 28 % má uvolněné teplo hodnotu 6 J.ml
-1 

O2. Tato interakce působí dlouhodobě 

a v porovnání s fyzikální interakcí a interakcemi na aktivních centrech má největší zastoupení. 

Tyto interakce mají radikálový průběh. Iniciace začíná na uhlíku v α poloze. Vzniká 

peroxyradikál, který dále reaguje na hydroperoxid. Ten se rozpadá na hydroxylový 

a alkoxylový radikál, ze kterého pak vznikají ethery. Dalším možným produktem 
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nízkotepelných oxidací jsou karbonylové skupiny [11]. Jedna z možných reakcí znázorňuje 

rovnice O [20]: 

CH2 + O2 → CHOOH (O) 

Při teplotách 40 až 70 °C je hlavních vznikajícím plynným produktem CO2.  

Při překročení teploty nad 70 °C je hlavním plynným produktem CO [20]. 

Při vyšších teplotách vznikají nová aktivní centra, což má za následek změnu 

makromolekulární struktury uhlí [11]. 

Další parametry působící na chemickou interakci jsou čas, teplota, množství O2, 

fragmentace uhlí, vlhkost a výše zmíněné prouhelnění. Z hlediska časového působení  

se u uhlí vystavenému O2 snižuje teplo interakce, ale po dlouhodobém působení si uhlí 

zachovává reakční místa a teplo chemisorpce není ani potom nulové. Při zvýšení teploty 

docházelo i ke zvýšení tepelného efektu. Dále uhlí s menšími fragmenty podléhá oxidaci lépe, 

než jak je tomu u větších částic [11]. 

Pokud teplota nízkoteplotní oxidace překročí nejčastěji 80 °C, následuje rychlejší 

oxidační proces – samovznícení uhlí. Tato teplota se obecně nazývá kritická teplota 

samovznícení [11]. 

2.7.1 Příčiny samovznícení uhelné hmoty-uhelného odvalu 

Zatím nalezené příčiny nejsou obecně platné. Nejrozšířenější teorií je založena  

na reakci pyritu FeS2 (nebo markazitu) s O2 a vodní parou. „Oxidačně alterovaná uhlí“  

se svými oxidačními teply až 10x vyššími podobají více hnědým uhlím. Procesy alterace totiž 

zvyšují množství polárních center na povrchu uhlí a volných radikálů. Zvyšují dále pórovitost 

a mění i konstituci, konkrétně typy vazeb nebo zvyšují koncentraci aromaticky vázaných 

uhlíků oproti původnímu uhlí. Dalším faktorem zvyšujícím riziko samovznícení je vysoký 

obsah těkavých látek v uhlí, vyšší vlhkost a drobivost. S těmito parametry se pak zvyšuje 

i pravděpodobnost samovznícení [11]. Nízkoteplotní oxidace je pokládána za primární příčinu 

samovzněcování a za sekundární příčinu bývá označena oxidace pyritu FeS2, působení 

mikroorganismů a adsorpce vodní páry [19], [20]. 
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2.7.2 Samovznícení uhelných odvalů 

V materiálech uložených na uhelných odvalech je obsaženo velké množství zbytkové 

uhelné hmoty, která je náchylná k samovznícení. Je tomu tak z důvodu nedostatečně kvalitní 

technologie separace uhelné hmoty od hlušiny. Jako příklad hořících hald v ČR lze uvést 

odval Dolu Kateřina u obce Radvanice ve Východních Čechách, viz Příloha 4. Příkladem 

z OKR je odval Ema či Heřmanice. V minulosti bylo zdokumentováno hoření odvalu Dolu 

Jan Šverma v roce 1964, viz Příloha 2 [26]. 

Příkladem v současné době hořícího odvalu v zahraničí je odval v Douro Coalfield 

v Portugalsku (viz Příloha 3), nebo odval náležící Yangquan Coal Industry v čínské provincii 

Šan-si [21]. Dále odval Wełnowiec poblíž Katowic v Polsku, viz Příloha 5 [38]. 

Pokud se teplo vytvářené při oxidačních procesech neodvádí, při dosažení již 160 °C, 

dochází k zahoření haldy. Teplo je pak spotřebováváno ve vnitřních částech odvalu, kde je 

redukční prostředí. Teploty se pak zvýší přibližně na 300 °C a dochází ke karbonizaci a 

samovznícení zvaným též endogenní hoření [16].  

V čínské provincii Šan-si zkoumal Zhang, Du a Hu [21] teplotní charakteristiky 

samovznícených uhelných odvalů ve vztahu k vegetaci. Při vertikálním měření teplot bylo 

zjištěno, že nejvyšší průměrná teplota 466 °C byla v hloubce 7 metrů. Maximální naměřená 

lokální teplota dosahovala 825 °C [21]. 

2.7.3 Vývin znečišťujících látek při nízkoteplotní oxidaci  

Při oxidaci se uvolňuje především CO, CO2 a CH4 a v menší míře další uhlovodíky. 

Poměr CO s úbytkem O2 je označován jako Grahamův indikátor, který při zvýšení naznačuje 

počátek samovznícení. Je však zapotřebí odlišit CO vzniklý např. při mechanické úpravě uhlí 

[11]. 

Kitagawa [12] zkoumal uvolňování nasycených a nenasycených uhlovodíku 

v závislosti na teplotě. Taraba [11] uvádí, že predispozicí procesu samovznícení je uvolňování 

„indikačních plynů“. Jsou to vodík, propylen, etylen, butan, isobutan a acetylen [11], [13]. 

Při hoření uhelných odvalů se ale neuvolňují jen plynné emise. Dochází také ke vzniku 

pevných a kapalných znečišťujících látek. Misz-Kennan a Fabiańska, 2011 [36] uvádějí, 

že materiál, ze kterého se skládají uhelné odvaly, obsahuje 20 až 30 % organické hmoty. Na 

ten působí povětrnostní vlivy ihned po uložení. Stupeň oxidace přitom závisí na podmínkách 
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uvedených v kapitole 2.8.2 a na v minulosti již proběhlé termické aktivitě. Přítomnost 

vzdušného O2 je nutná k iniciaci procesů samovzněcování. Hoření uhelných odvalů se koná 

ale i v nitru odvalu bez přístupu O2. Tento proces lze přirovnat ke karbonizaci [36].  

Při pomalém hoření vznikají nepravidelné praskliny, na jejichž lemech dochází 

k oxidaci, a vylučují se zde dehty. Při rychlém hoření působením vzniklých plynů vznikají 

póry, přes které jsou dehty vytlačovány [36]. 

Schéma pohybu znečišťujících látek v odvalu a mimo něj popisují Misz-Kennan 

a Fabiańska [36] a je znázorněno na obr. č. 6. 

 

Obr. 6 Uvolňování znečišťujících látek z hořícího uhelného odvalu [36] 

Zkratka VOC na obr. 6 znamená těkavé organické látky, PAU jsou polycyklické 

aromatické uhlovodíky. 

Daniels, W. Lee [32] zmiňuje v souvislosti s rekultivací uhelných odvalů ve Virginii, 

že oxidací pyritu a sulfidů za přítomnosti H2O a vzdušného kyslíku dochází ke vzniku H2SO4, 

která způsobuje acidaci přítomné vody. Tyto okyselené vody mohou mít pH méně než 3,0. 

Mohou způsobovat vymývání kovů jako je hliník nebo mangan z půdy. Degradaci pyritu, tím 

omezování okyselování, však mohou způsobovat bakterie Thiobacillus ferrooxidans. Tento 

proces ale může trvat více než desítky let [32]. 

Složení okyselených vod (taky nazývaných kyselé důlní drenáže) v důsledku 

především oxidace pyritu Dolu Doyon v Québecu, zkoumal Sracek, O. a jiní, 2004 [37]. 

Znečištěním podzemních vod kontaminanty z uhelného odvalu ve státě Illinois v USA se dále 

zabývali Schubert a Prodan, 1981 [39]. Zjistili, že přestože zde byl uhelný materiál uložen 



25 

 

50 let bez rekultivace, znečišťující látky v podzemní vodě nebyly nalezeny dále než 150 m od 

odvalu [39]. 

Uvolňování plynů z hořících uhelných odvalů lze ovlivnit půdním překryvem odvalu. 

Půdní překryv je schopen v zásadní míře snížit množství plynných i kapalných emisí. Vliv 

takového překryvu zkoumal X. Querol, X. Zhuang a další [30]. 

2.7.4 Důsledky samovznícení uhelných odvalů na ŽP 

Při nízkoteplotní oxidaci a po samovznícení z hoření uhelných odvalů se uvolňuje 

kromě tepla řada plynů. V následujících odstavcích bude popsán vliv těchto plynů na ŽP. 

Uhlovodíky 

Kromě propylenu, etylenu, butanu a acetylenu se jedná o metan, který nepatří mezi 

indikační plyny [13]. Tyto alkany a alkeny jako plynné znečišťující látky (ZL) označovány 

jako těkavé organické látky (VOC). Při reakci s NOx se mohou podílet na vzniku 

fotochemického smogu, který negativně působí na respirační soustavu člověka a poškozuje 

rostliny. CH4 je významným skleníkovým plynem [14]. V roce 2011 koncentrace metanu 

v atmosféře dosahovala 1813 ± 2 ppb [9]. Emise další skupiny uhlovodíků – polycyklických 

aromatických uhlovodíků (PAU), jsou spojeny s rakovinou plic [19]. 

Karbonizačními procesy vznikající dehty. Obsahují např. alkany, iso-alkany, 

alkylcyklohexany, necyklické isoprenoidy, PAU (většinou se 2-5 ojediněle až 6 aromatickými 

kruhy) a fenoly. Jejich zastoupení je proměnlivé podle fáze hoření. Fenoly například lze 

nalézt v odvalech, které ještě nejsou zcela vyhořelé [36]. 

CO a CO2 

CO je silně toxický. V ovzduší se velmi pomalu (až řadu let) oxiduje na CO2.  

CO2 přispívá ke globálnímu oteplování Země. Jeho koncentrace v atmosféře se každoročně 

zvyšuje a v roce 2011 byla na hodnotě 390,9  0,1 ppm. Pro porovnání na počátku 20. století 

činila koncentrace CO2 295 ppm [9]. 

Zdrojem CO2 je i uhelná hmota podléhající nízkoteplotní oxidaci za přístupu O2. 

Uhelný odval, otevřený povrchový uhelný důl, nebo sklad uhlí může být velkým producentem 

těchto skleníkových plynů. Například v povrchovém dolu v Austrálii byly naměřeny 

průměrné emise z plochy 1 m
2
 12 až 8200 kg CO2 za rok [40]. 

  



26 

 

SO2, H2S 

Spalováním fosilních paliv vzniká SO2. Poškozuje respirační systém živočichů, 

u člověka může způsobit astma, nebo bronchitidu. V rostlinách bourá proces fotosyntézy. 

V ovzduší fotochechemicky nebo katalyticky oxidován na SO3 podle reakce P [14]: 

SO2 + 1/2O2 + h.ν → SO3 (P) 

h.ν  - světelné kvantum dodané energie 

SO3 pak reaguje se vzdušnou vlhkostí za vzniku aerosolu H2SO4 (viz reakce Q),  

který je buď zachycován srážkami za vzniku kyselého deště, nebo přímo v ovzduší reaguje 

s alkalickými oxidy [14]. 

SO3 + H2O + O2 → H2SO4 (Q) 

Rychlost reakce SO3 se H2O (Q) je téměř okamžitá. Vzniklý aerosol je při vdechnutí 

schopen pronikat do plic se silnějším dráždivějším účinkem než SO2 [14]. 

H2S je toxický a silně zapáchající plyn. V atmosféře podléhá oxidaci na SO3 [14]. 

NOx 

Samovznícené uhelné odvaly produkují především NO a v menší míře NO2. 

Ve stopovém množství dochází i ke vzniku N2O, který má však největší účinek v atmosféře – 

napomáhá vzniku ozónové díry i globálnímu oteplování [19]. U živočichů se NOx vážou 

silněji na hemoglobin a mohou způsobit udušení. NOx se dále podílejí na fotochemickém 

smogu a zvyšují korozivní schopnosti prostředí. V atmosféře podléhají mnoha reakcím za 

vzniku např. HNO3, která může způsobovat kyselé deště [14].  

Tuhé částice 

Spalováním uhlí vznikají tuhé částice ve formě polétavého popela a aerosolů.  

Zde patří i popílek značený PM10 [19]. Množství uvolněné do atmosféry záleží na spalovacím 

zařízení, technologii a systému čištění spalin [6]. Tento polétavý popel je schopen přetrvávat 

v atmosféře dlouhou dobu [19]. Frakce o velikosti několika µm mají negativní dopad 

na zdraví lidí a zvířat, jehož podstata tkví ve schopnosti vniknout hluboko do plic. Navíc 

na povrchu těchto částic bývají sorbovány těžké kovy [6]. Byl dokonce dokázán vztah mezi 

množstvím těchto částic obsažených v ovzduší a mezi úmrtností lidí žijících na dotčeném 

území [19].  
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Stopové prvky 

Těkavé prvky jako As, Cd, Cu, Ga, Pb, Sb, Se, Zn, F a Hg jsou obsaženy v polétavém 

prachu v organických i anorganických formách, nebo kondenzují při ochlazení spalin v 

komímech. V jemné frakci, která má schopnost se dostávat hluboko do plic, byly zjištěny 

vysoké koncentrace především As, Cd, Cr, Ni, Pb, S, Sb, Se, Ti a Zn. Netěkavé prvky se 

začlení do popela [19]. Při zkoumání potenciální nebezpečnosti stopových prvků v Čínské 

provincii Šan-si (Zhao et al., 2008) [35] bylo zjištěno, že více než polovina F, Se, Hg a Pb 

byla uvolněna do atmosféry ze samovznícených uhelných odvalů. Z tohoto pohledu 

představují odvaly z těžby a zpracování uhlí vážný enviromentální problém [35]. 

HAIBIN, L., ZHENLING, L. [41] se v Číně v roce 2010 zabývali způsobem využitím 

odpadů z těžby uhlí a vlivem těchto technologií na celkové těžební náklady. V rámci teorie 

udržitelného rozvoje a odpadového hospodářství nalezli způsob zahrnující přeměnu 

stávajících uhelných odvalů na ekoparky, využití hlušiny a odpadu z úpravy uhlí při výrobě 

elektrické energie, popílek byl využit do stavebních materiálů a kyselé důlní a drenážní vody 

byly v uzavřeném systému recyklovány [41]. 

2.8 Experimentální metody 

Měření byla prováděna na zařízení Eltra CS – 2000. Zařízení analyzuje simultánně 

obsah celkového uhlíku TC (total carbon) a celkové síry TS (total sulfur), nebo lze měřit 

obsah anorganického uhlíku TIC (total inorganic carbon). Pro účely DP byly použity moduly 

TC, TS a TIC. 

2.8.1 Stanovení obsahu celkového uhlíku (TC) a síry (TS) v odporové peci 

Při stanovení TC a TS se vzorky spalují v keramické lodičce v odporové peci (viz 10 

na obr. 8). Maximální možná pracovní teplota pece je 1550 °C a doporučená pracovní teplota 

pro vzorky uhlí je 1350 °C. Během měření je do pece vháněn O2, který je poté i nosným 

plynem. C a S se oxidují na CO2 a SO2. Tyto spaliny odchází přes lapače prachu a vlhkosti 

naplněné chloristanem hořečnatým do IČ komor. Nejdříve do detektoru s nízkou citlivostí, 

pak do detektoru s vysokou citlivostí pro SO2. Poté přes modulátor CO na CO2 do IČ 

detektoru pro CO2. Výstupní signály z těchto komor jsou zvlášť pro C a pro S softwarově 

zpracovány, vyděleny hmotností vzorku a vyobrazeny jako množství C a S %. Pro tento účel 

je hodnota z analytické váhy spojené s PC zaznamenána v příslušném softwaru. 
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Princip detekce v celách s IČ detektory je založen na absorpci infračerveného záření 

CO2 a SO2, které absorbují charakteristické vlnové délky. Absorpční spektrum je pak dáno 

počtem, uspořádáním a typem atomů v molekule plynu. Zdroj vyzařuje široké pásmo IČ 

záření. To je pak rozděleno přes rotující střídač. IČ záření prochází měřícími drahami, přes 

které prochází spaliny a nosný plyn. V závislosti na složení plynu jsou některé části IČ 

spektra absorbovány. Míra absorpce je úměrná koncentraci plynu. IČ záření pak prochází 

filtrem, který propouští jen malou část IČ záření, a také střídačem na SSD detektor (solid state 

detector), kde pak dopadá střídavý signál. To potlačuje vliv šumu a stárnutí detektoru. 

Získaný signál je zesílen a usměrněn. 

2.8.2 Stanovení obsahu celkového uhlíku (TC) a síry (TS) v indukční peci 

Spalování vzorku v indukční peci se provádí ve spalovacím kelímku vystaveném 

vysokofrekvenční indukci. Do spalovacího kelímku se naváží wolfram, železo a vzorek. 

Kelímek se směsí se vkládá na podstavec do indukční cívky oscilačního obvodu. Wolfram 

se železem jsou akcelerátorem hoření. Pak je indukcí v kelímku generováno teplo, kterým se 

spaluje vzorek za současného dodávání O2. Vzniklé spaliny jsou odváděny a analyzovány 

shodným postupem jako u spalování vzorků v odporové peci. 

Dráhy spalin a nosných plynů v přístroji jsou znázorněny na následujícím obr. č. 7. 

 

Obr. 7 Schéma průchodu spalin a nosných plynů 
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2.8.3 Stanovení celkového anorganického uhlíku TIC 

Jedná se o metodu, při které se ve vzorku oxidují karbonáty na CO2. Pevný vzorek se 

při tomto stanovení zahřívá v Erlenmeyerově baňce a mineralizuje H3PO4 (1:1). 

Do spalovacího prostoru je vháněn O2, který vzniklý CO2 přenáší do již zmíněných lapačů 

prachu, vlhkosti, modulátoru CO a do detekčních IČ trubic. Tam je koncentrace plynu 

vyhodnocena shodně jako v modulu TC. Metodou lze stanovit i snadno rozložitelné 

karbonáty, ale už ne obsah uhlíku např. v grafitu, sazích nebo kyanidy. 

Analyzátor bez modifikace je znázorněn na obr. č. 8. 

 

1 – TIC modul 9 – zásobník H3PO4 

s dávkovačem 2 – spojení s analyzátorem 10 – odporová pec 

3 – odvod plynů 11 – analyzátor 

4 – propojení s pecí 12 – regulátor polohy 

5 – přísun H3PO4 13 – lapač vlhkosti 

6 – Erlenmeyerova titrační baňka 14 – sání do analyzátoru 

7 – topné těleso s magnetickou míchačkou 15 – indukční pec 

8 – podstavec s regulací výšky 

Obr. 8 Eltra CS – 2000 [29] 

  

15 
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2.8.4 Referenční metoda stanovení anorganického uhlíku ve vzorcích  

Metoda, se kterou budou naměřené hodnoty obsahu celkového anorganického uhlíku 

(TIC) ve vzorcích uhelných odvalů porovnávány, vychází z ČSN 72 0121 Základní postup  

rozboru silikátů – Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou [35]. Princip, postup práce a 

naměřené hodnoty, které budou nastíněny v dalších odstavcích, upravené metody  

ČSN 72 0121 uvádí v 1. laboratorních datech KLIKA, Z. aj., 2011 [17]. 

Metoda je určena k analýze uhlíku vázaného v karbonátech. Z pevného vzorku se 

působením H3PO4 uvolňuje CO2. V absorpční U-trubici je následně vázán na natronové vápno 

(směs Ca(OH)2 a NaOH). Při zvážení před a po absorpci je přírůstek hmotnosti ekvivalentní 

množství absorbovaného CO2. Vlhkost se zachycuje v U-trubici naplněné Mg(ClO4)2, H2S je 

zachycen na pemze sycené měďnatou solí [17], [34]. 
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3 Praktická část 

3.1 Analyzované vzorky 

Vzorky poskytnuté zadavatelem (fy ARCADIS) v počtu 15-ti kusů pocházely ze čtyř 

vrtů (V1–V4), jejichž popis a souřadnice (viz tabulka č. 4.) jsou převzaté z laboratorních  

dat [17]. 

Tab. 4 Souřadnice vrtů V1 – V4 a hloubka odběrů vzorků [17] 

Označení 

vrtu 

Označení 

vzorků 

Hmotnost 

vzorku [g] 

Hloubka 

odběru [m] 

Souřadnice vrtu [m] 

V1 

13121 6927 8,5 – 9 

 

-464 941 -1 103 065 

13130 18166 1,8 – 2,2 

13131 6398 2,5 – 3,5 

13132 5525 3,6 – 5,25 

13133 6914 5,8 – 6,8 

13134 5892 6,8 – 8 

 
13135 6354 8 – 8,35 

V2 
13122 7102 2 – 3,5 

-464 951 -1 103 062 
13123 4365 5 – 6,3 

13124 9679 7 – 8 

V3 
13125 8412 2 – 3 

-464 942 -1 103 057 
13126 8396 3 – 5 

13127 4951 8,15 – 9 

V4 13128  2192 3 – 3,85 -464 946 -1 103 056 

13129 9362 5,6 – 6 

Pozn: Souřadnice jsou uvedeny v souřadném systému S-JTSK. 

Vzorkům byla přiřazena čísla 13 121 až 13 135. Pak byly vysušeny a byla stanovena 

jejich celková hmotnost. Z každého vrtu V1 – V4 byl k dispozici daný počet vzorků 

(viz tab. 4). Ty byly v rámci vrtu sítovány na dvě frakce, tj. pod a nad 10 mm. Vzorky 

o velikosti frakce nad 10 mm byly dále rozseparovány na pískovce, prachovce 

a jílovce (PPS), strusku / spečence (S), hlušinu (H) a kusové uhlí (KU). Pak byly připraveny 

průměrné vzorky. 
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Např. průměrný vzorek. PPS-V1 byl připraven následovně:  

- z každého ze sedmi vzorků z vrtu V1 z odseparovaných PPS bylo odebráno stejné 

množství vzorku a podíly byly smíchány,  

- výsledný vzorek byl zhomogenizován a označen jako PPS-V1.  

Obdobně byly připraveny i ostatní průměrné vzorky [17].  

Na průměrných vzorcích PPS-V1 až PPS-V4, S-V1 až S-V4, H-V1 až H-V4 byly pak 

prováděny analýzy v rámci této diplomové práce. Po analýzách bylo zjištěné množství uhlíku 

a síry přepočteno (váženým průměrem) na původní vzorky odebraného materiálu. 

Procentuální obsah mineralogických složek odseparovaných ze vzorků uvádí tab. 5. 

Tab. 5 Obsah složek ve vzorcích [17] 

V
zo

re
k

 Prachovce, 

jílovce, 

pískovce [%] 

 Kusové 

uhlí [%] 

 Struska / 

Spečence [%] 

 Hlušina 

[%] 

 

13121 33 

P
P

S
-V

1
 

0,5 

K
U

-V
1

 

0,5 

S
-V

1
 

66 

H
-V

1
 

13130 100 0 0 0 

13131 21 3 7 69 

13132 6 2 35 57 

13133 41 0,1 9,9 49 

13134 35,9 0,1 1 63 

13135 15,4 0,1 19 65,5 

13122 52 

P
P

S
-V

2
 

0,2 

K
U

-V
2

 

2,8 

S
-V

2
 45 

H
-V

2
 

13123 25 2 5 68 

13124 24 0,5 4 71,5 

13125 36,7 

P
P

S
-V

3
 

0,2 

K
U

-V
3

 

0,5 

S
-V

3
 62,6 

H
-V

3
 

13126 11,8 0,2 29 59 

13127 13 0 12 75 

13128 15 

P
P

S
-V

4
 

1 

K
U

-V
4

 

12 

S
-V

4
 72 

H
-V

4
 

13129 46 1 1 52 

V diplomové práci byly dále analyzovány vzorky s označením 13617 až 13620. Tyto 

vzorky byly odebrány z vrtu V1 [17] a byly upraveny mletím a kvartací. 
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Zpracování vzorků po převzetí od dodavatele přehledně znázorňuje následující  

obr. č. 10. 

 

Obr. 9 Úprava vzorků [17] 

V měřeních prováděných na Katedře analytické chemie VŠB, které předcházely této 

práci, bylo zjištěno, že uhelná hmota obsahuje 24 až 36 % prchavé hořlaviny (V
daf

) a je tedy 

málo prouhelněná. Oddělené vzorky kusového uhlí byly podrobeny elementární analýze, jejíž 

výsledku jsou zapsány v tab. č. 6. 

Tab. 6 Elementární složení kusového uhlí [17] 

vzorek C
d
 [%] H

d
 [%] N

d
 [%] S

d
 [%] 

KU-V1 38,18 2,37 1,35 0,04 

KU-V2 45,00 3,06 0,98 0,05 

KU-V3 30,98 2,11 0,77 0,05 

KU-V4 39,72 3,08 0,85 0,02 

Pozn.: horní index 
d
 (dry) značí suchý vzorek. 

3.2 Metoda stanovení obsahu TC a TS ve vzorcích uhelných odvalů 

Postup pro stanovení obsahu celkového uhlíku (TC) a síry (TS) v odporové spalovací 

peci byl následující:  

- na keramickou lodičku byl navážen vzorek a navážka byla elektronicky přenesena 

do pracovního software,  

- poté byla lodička se vzorkem pomocí zasouvací kovové tyče zasunuta do 

spalovací zóny pece. Od této chvíle probíhala analýza automaticky současně pro 

uhlík i síru.  

- Po analýze byla lodička vyjmuta. 
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Postup pro stanovení celkového uhlíku a síry v indukční spalovací peci byl následující:  

- do keramického kelímku bylo naváženo 1,5 g wolframu a 1 g železa, 

- poté byl navážen vzorek a navážka byla elektronicky přenesena do pracovního 

software, 

- kelímek se vzorkem byl umístěn na podstavec pod píckou. Od této chvíle 

probíhala analýza automaticky současně pro uhlík i síru. 

U Naměřených hodnot vzorků byla statisticky posouzena vzájemná nahraditelnost 

metod a měřením standardu byla statistiky analyzována správnost a přesnost viz Tab. 7. 

Naměřené údaje o vzorcích jsou součásti Tab. 10 (v kapitole 4.2). 

3.3 Metoda stanovení obsahu TIC ve vzorcích uhelných odvalů 

Jedním z cílů diplomové práce bylo upravit stávající metodu stanovení obsahu 

celkového anorganického uhlíku (TIC) přidáním chladiče a posoudit výhodnost tohoto 

zařízení. V tomto modulu byla provedena úprava.  

Zakomponování chladiče nad Erlenmeyerovu baňku dovolilo ve vyšší míře zahřívat 

vzorek v baňce a chladit spaliny. Spalinám se takto zabránilo dostat až do lapače vlhkosti a 

tudíž nedocházelo k jeho degradaci a výrazně se prodloužila doba, po kterou nebylo nutno 

jeho náplň (Mg(ClO4)2) vyměnit. Modifikace TIC modulu je znázorněna na obr. č. 10. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 10 Modul TIC: a) bez modifikace, b) s modifikací 
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Při stanovení celkového anorganického uhlíku (TIC) v modifikovaném zařízení 

s chladičem byla nejdříve navážka vzorku elektronicky převedena do pracovního software. 

Poté byl vzorek kvantitativně převeden do Erlenmeyerovy baňky. Následně bylo přidáno 2 ml 

demineralizované vody, vloženo magnetické míchadlo a baňka byla umístěna na platformu 

s vařičem a magnetickým míchadlem. Byl napojen přívod H3PO4 (50 %), přívod O2 a chladič, 

přes který odcházely spaliny. Těsně po spuštění analýzy bylo ke vzorku postupně ve dvou 

dávkách přidáno dávkovačem celkem 4 ml H3PO4. Detektory vysílaly signál do té doby, než 

došlo k uvolnění veškerého uhlíku ve formě CO2 ze vzorku. 

Získané hodnoty obsahu TIC ve vzorcích z uhelného odvalu Hedvika se pohybovaly 

v rozmezích hodnot 0,03 až 0,34 %. Tyto hodnoty jsou v diskuzi porovnány s výsledky 

získanými normovanou metodou (viz Tab. 13). U naměřených hodnot a údajů získaných dle 

ČSN 72 0121 bylo provedeno posouzení nahraditelnosti metod. Přesnost a správnost 

modifikované metody byla ověřena statistickou jednorozměrnou analýzou na hodnotách 

opakovaného měření standardu viz Tab. 11 v kapitole 4. 

3.4 Referenční metoda dle ČSN 72 0121 – Vážkové stanovení CO2 

Vzorky uhelných odvalů byly změřeny v laboratořích VŠB – Technické univerzity 

Ostrava, Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, na Katedře analytické chemie 

a zkoušení materiálů. Při stanovení CO2 dle ČSN 72 0121 bylo do rozkladné baňky (4) 

naváženo 0,2 až 2 g vzorku. Všechny kohouty do napojených U-trubic byly otevřeny. Pak 

bylo ze zásobníku kyseliny (3) vypuštěno do rozkladné baňky 30 ml H3PO4, přičemž 

rozkladná baňka byla zahřívána kahanem. Uvolněný CO2 byl zachycován v U-trubici 7, 8 

a uvolněná vlhkost z natronového vápna byla zachycena v trubici 9. Před a po absorpci byly 

váženy U-trubice 7, 8 a 9 [17]. 

Ukázka aparatury ke stanovení CO2 je na obr. č. 9. 
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1 – regulátor dusíku 7, 8 – U-trubice s natronovým vápnem 

2 – trojcestný kohout 9 - U – trubice s Mg(ClO4)2 

3 – zásobník H3PO4 10 – suchá pojistka 

4 – rozkladná baňka 11 – promývačka s vodou, pro regulaci rychlosti 

průtoku plynů 

5 – zpětný chladič 

6 – U-trubice plněná pemzou a Mg(ClO4)2 

Obr. 11 Aparatura ke stanovení CO2 [17] 

Naměřené hodnoty obsahu uhličitanů (tedy anorganický původ) a přepočtené na obsah 

uhlíku vázaného ve vzorku jsou uvedeny v Tab. 13 (v kapitole 4.5). 
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4 Výsledky a diskuze 

Tato kapitola se zabývá stanovením parametrů metod pro měření obsahu celkového 

uhlíku (TC) a síry (TS), a anorganické (TIC) formy uhlíku. Dále jsou zde provedena 

porovnání metod stanovení obsahu TC a TS a analýzy obsahu TIC. Získaná data jsou poté 

statisticky vyhodnocena: 

- Metody stanovení obsahu TC a TS (v odporové nebo indukční peci) jsou 

objektivně porovnány Studentovým testem a jejich přesnost následnou statistickou 

analýzou z hodnot opakovaného měření standardu v programu QC-Expert. 

- Posouzení přesnosti měření modifikované metody pro stanovení obsahu TIC bylo 

provedeno taktéž pomocí hodnot získaných opakovaným přeměřením standardu. 

Na základě statistického testování zjištěných hodnot obsahu TIC ve vzorcích a 

obsahu IC v týž vzorcích změřených dle ČSN 72 0121, byla zhodnocena 

nahraditelnost náročné normativní metody. 

V přehledných tabulkách jsou uvedeny zjištěné hodnoty TC, TS, TIC a TOC 

v konkrétních vzorcích, vrtech a celém odvalu. 

4.1 Stanovení parametrů pro měření obsahu TC a TS   

4.1.1 Stanovení optimální navážky a teploty pro měření v odporové peci 

Zajímavým hlediskem a podstatným parametrem analýzy obsahu TC a TS ve vzorcích 

uhelných odvalů při analýze se spalováním v odporové peci je teplota spalování. Vzhled 

popela po spálení vzorku při různých teplotách je znázorněn na obrázku č. 12. 

 

Obr. 12 Zbytky vzorků po spálení při různých teplotách  

Optimální teplota spalování byla zkoušena spalováním vybraných vzorků s označením 

13617 a 13618 při teplotách od 1100 °C po 1500 °C, přičemž maximální pracovní teplota 

pece je 1550 °C. Bylo zjištěno, že se stoupající teplotou se také zvyšoval naměřený obsah TC 

Označení  Spalovací teplota [°C] 

1 1100 

2 1350 

3 1500 
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a TS až po 1450 °C. Od 1450 °C měly získané obsahy TC a TS klesající tendenci. Proto byla 

pro další měření vybrána teplota 1450 °C. Dokládají to následující grafy č. 4, 5, 6 a 7. 

 

Graf 4 Obsah TC v závislosti na teplotě ve vzorku 13617 

 

Graf 5 Obsah TS v závislosti na teplotě ve vzorku 13617 
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Graf 6 Obsah TC v závislosti na teplotě ve vzorku 13618 

 

Graf 7 Obsah TS v závislosti na teplotě ve vzorku 13618 

Rovněž bylo zkoumáno adekvátní množství navážky, které v daném rozmezí nepřesytí 

detektory. Navážka je adekvátní v rozmezí 60 až 80 mg viz následující graf 8. 
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Graf 8 Stanovení adekvátní navážky v závislosti na obsahu TC 

4.2 Porovnání dat měření obsahu TC a TS ve standardu v odporové a indukční peci  

Naměřená data obsahu TC a TS ve standardu uhlí eltra 92510-56 dodaného firmou 

Eltra pro analýzu v odporové peci (OP) a v indukční peci (IP) byla posouzena na základě 

statistické analýzy. Certifikovaný a naměřený obsah TC a TS ve standardu je zaznamenán 

v tabulce č. 7. 

Tab. 7 Měření obsahu TC a TS ve standardu v odporové a indukční peci 

standard Certifikovaný obsah TC/TS [%] 

eltra 92510-56-IP 72,6 3,8 

 

číslo měření 
naměřené hodnoty - odporová pec naměřené hodnoty - indukční pec 

Datum měření TC [%] TS [%] Datum měření TC [%] TS [%] 

1 27.9.2012 75,96 3,85 25.3.2013 72,71 3,98 

2 27.9.2012 74,43 3,68 25.3.2013 73,02 4,01 

3 27.9.2012 73,77 3,87 25.3.2013 72,65 4,05 

4 27.9.2012 79,75
1
 3,74 25.3.2013 73,58 3,98 

5 9.1.2013 72,51 3,80 25.3.2013 74,03 3,62 

6 14.1.2013 72,95 3,78 12.4.2013 71,54 3,99 

7 15.1.2013 71,83 3,72 12.4.2013 74,27 4,02 

11,13 
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8 15.1.2013 71,95 3,70 12.4.2013 71,62 3,48 

9 15.1.2013 72,54 3,73 12.4.2013 71,86 3,78 

10 15.1.2013 72,85 3,80 12.4.2013 73,93 3,83 

11 24.1.2013 69,78 3,86 - - - 

12 24.1.2013 70,06 3,81 - - - 

13 18.3.2013 69,25 3,88 - - - 

14 18.3.2013 69,76 3,89 - - - 

15 18.3.2013 72,02 3,82 - - - 

4.2.1 Statistická analýza obsahu celkového uhlíku v OP a IP 

Nejprve byla pomocí software QC-Expert provedena statistická analýza dat získaných 

z měření v odporové peci (viz tab. 7). Výstupem analýzy jednorozměrových dat jsou 

následující grafy na obr. 13. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Obr. 13 Graf Krabicový a) OP, c) IP a Odhadu hustoty b) OP, d) IP obsahu TC   

Statistickou analýzou jednorozměrných dat na hladině významnosti α = 0,05 bylo 

potvrzeno, že se ve výběru nachází odlehlá hodnota (viz 79,75
1
 % v tab. 7). Toto je také 

patrné z krabicového grafu pro OP na obr. 13. Pro další statistické zpracování byla tato 
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hodnota vyloučena z výběru dat. Data byla vyhodnocena metodou jednorozměrová analýza 

a  testována k hodnotě certifikovaného obsahu TC, 72,6 % ve standardu. Byl proveden t-test 

pro zjištění správnosti měření. Výsledky statistických testů jsou uvedeny v tab. 8. 

Tab. 8 Výsledky vyhodnocení jednorozměrové analýzy a t-testu obsahu TC ve standardu 

Jednorozměrná analýza OP IP 

Homogenita: Přijata Přijata 

Šikmost: 0,18 -0,10 

Špičatost: 2,44 1,58 

Normalita: Přijata Přijata 

Průměr: 72,12 72,92 

Rozptyl: 3,69 1,04 

Směr. odchylka : 1,92 1,02 

t-test 
  

Správnost: Potvrzena Potvrzena 

Konfidenční interval <71,21; 73,03> <72,33; 73,51> 

Data získaná analýzou obsahu TC v indukční i odporové peci jsou správná (průměr 

leží v 95 % intervalu spolehlivosti) a je i splněna podmínka opakovatelnosti. Přesnější 

metodou je analýza v indukční peci, což dokládá nižší směrodatná odchylka a užší interval 

spolehlivosti s menším rozptylem. Studentovým jednovýběrovým t-testem byly vyhodnocené 

rozdíly střeních hodnot a konstanty (certifikovaný obsah TC) považovány za nevýznamné. 

Dále byly naměřené hodnoty obsahu TC získané v OP a v IP porovnány testem 

Porovnání dvou výběrů viz obr. 14. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 14 Krabicové grafy (a) a Grafy hustoty normálního rozdělení (b) stanovení obsahu TC 

v OP v porovnání s IP 
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Předchozí obrázky jsou výstupem software QC-Expert, modulu porovnání 2 výběrů, 

a ukazují výsledky získané analýzou v OP a IP. Je dokázáno, že rozptyly a střední hodnoty 

obou výběrů jsou statisticky shodné a tedy jsou shodné i výběry dat (viz obr. 14 b). 

4.2.2 Statistická analýza obsahu celkové síry v OP a IP 

Užitím software QC-Expert byla provedena statistická analýza dat z měření v OP a IP 

(viz tab. 7). Výstupem analýzy jednorozměrových dat jsou následující grafy na obr. 13. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Obr. 15 Graf Krabicový a) OP, c) IP a Odhadu hustoty b) OP, d) IP obsahu TS 

Statistická analýza jednorozměrných dat potvrdila normální rozdělení a také 

neexistenci odlehlých bodů. Grafické vyjádření statistické analýzy je uvedeno na obr 15.  

Na hladině významnosti α = 0,05 byla data testována jednorozměrovou analýzou 

a t-testem. Testovanou hodnotou byl certifikovaný obsah TS ve standardu. 3,8 %. 

Vyhodnocení těchto testů je v následující tab. 9. 
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Tab. 9 Výsledky vyhodnocení jednorozměrové analýzy a t-testu obsahu TS ve standardu 

Jednorozměrná analýza OP IP 

Homogenita: Přijata Přijata 

Šikmost: -0,22 -1,02 

Špičatost: 1,79 2,68 

Normalita: Přijata Přijata 

Průměr: 3,80 3,87 

Rozptyl: 0,01 0,04 

Směr. odchylka : 0,07 0,19 

t-test   

Správnost: Potvrzena Potvrzena 

Konfidenční interval <3,76; 3,83> <3,76; 3,99> 

Průměr naměřených dat obsahu TC v indukční a odporové peci leží v 95 % intervalu 

spolehlivosti. Přesnější je v tomto případě analýza v odporové peci. Svědčí o tom nižší 

směrodatná odchylka a užší interval spolehlivosti. Studentovým t-testem vyhodnocené rozdíly 

střeních hodnot a certifikovaného obsahu TS byly nevýznamné. 

Dále byly naměřené hodnoty obsahu TS získané v OP a v IP vyhodnoceny testem 

Porovnání dvou výběrů viz obr. 16. Výběry dat je možno považovat za shodné, protože bylo 

dokázáno, že rozptyly a střední hodnoty obou výběrů jsou statisticky taktéž shodné. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 16 Krabicové grafy (a) a Grafy jádrového odhadu hustot normálního rozdělení  (b) 

stanovení obsahu TS v OP v porovnání s IP 
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4.3 Stanovení obsahu TC a TS ve vzorcích v odporové a indukční peci  

Analýzou vzorků z uhelného odvalu Hedvika byly získány hodnoty obsahu celkového 

uhlíku a síry analýzou v odporové a indukční peci. Každý vzorek byl změřen opakovaně 

(nejméně 3x, v případě dobré shody naměřených dat); ze získaných dat byly spočítány 

průměrné hodnoty obsahu uhlíku a síry (viz tab. 10). 

Tab. 10 Zjištěný obsah TC a TS ve vzorcích 

Vzorek 
Odporová pec Indukční pec Odporová pec Indukční pec 

TC [%] TS [%] 

13617 12,90 12,75 0,18 0,57 

13618 8,25 8,69 0,40 0,77 

13619 10,21 11,16 0,28 0,67 

13620 9,87 10,11 0,30 0,74 

S-V1 11,43 12,05 0,25 0,54 

S-V2 10,72 10,90 0,44 0,73 

S-V3 17,48 17,01 0,87 1,22 

H-V1 15,89 16,03 0,43 0,80 

H-V2 15,16 15,38 0,40 0,84 

H-V3 18,30 18,42 0,29 0,81 

H-V4 17,52 17,48 0,37 0,98 

PPS-V1 4,26 4,12 0,40 0,68 

PPS-V2 6,78 6,66 0,46 0,87 

PPS-V3 5,78 5,68 0,15 0,46 

PPS-V4 7,29 7,48 0,22 0,58 

Vzorky 13617-13618 byly naměřeny z důvodu porovnání analýzy v OP a IP. 

Statistické porovnání naměřených dat bylo provedeno pomocí software QC-Expert 

metodou Párového porovnání dvou výběrů zvlášť pro údaje obsahu TC a obsahu TS. 
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4.3.1 Statistická analýza obsahu celkového uhlíku 

Obsah uhlíku ve vzorcích z odvalu byl zjištěn v intervalu od 4 do 19 % (viz tab. 10). 

Modulem „Párové porovnání dvou výběrů“ byly vygenerovány grafy, z nichž byly vybrány 

dva (viz obr. 17). 

Na obr. 17 je v grafu hustoty normálního rozdělení Gaussova křivka hustoty 

pravděpodobnosti, která aproximuje rozdělení rozdílů párů za předpokladu, že toto rozdělení 

je normální. Vnitřní Gaussova křivka představuje přibližně rozdělení aritmetického průměru 

(Y-ová souřadnice je z důvodu přehlednosti redukována). Svislá linie odpovídá nulovému 

rozdílu, šrafovaný obdélník představuje interval spolehlivosti průměru rozdílů. Leží-li v tomto 

intervalu nula, je rozdíl statisticky nevýznamně rozdílný od nuly [41].  

U grafu Bland&Altman je na ose x průměr páru hodnot, na ose y je rozdíl páru hodnot. 

Tento graf odhuje možné závislosti variability (vyjádřené rozdílem) na velikosti měřené 

hodnoty. V ideálním případě nulovosti rozdílu by měla být nulová linie uvnitř červených mezí 

a interval ±2σ zhruba konstantní [41]. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 17 Graf hustoty normálního rozdělení (a) a Bland&Altmanův (b) párového testu měření 

TC v OP a v IP 

Na základě výše uvedených grafů a také z výsledků testu software QC-Expert lze 

vyvodit, že rozdíly mezi dvojicemi na hladině významnosti α = 0,05 jsou nevýznamné. 

Moduly zařízení CS Eltra pro stanovení obsahu TC v odporové a v indukční peci jsou tedy 

srovnatelné. 
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4.3.2 Statistická analýza obsahu celkové síry 

Pro charakterizaci naměřených dat obsahů TS byly vybrány stejné typy grafů 

(viz obr. 18) jako pro vyhodnocení obsahů uhlíku v kapitole 4.3.1. 

a)

 

b)

 

Obr. 18 Graf hustoty normálního rozložení (a) a Bland&Altmanův (b) párového testu měření 

TS v OP a v IP 

Pomocí software QC-Expert byly vyhodnoceny rozdíly mezi výsledky dvou výběrů 

jako významné. Vzhledem k výsledným tezím Párového porovnání dvou výběrů na hladině 

významnosti α = 0,05 lze tedy říci, že měření celkového obsahu síry v reálných vzorcích 

uhelných odvalů v indukční a odporové peci není shodné. Vzhledem k výsledkům 

kapitoly 4.2.2 je výhodnější metodou pro stanovení obsahu TS analýza v odporové peci. 
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4.4 Stanovení parametrů pro měření obsahu TIC modifikovaným Eltra CS 2000 

4.4.1 Teplota ohřevu, rychlost míchání vzorku a množství přidané H3PO4  

Na základě zkušenosti byla určena teplota zahřívání vzorku v Erlenmeyerově baňce na 

50 °C. Na počátku měření bylo možno na 30 sekund zvýšit teplotu až na 70 °C. Nad tyto 

teploty docházelo k nežádoucímu úniku velkého množství vodních par skrze chladič až do 

lapače vlhkosti, který se tak znehodnocoval. 

Rychlost otáček bylo zapotřebí nastavit tak, aby nedocházelo k odstřiku vzorku na 

stěny baňky mimo působení H3PO4 a ohřevu, a zároveň aby vzorek nepřilnul ke dnu baňky. 

Tomu odpovídala rychlost 300 až 400 otáček za minutu. 

Co se týče přídavku potřebného množství H3PO4, tak z hlediska procesu mineralizace 

je nejvýhodnější ihned po spuštění analýzy přidat ve 2 dávkách po 2 ml kyseliny. 

4.4.2 Adekvátní navážka 

Protože vyšší hmotnost navážky, než je zapotřebí, prodlužuje dobu analýzy a může 

také dojít k přesycení detektorů, byla pozornost vedena také tímto směrem. Adekvátní 

navážka byla stanovena na množství vzorku v rozmezí 90 až 120 mg. Graf č. 9 ukazuje, že 

v tomto rozmezí není naměřený obsah TIC závislý na navážce vzorku, což dokazuje správnost 

výběru jejího množství. 

 

Graf 9 Určení adekvátní navážky vzorku při analýze obsahu TIC 
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4.4.3 Určení přesnosti měření obsahu TIC modifikovaným Eltra CS 2000 

K určení přesnosti měření obsahu TIC modifikované metody byl použit standard 

CaCO3 dodaný firmou Eltra. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č. 11. 

Tab. 11 Měření standardu modifikovanou metodou - stanovení obsahu TIC 

 
Standard CaCO3 

Certifikovaný obsah 

TIC [%] 

 Mr=100,09 g.mol
-1 

12,00 

naměřené hodnoty  

Datum měření 
číslo měření 

Naměřený obsah TIC 

[%] 

2.2.2012 1 11,93 

2.2.2012 2 11,30 

2.2.2012 3 12,18 

20.3.2012 4 12,96 

20.3.2012 5 11,97 

4.10.2012 6 11,23 

11.10.2012 7 13,49 

11.10.2012 8 13,51 

11.10.2012 9 12,73 

11.10.2012 10 12,55 

18.10.2012 11 10,03 

18.10.2012 12 13,37 

18.10.2012 13 11,06 

18.10.2012 14 12,19 

15.11.2012 15 9,87 

22.11.2012 16 12,57 

22.11.2012 17 9,77 

22.11.2012 18 13,00 

Získané hodnoty obsahu TIC ve standardu byly statisticky testovány jednorozměrovou 

analýzou. Pomocí software QC-Expert byly vytvořeny grafy v následujícím obrázku 19.  
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a) 

 

b) 

 

Obr. 19 Krabicový graf (a) a Graf odhadu hustoty normálního rozdělení (b) stanovení obsahu 

TIC standardu 

Opakovaně naměřené hodnoty obsahu TIC ve standardu vykazovaly normální 

rozdělení. Data neobsahovala žádné odlehlé hodnoty viz obr. 19. Výstup jednorozměrové 

statistiky a t-testu je zaznamenán v tab. 12. 

Tab. 12 Výsledky vyhodnocení jednorozměrové analýzy a t-testu obsahu TIC ve standardu 

Jednorozměrná analýza 
 

Homogenita: Přijata 

Šikmost: -0,58 

Špičatost: 2,23 

Normalita: Přijata 

Průměr: 11,98 

Rozptyl: 1,46 

Směr. odchylka : 1,21 

t-test  

Správnost: Potvrzena 

Konfidenční interval <11,49; 12,48> 

Studentovým jednovýběrovým t-testem bylo prokázáno, že hodnoty obsahu TIC leží 

v 95 % intervalu spolehlivosti. Vyhodnocené rozdíly střeních hodnot a konstanty 

(certifikovaný obsah TIC) byly považovány za nevýznamné. 
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4.5 Porovnání naměřených hodnot TIC s hodnotami IC dle ČSN 72 0121 

V následující tabulce (Tab 13) jsou uvedeny obsahy CO2, anorganického uhlíku, 

celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového organického uhlíku (TOC). 

Tab. 13 Naměřené hodnoty TIC, IC podle ČSN 72 0121 a vypočtený obsah TOC 

vzorek % CO2 IC [%] TIC [%] TOC [%] 

S-V1 0,15 0,04 0,03 11,71 

S-V2 0,22 0,06 0,04 10,77 

S-V3 1,10 0,30 0,031 17,01 

H-V1 0,51 0,14 0,12 15,86 

H-V2 0,32 0,09 0,06 15,21 

H-V3 0,15 0,04 0,05 18,31 

H-V4 0,18 0,05 0,04 17,46 

PPS-V1 1,03 0,28 0,31 3,94 

PPS-V2 1,43 0,39 0,34 6,38 

PPS-V3 0,51 0,14 0,15 5,63 

PPS-V4 0,44 0,12 0,09 7,30 

Obsahy TIC jsou hodnoty naměřené v rámci této DP. Množství CO2 jsou hodnoty 

stanovené v laboratořích VŠB-TUO, FMMI, na Katedře analytické chemie, dle 

ČSN 72 0121 [17]. Obsahy IC jsou vypočítány vztahem 3 z obsahu CO2 (uvolněného 

z karbonátů) a hodnoty obsahu TOC jsou dopočtené s využitím vztahu 4. 

2

.% 2

CO

C

M

M
COIC       [%], (3) 

kde %CO2 - hm. procenta obsahu oxidu uhličitého  [%], 

 MC - molární hmotnost uhlíku (12,01)  [g.mol-1], 

 CO2 - molární hmotnost oxidu uhličitého (44,01)  [g.mol-1]. 

Výpočet TOC vychází ze vztahu 4: 

TICTCTOC       [%], (4) 

kde TOC - obsah celkového organického uhlíku  [%], 

 TIC - obsah celkového anorganického uhlíku  [%], 

 TC - obsah celkového uhlíku  [%]. 
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Referenční hodnoty obsahu IC spolu s naměřenými daty obsahu TIC ve vzorcích 

uhelných odvalů byly statisticky testovány metodou Párového porovnání dvou výběrů, 

viz obr. 20. 

a) 

 

b) 

 

Obr. 20 Graf hustoty normálního rozložení (a) a Bland&Altmanův (b) párového testu obsahu 

TIC ve vzorku a referenčního obsahu IC 

Na hladině významnosti α = 0,05 byly rozdíly středních hodnot mezi dvojicemi 

zhodnoceny jako nevýznamné. Modifikovaná metoda měření obsahu TIC je tedy 

porovnatelná s normovanou hodnotou dle ČSN 72 0121. 

4.6 Obsah forem uhlíku v uhelném odvalu Hedvika 

Výše uvedené vzorky vypovídají pouze o obsahu zbytkového organického uhlíku 

v mineralogických frakcích, od kterých však bylo nejdříve odseparováno kusové uhlí - jak už 

bylo dříve zmíněno v obr. 10 a v tabulce č. 6. Toto kusové uhlí je započítáno a úplný celkový 

obsah organického uhlíku v průměrném vzorku v rámci jednoho vrtu V1 až V4  je znázorněn 

v tab. 14. Z důvodu vysoké nehomogenity uhelných odvalů obecně a odval Hedviku 

nevyjímaje, jsou v tab. 15 také vypočítány obsahy celkového organického uhlíku 

v průměrných mineralogických frakcích v rámci všech čtyřech vrtů. 
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Tab. 14 Obsah TOC ve frakcích a ve vrtech 

V1 

Mineralogická frakce  PPS H S KU 

Zastoupení frakce v průměrném vzorku z vrtu 

[%] 

25,38 61,58 12,07 0,97 

Obsah TOC ve frakci [%]  4,01 15,79 11,40 38,18 

Σ TOC všech frakcích z vrtu v prům. vz. [%]  12,49 

V2 

Zastoupení frakce v průměrném vzorku z vrtu 

[%] 

33,67 61,50 3,93 0,90 

Obsah TOC ve frakci [%] 6,44 15,10 10,68 45,00 

Σ TOC všech frakcích z vrtu v prům. vz. [%] 12,28 

V3 

Zastoupení frakce v průměrném vzorku z vrtu 

[%] 

20,5 65,53 13,83 0,13 

Obsah TOC ve frakci [%] 5,68 18,25 17,24 30,98 

Σ TOC všech frakcích z vrtu v prům. vz. [%] 15,55 

V4 

Zastoupení frakce v průměrném vzorku z vrtu 

[%] (pozn.: bez S-V4) 

30,5 62,00 6,5 1,00 

Obsah TOC ve frakci [%] 7,20 17,48 - 39,72 

Σ TOC všech frakcích z vrtu v prům. vz. [%] 14,36 

 
Obsah TOC v prům. neroztříděném vzorku 

ze všech 4 vrtů 

13,67 

Pozn.: údaje zvýrazněné kurzívou jsou převzata od Klika, Z. et al [17]. 

Na základě naměřených hodnot obsahu TIC ve vzorcích (viz tab. č. 13), byl vypočten 

průměrný obsah TIC ve vrtech (viz tab. č. 14). Celkový obsah elementárního obsahu uhlíku 

v kusovém uhlí je uveden v  Tab. 6. V tabulce 15 je změřený obsah TIC zprůměrovaný podle 

vrtů. 
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Tab. 15 Průměrný obsah TIC ve vrtech 

 

průměr. obsah TIC ve všech 

frakcích [%] 

V1 0,13 

V2 0,15 

V3 0,13 

V4 0,07 

V následující tab. 16 je vypočítán průměrný obsah TOC v mineralogických frakcích 

ve všech vrtech. 

Tab. 16 Průměrný obsah TOC ve frakcích v celém odvalu 

Mineralogická 

frakce 

Prům. obsah TOC ve všech 

zprůměrovaných  vrtech V1-V4 

[%] 

Prům. obsah TIC ve všech 

vrtech V1-V4 [%] 

PPS 5,83 0,20 

H 16,66 0,06 

S 13,11 0,10 
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5 Závěr 

Na téma hořících uhelných odvalů byla vypracována literární rešerše. Byl popsán 

vznik a chemické složení uhlí, úprava po vytěžení a nakládaní s hlušinou. Podle bilancí hoření 

uhelných odvalů jsou predikovány a charakterizovány vznikající znečišťující látky. 

Úkolem praktické části bylo ověřit vhodnost použití všech modulů přístroje 

Eltra CS 2000 na analýzu uhelných odvalů. Měřením standardu Eltra 92510-56 bylo zjištěno, 

že pro stanovení celkového obsahu síry je vhodnější analýza vzorku v odporové peci při 

teplotě 1350 °C a pro stanovení celkového obsahu uhlíku je optimálnější analýza vzorku 

v indukční peci.  

Analýzou vzorků bylo prokázáno, že v případě měření uhlíku je analýza v odporové 

peci vhodnou alternativou k analýze v peci indukční, ovšem v případě měření síry nejsou tyto 

metody nahraditelné. Vzhledem k finanční náročnosti měření, není možno meřit každý prvek 

v jiné peci, proto pro analýzu uhlíku a síry byla vybrána jako vhodnější pec odporová. 

TIC modul analyzátoru Eltra CS 2000 byl modifikován přidáním chladiče z důvodu 

možného zvýšení teploty při analýze a byly stanoveny vhodné podmínky měření. Přesnost 

a správnost byla potvrzena opakovanou analýzou standardu Eltra CaCO3. Naměřené hodnoty 

obsahu TIC byly porovnány s hodnotami získanými dle ČSN 72 0121. Bylo zjištěno, že velmi 

pracnou a časově náročnou normovanou metodu lze výhodně nahradit novou metodou. 

Ze znalosti obsahu TC a TIC byl proveden výpočet obsahu TOC. Jeho průměrné 

množství vztažené na celý odval (z vrtů V1 až V4) činí 13,67 %. 
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7 Seznamy  

7.1 Seznam použitých zkratek 

EU – Evropská unie 

IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečištění 

ČR – Česká republika 

IČ – infračervený/á 

FTIR – infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací 

NMR – nukleární magnetická rezonance 

ČHP – česká část hornoslezské pánve 

CP/MAS NMR  

 – NMR spektroskopie tuhé fáze 

VÚ –  Vítězný únor 

OKR – ostravsko–karvinský revír 

ZL – znečišťující látky 

VOC – těkavé organické látky (volatile organic compounds) 

TC – celkový obsah uhlík (total carbon) 

TS  –  celkový obsah síry (total sulfur) 

TIC – celkový obsah anorganického uhlíku (total inorganic carbon) 

TOC – celkový organický uhlík (total organic carbon) 

V – vrt, podle pořadí 1–4 

PPS – prachovce, jílovce a pískovce odseparované ze vzorku z frakce nad 10 mm 

H – hlušina odseparovaná ze vzorku z frakce nad 10 mm 

S – struska/spečence odseparované ze vzorku z frakce nad 10 mm 

KU – kusové uhlí odseparované ze vzorku z frakce nad 10 mm 

PPS–V – průměrný vzorek prachovce, pískovce a jílovce z vrtu V(1–4) 

H–V – průměrný vzorek hlušiny z vrtu V(1–4) 

S–V  –  průměrný vzorek strusky/spečence z vrtu V(1–4) 

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky 

PM10  –  pevné prachové částice menší než 10 μm 

OP – odporová pec 

IP – indukční pec 
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7.2 Seznam použitých veličin 

m – hmotnost [mg] 

ν – vlnočet [cm
–1

] 

δ – chemický posun [ppm] 

C – obsah uhlíku [%] 

H – obsah vodíku [%] 

N – obsah dusíku [%] 

SO; Sr – obsah organické síry [%]; obsah veškeré síry v palivu [%] 

Od – diferenční obsah kyslíku [%] 

t – teplota [°C] 

C
daf

 – množství uhlíku v suché, bezpopelnaté hořlavině [%] 

V
daf

 – obsah prchavé hořlaviny v suchém, bezpopelnatém stavu („v hořlavině“) [%] 

A
d
 – obsah popela v suchém stavu [%] 

W
r
 – obsah vody v původním palivu [%] 

M – obsah popeloviny [%] 

r

iQ  – spalné teplo (výhřevnost) [MJ.kg
–1

] 

f – popelový faktor [ ] 

hp – stupeň vyhoření [%] 

hu – obsah hořlaviny v uhlí [%] 

hz – obsah hořlaviny ve zbytku po spalování [%] 

H – uvolněné teplo chemisorpce[J.ml
–1

] 

q
f
 – uvolněné teplo při fyzikální adsorpci [J.g

–1
] 
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