Uhlí
Uhlí
Uhlí je usazená hornina vzniklá z těl rostlin a stromů, které byly zaplaveny a konzervovány bahnem. Postupem času se přidávaly další a další nánosy a na rostlinnou hmotu působily stále větší teploty a
tlaky. Zakonzervování způsobilo, že rostlinná hmota nemohla biodegradovat (vrátit se do koloběhu živin v přírodě) a oxidovat. Za nepřístupu vzduchu a po vystavení zvýšeným teplotám a tlakům se
následně rostlinná hmota postupně pomalu přeměnila na uhlí. Uhlí se skládá převážně z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a síry.
Čištění uhlí - Po vytěžení je uhlí čištěno od zeminy, která se k němu mohla během těžby přimíchat. Nejčastěji se čištění provádí vodou a využívá se při něm, že těžká zemina klesá ke dnu, zatímco lehčí
uhlí vyplave na hladinu.

Palivo

Rašelina [5]

Po vysušení je možné použít
jí jako palivo.

MJ
Výhřevnost: < 17
kg
Obsah uhlíku: 40 – 60 %
Obsah vody: 50 %
Ložiska v ČR:

Množství uhlí vytěženého v ČR
[2]
Rok 2009:
Černé uhlí
11,00 mil. tun
Hnědé uhlí
45,41 mil. tun
Rok 2008:
Černé uhlí
Hnědé uhlí

12,66 mil. tun
47,53 mil. tun

Hnědé uhlí [1]

Lignit [1]

Vídeňská pánev
Českobudějovická pánev
Žitavská pánev

Černé uhlí [1]

Antracit [1]

MJ
Výhřevnost: 7 až 22
kg
Obsah uhlíku: 50 – 60 %
Obsah vody: 5 – 40 %
Obsah síry: 0,5 – 2 %
Ložiska v ČR:

MJ
Výhřevnost: 18 až 32
kg
Obsah uhlíku: 80 – 90 %
Obsah vody: 1 – 15 %
Obsah síry: 0,5 – 1,25 %
Ložiska v ČR:

MJ
Výhřevnost: 26 až 34
kg
Obsah uhlíku: > 90 %
Obsah vody: 1 – 3 %
Obsah síry: 0 %
Ložiska v ČR:

Chebská pánev
Sokolovská pánev
Severočeská pánev
Žitavská pánev

Hornoslezská pánev
Vnitrosudetská pánev
Podkrkonošská pánev
Středočeské pánve
Boskovická brázda
Mšensko-roudnická pánev
Plzeňská a Radnická pánev
Mnichovohradišťská pánev

Nejsou (vytěženy)
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Grafit [4]

Obsah uhlíku: 100%
Neobsahuje žádnou
prchavou hořlavinu a je
velice obtížné jej zapálit.
Jako palivo se nepoužívá.

Produkce uhlí ve světě [3]
1. Čína
48,3 %
2. USA
14,8 %
3. Austrálie 6,3 %
4. Indie
5,8 %
5. EU
4,2 %
6. Rusko
4,0 %
7. Zbytek
16.6 %

Hiltův zákon (Hiltovo pravidlo)
Čím je uhlí uloženo hloub, tím má vyšší kvalitu

Základní způsoby těžby uhlí
Povrchová těžba

Legenda
Zelená šipka – postup těžby
Fialová šipka – postup odstranění zeminy
Modrá šipka – směr odvozu uhlí
Červená šipka - zával

Vrstevnicová těžba
Probíhá na svazích hor, kdy je
pruh zeminy, který se ještě
ekonomický vyplatí odstranit,
odstraněn, umístěn pod svah,
aby jej zpevnil a uhlí je
vyrubáno. Dodatečně je ještě
možné dělat návrty do boku
sloje, aby se zvýšila výtěžnost.

Odstranění špice hor
U toho způsobu těžby se částečně kombinuje vrstevnicová a
liniová těžba. Na začátku se přebytečná zemina ukládá do
údolí mezi svahy. Pokud je jí v průběhu těžby mnoho, začne
se ukládat do předchozí vytěžené oblasti. Na konci těžby je
špice kopce nebo hory úplně odstraněna.
Plošná liniová těžba
V úzkém pruhu je odstraněna zemina,
pod kterou se vytěží pruh uhlí, v
postupu se pokračuje a zemina se
ukládá do předchozí vytěžené oblasti.

Hlubinná těžba

Komorování
U komorování se uhlí těží vyrubáním
postupně se zvětšujících komor v určitém
pořadí. Komory se mohou těžit až na zával.

Pilířování
U pilířování se při rubání nechávají uhelné
pilíře, které zabraňují propadnutí stropu a
závalu sloje
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Zátinkování
Při tomto způsobu je možno uhlí rubat v úzkém pruhu a
strop nechat zpevněn uhlím, které se rube až cestou
zpět. Při zpáteční cestě může dojít k závalu.

Stěnování
Zde se uhlí rube v úzkém pruhu na celou délku uhelné
stěny. Strop se může podepírat vzpěrami, nebo se může
nechat vyrubaná oblast zavalit.

