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Abstrakt 

K samovznícení uhelné hmoty dochází často po překročení tzv. kritické 

teploty, což je doprovázeno u náchylných černých uhlí cca po pěti týdnech 

a u hnědých uhlí cca po čtyřech týdnech dynamickým teplotním nárůstem. 

Předmětný proces je doprovázen vývinem charakteristických indikačních plynů. 

Cílem předložené disertační práce bylo určit charakteristické indikační plyny 

samovznícení hnědého uhlí. 

Stanovení charakteristických indikačních plynů v tomto případě probíhalo 

laboratorním ověřování složení indikačních plynů za použití metody tepelné 

oxidace TEPOX. Z hnědouhelných deponií byly pravidelně odebírány vzorky 

hnědouhelné hmoty v množství cca 2 3 kg a byly odesílány k laboratorním 

rozborům. Výsledky získané především z laboratorních rozborů a také 

z provozních odběrů vzorků plynů z hnědouhelných deponií byly vyhodnoceny 

a grafický interpretovány. 

V disertační práci jsou definovány charakteristické indikační plyny hnědého 

uhlí severočeských hnědouhelných revírů.    

Klíčová slova 

samovznícení, hnědé uhlí, deponie, indikační plyny, nasycené uhlovodíky, 

nenasycené uhlovodíky. 
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Abstract 

Spontaneous combustion of coal occurs when its temperature cross „the 

critical temperature“, which usually takes 5 weeks in a case of hard coal and 4 

weeks in a case of brown coal. After that moment a temperature increases 

sharply. This process is accompanied with a releasing of characteristic indicator 

gases. The aim of this dissertation was to determine characteristic indicator gases 

of brown coal spontaneous combustion. 

Determination of the characteristic indicator gases was in this case based 

on the laboratory method of thermal oxidation TEPOX. Coal samples of about 2 3 

kg have beet periodically taken from brown coal store piles and were sent to 

laboratory analysis. Results obtained primarily from laboratory analysis and 

sampling of indicator gases monitored in situ have been evaluated and interpreted 

graphically. 

The characteristic indication gases of the North Bohemian Brown Coal 

Basin are defined in this dissertation thesis. 

Key words 

spontaneous combustion, brown coal, indicator gases, saturated 

hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. 
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1 Úvod 

Jedním z nejzávažnějších nebezpečí v důlních podmínkách jsou důlní 

požáry. Důlní požáry dělíme na endogenní a exogenní. Požáry endogenní, tj. 

z vnitřních příčin, se vyznačují pozvolným nárůstem teploty ohniska samovznícení. 

Tento proces je doprovázen uvolňováním tzv. indikačních plynů. 

Disertační práce se zabývá plynovou indikací samovznícení hnědého uhlí.  

Autor vychází z dosavadních poznatků v zahraničí i v ČR. Navazuje na dosavadní 

výzkum, který probíhal na VŠB TU Ostrava v letech 1999 2002 v rámci tzv. 

„Pasportizace uhelných slojí z hlediska samovznícení“. Během tohoto výzkumu 

bylo zpracováno tepelnou oxidaci 31 uhelných vzorků, z toho byly 4 hnědouhelné 

vzorky. V rámci disertační práce a účasti na řešení projektu Technologické 

agentury České republiky č. TA01020351 s názvem „Výzkum možností predikce 

vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv“ bylo úkolem 

autora rozšířit dosavadní znalosti o nové poznatky v oblasti indikačních plynů 

hnědého uhlí. Disertační práce byla zaměřena na dosažení následujících cílů: 

• kompilovat dosavadní poznatky k indikačním plynům samovznícení uhlí, 

• připravit a ověřit laboratorní vybavení metody tepelné oxidace uhlí, 

• ověřit plynové obrazy indikačních plynů hnědouhelných vzorků metodou 

tepelné oxidace, 

• vyhodnotit získané laboratorní plynové obrazy indikačních plynů hnědého 

uhlí a provést jejich srovnání s plyny zjištěnými in situ, 

• stanovit charakteristické indikační plyny samovznícení hnědých uhlí. 
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2  Historický vývoj indikačních plynů 

Systematický výzkum indikačních plynů samovznícení uhlí pochází 

z počátku první poloviny minulého století z doncasterské soukromé laboratoře 

bezpečnosti dolů, odkud pocházejí tzv. Grahamová čísla. Druhá polovina 

minulého století byla v tomto smyslu charakteristická výzkumem vyšších plynných 

uhlovodíků. 

2.1 Zahraniční poznatky 

Podrobné zkoumání a sledování samovznícení uhlí započalo v 30. letech 

20. stol. a to díky britskému výzkumníkovi J. I. Grahamovi (1920), který tímto 

položil základy nové metodě. Začal se zabývat uvolňováním CO a CO2 z uhlí jak 

za běžných okolních teplot, tak při vyšších teplotách. Graham tvrdil, že při oxidaci 

uhelné hmoty dochází k uvolňování CO za současného poklesu koncentrace 

kyslíku v závislosti na teplotě oxidovaného uhlí. Tento poznatek dál vzniknout 

nové metodě, která spočívala na zjišťování dvou základních ukazatelů a to, 

CO/ O2 a CO2/ O2 (Grahamová čísla). I když tato metoda patří k nejstarším, 

v současné době je v některých zemích využívána pro zjišťování teploty v ohnisku 

samovzněcovacího procesu a dokonce v Polsku je v současnosti uložena pro 

hlubinné doly obecně závazným předpisem, jako závazné bezpečnostní kritérium. 

Při sledování důlního požáru zjistil japonský výzkumník Kitagawa (1959), že 

kromě CO a CO2 dochází i k uvolňování jiných plynů, především etylénu. Jeho 

koncentrace však byla tak nízká, že nebylo možné v dané době zjistit jeho 

hodnoty. A proto Kitagawa navrhnul své vlastní detekční trubičky. Pro zjištění CO 

navrhnul tzv. kolorimetrickou detekční trubičku, která byla schopná zachytit 

koncentrace CO v rozmezí 0 0,1 %. A pro etylén navrhnul délkovou detekční 

trubičku, která měřila v rozmezí 1 10 ppm. Tímto svým zjištěním dal Kitagawa 

celosvětový impulz k důkladnému sledování především vyšších uhlovodíků 

v důlním ovzduší. 

Následnými výzkumníky zabývající se touto problematikou byli Pursall 

a Banerjee (1961). Začali se zabývat výskytem vyšším uhlovodíků, především 

etylénu a propylénu v důlním ovzduší. Použili chromatografii pro stanovení 

koncentrací uhlovodíků s nosným plynem argonem. Pro oddělení jednotlivých 
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plynů ze směsi důlního ovzduší použili dvou různých chromatografických kolon. 

První kolona byla plněna silikagelem pro detekci H2, N2 a O2, CH4, C2H6, CO2, 

C2H4. Druhá kolona byla tvořena molekulárním sítem pro detekci H2, N2, O2 a CH4. 

Autoři použili tepelně vodivostní detektor, který se pro nízké koncentrace moc 

neosvědčil, a proto navrhli pro další měření použití citlivějšího přístroje. 

Následně Pursall a Gosh (1963) použili tři druhy detektorů. Profilový 

ionizační detektor, který byl schopný měřit koncentrace plynu až do 100 %. Tento 

ionizační detektor mohl být použít s jakýmkoliv nosným plynem. Jeho nevýhodou 

však byla poměrně malá citlivost. Druhým detektorem byl argonový detektor. Ten 

bylo možné použit pouze s nosným plynem argonem, ale vyznačoval se mnohem 

větší citlivosti než předchozí ionizační detektor. A posledním byl detektor 

pohyblivosti elektronů, jež sloužil pro stanovení koncentrací plynů vyskytujících se 

trvalé a které nebylo možné stanovit předchozími detektory. Jako nosný plyn se 

používal argon, ale znečištěný ionizovatelným plynem, např. acetylénem. Pro 

usnadnění pracovního postupu upravili autoři prodejní argonový detektor tak, aby 

splňoval předpoklady všech tři uvedených detektorů. Během výzkumu měření 

uhlovodíků uvolněných z uhelné hmoty zjistili, že dřív než došlo ke změnám 

v Grahamových ukazatelích, objevily se stopy etylénu. Při zvýšení základního 

poměru CO/∆O2 na sedminásobek dochází k výskytu propylénu. Pokud se ale 

základní poměr CO/∆O2 snížil na trojnásobek propylén zmizel a při zvýšení 

základního poměru CO/∆O2 na devítinásobek se objevil acetylén. Při využití této 

metody v důlní praxi se autoři často setkali se situaci, kdy při nárůstu hodnot 

Grahamova poměru CO/∆O2 nebyl zjištěn etylén ani jiný nenasycený uhlovodík. 

Dospěli tedy k závěru, že vyšší obsah CO byl způsoben jiným zdrojem než 

samovzněcovacím procesem. 

V Polsku se v šedesátých letech problematice nasycených a nenasycených 

uhlovodíků věnoval Muzyczuk (1966). Své výzkumy prováděl v polském 

výzkumném uhelném ústavu GIG (Glowny Instytut Górnictwa) v Katovicích. 

Pomocí svých metod mohl zjistit přítomnost alifatických a aromatických uhlovodíků 

a to ve velmi nízkých koncentracích. Muzyczuk zjistil, že nenasycené uhlovodíky, 

kde převažoval etylén, vznikaly pouze při oxidačním procesu. Kdežto aromatické 

uhlovodíky se při teplotě do 300 °C vůbec nevyskytovaly. Muzyczuk dospěl 
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k závěru, že jako nejvhodnější indikační plyn se jeví CO, jehož koncentrace je 100 

až 1 000krát vyšší než je tomu u etanu nebo etylénu. 

Dalšími výzkumníky zabývající se analýzou vyšších uhlovodíků byli 

Chamberlain et. al. (1970). Autoři se věnovali zahřívání různých druhů britského 

uhlí za konstantního průtoku vzduchu nebo dusíku. Alifatické uhlovodíky (od 

metanu po butan) byly analyzovány na chromatografu s FID detektorem a kolonou 

naplněnou Carbowaxem 20M, který umožňoval detekci např. u metanu již okolo 

0,5 ppm a u butanu kolem 2 ppm. Druhý chromatograf s kolonou plněnou 

molekulárním sítem sloužil pro stanovení vodíku, dusíku a kyslíku. Co se týče 

kyslíku, CO2 a CO, tak ty byly analyzovány na jednoúčelových zařízeních. Autoři 

došli k závěrům, že u zkoumaného uhlí při teplotě 40 °C dochází k uvolňování CO. 

Vodík se začal uvolňovat až při teplotě 80 °C a dosahoval maxima kolem 200 °C. 

Co se týče propylénu, ten se začal objevovat při teplotě 137 °C a maxima 

dosahoval kolem 230 °C, ale vzápětí následoval jeho prudký pokles. Při teplotě 

kolem 155 °C se objevil etylén. Z těchto závěrů autoři usoudili, že jako 

nejvhodnější indikační plyn upozorňující na vznik samovznícení se jeví CO. 

Následně Chamberlain s Hallem (1973) pokračovali v předchozích 

pokusech, ale použili tzv. obohacovací systém podle literatury (Novák, 1965). 

Obohacovací systém spočíval v tom, že plynové vzorky, které měly být 

analyzovány, byly předem koncentrovány a následně analyzovány. Tento systém 

spočíval v tom, že přes miniaturní chromatografickou kolonu byl nasáván vzduch 

a to tak dlouho, dokud se nedosáhlo rovnováhy mezi plynnou fází a náplní kolony 

pro každou složku plynu. Pomoci tohoto systému bylo izolováno 30 různých 

uhlovodíků, z kterých se podařilo 20 experimentálně určit. Autoři také uvedli, že 

poměr mezi iso butanem a n butanem by mohl naznačovat míru probíhající 

oxidace uhelné hmoty. 

Chamberlain et. al. (1976) stále poukazoval na to, že i když se CO jeví jako 

nejvhodnější indikační plyn, jeho koncentrace narůstá až při překročení kritické 

teploty, která se pohybuje od 30 70 °C (podle stupně prouhelnění). Tentokrát se 

Chamberlain se svým kolektivem zaměřil na plyny uvolňované pouze při oxidaci 

do 120 °C. Testování prováděli na třech uhelných vzorcích různého stupně 
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prouhelnění. Autoři dospěli k zjištěním, že pod 10 °C se nevyskytoval žádný 

z chromatografický analyzovaných plynů nad mez 0,01 ppm. První měřitelné 

koncentrace se začaly objevovat až při teplotě 10 70 °C a prudce rostly. Ale po 

překročení 70 °C se vývin u všech analyzovaných plynů ustálil kromě CO. 

V roce 1976 skupina vědeckých pracovníků VNIIGD (Všesvazový 

vědeckovýzkumný ústav důlního záchranářství) v Doněcku pod vedením 

Aijperoviče, (publikováno v listovce Faster 1976) zjistila, že již při počáteční 

tepelné oxidací dochází k výskytu etylénu a acetylénu. Podařilo se jim prokázat, 

že poměr těchto nenasycených uhlovodíku je přímo závislý na teplotě v ohnisku. 

Během svého výzkumu se potýkali se závažným problémem, a to, jak stanovit 

nízké koncentrace těchto plynů, které dosahovaly hodnot řadově 10 7 % objemu. 

Proto navrhli zvláštní způsob odběru vzorků, který prováděli prosáváním vzdušin 

vzorkovací trubici, tzv. koncentrátorem, který z velkého množství vzdušin zachytil 

potřebné složky. Následně provedli chemický rozbor pomoci chromatografu, 

doplněného zařízením pro desorpci koncentrovaných plynů ze vzorkovací trubice. 

Ze získaných výsledků stanovili poměr etylénu a acetylénu v ovzduší a z grafu 

závislosti na teplotě byla určována teplota samovznícení. Uvedený postup se stal 

závaznou metodou pro určování teploty ohniska samovznícení v důlní praxi.  

V Kanadě se problematikou samovznícení uhelné hmoty zabývali autoři 

Chakravorty a Feng (1978). Své pokusy prováděli na uhlí získaném z uhelné 

oblasti Sparwood. Uhlí bylo zahřívané od 20 250 °C. Analýza byla prováděná 

pomoci chromatografu a citlivého IČ analyzátoru. Měřením bylo zjištěno, že 

k uvolňování CO a CO2 dochází při teplotě 74 °C. Při dosažení teploty 110 °C se 

začaly objevovat stopy vodíku a etanu, ale v mnohem nižších koncentracích než 

u CO. Vyšší nasycené a nenasycené uhlovodíky především propan, butan 

a etylén se vyskytovaly až při vyšších teplotách. Výviny indikačních plynu (CO, 

vodíku, etanu a etylénu), které získal Chakravorty během svého výzkumu jsou 

zobrazeny v grafu na obr. 1. Co se týče dynamiky uvolňování indikačních plynů je 

patrné, že největší převahu má CO. Proto autoři navrhli, aby došlo ke 

kontinuálnímu měření CO upravenými IČ analyzátory přímo v důlních 

podmínkách. 
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Obr. 1 Chakravortův graf (Chakravorty, 1978) 

V devadesátých letech navázal na poznatky získané z předchozích 

výzkumů prováděných na výzkumném uhelném ústavu GIG v Katowicích autor 

Cygankiewicz (1996), který se také začal zabývat vývojem indikačních plynů 

pomocí tepelné oxidace. U vzorků zkoumaných v teplotním rozmezí 50 250 °C, 

byly zjištěný výviny běžných indikačních plynů a zároveň i nasycených 

a nenasycených uhlovodíků C2 C4. Z těchto plynů pak bylo vyhodnoceno šest 

nejvhodnějších bezrozměrných ukazatelů pro hodnocení samovzněcovacího 

procesu: 

• C2H4/C2H2 (etan/acetylénu), 

• C3H6/C2H2 (propylén/acetylénu), 

• 100 * (C2H4/H2), 

• CO/H2, 

• 100 * G (Grahamův poměr), 

• CnHm/H2. 

Ze svého výzkumu Cygankiewicz vyvodil závěr, že hodnota všech těchto 

bezrozměrných ukazatelů stoupala s rostoucí teplotou. Největší stoupající 

tendenci měly ukazatelé CnHm/H2 a CO/H2, naopak nejmenší vykazoval 

Grahamův poměr. Tato metoda byla později úspěšně použitá i v praxi na jednom 

z polských dolů, kdy byl odhalen proces samovznícení. Podle autora lze tuto 
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metodu použít pro hodnocení samovzněcovacího procesu. Metoda je výzkumným 

ústavem GIG nabízena pro provozní účely do současnosti. 

2.2 Historický vývoj v ČR 

První oxidační zkoušky u nás provedli Lanková, Černý a Dobal (1975). 

Během svého výzkumu se zaměřili především na oxidaci uhelné hmoty z hlediska 

vývinu uhlovodíků při zvolených teplotách. Oxidace probíhala při konstantních 

teplotách 100, 150, 200 a 240 °C. Pomoci chromatografu byly potom analyzovány 

uhlovodíky metan, etan, propan, n butan, etylén a propylén. Během výzkumu byly 

potvrzeny již známe zákonitosti a to, že na vývin zkoumaných uhlovodíků má 

podstatný vliv teplota oxidace („čím vyšší teplota, tím vyšší vývin uhlovodíků; čím 

je vyšší uhlovodík, tím menší je jeho vývin“). Co se týče vhodnosti uhlovodíků jako 

detekčních plynů, tak jako nejvhodnějším indikačním plynem upozorňujícím na 

vznik samovznícení se jeví etén. Plyny jako metan a etan v tomto případě 

nepřicházeli v úvahu a to proto, že metan je záležitosti plynodajnosti uhelné hmoty 

a k uvolnění etanu také nedochází jenom při oxidačním štěpení. 

Dalším vědeckým pracovníkem, který se zabýval výzkumem včasného 

zjištění samovznícení, byl Ing. M. Harašta (1979). Ing. M. Harašta se svým 

vědeckým týmem ve VVUÚ v Ostravě Radvanicích, měl za cíl pomoci 

laboratorních a provozních zkoušet navrhnout metodiku stanovování vyšších 

uhlovodíků ke zjišťování příznaků samovznícení. Celý výzkum se skládal 

z následujících etap: 

a) „Vypracování metodiky pro stanovení nasycených a nenasycených 

uhlovodíků na plynovém chromatografu. 

b) Sledování změn oxidačních produktů z několika typů uhlí za různých teplot, 

kdy se měly sledovat vzájemné poměry jednotlivých uhlovodíků. 

c) Sledování sorpce a desorpce jednotlivých uhlovodíků vznikajících při 

oxidaci uhlí jak na uhelné hmotě, tak i na průvodních horninách. 

d) Sledování několika důlních pracovišť s uhlím náchylným k samovznícení za 

účelem včasného zjištění vznikajícího záparu. 

e) Sledování probíhajícího záparu v provozu a z dosažených výsledků usoudit 

na rozsah záparu a jeho teploty. 
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f) Vypracování metodiky sledování vyšších uhlovodíků pro rozpoznání 

vznikajícího záparu.“ 

Během výzkumu, který trval od roku 1976 1979 došel vědecký tým pod 

vedením Ing. Harašty k těmto závěrům: 

a) Pro stanovení nasycených a nenasycených uhlovodíků byl použít 

chromatograf fy Becker Delft, který musel projít několika úpravami, aby bylo 

možné získat co nejpřesnější hodnoty především nižších uhlovodíků. 

Nevýhodou tohoto přístroje byly: 

• nemožnost použití programátoru teploty => dlouhé vytemperování 

termostatu, 

• zdvojený pík pro plynovou směs propylénu s iso butanem => 

rozdělení píku by si vyžadovalo změnu náplně kolony, což by nám 

zamezilo stanovovat hodnoty acetylénu, který je důležitý pro zjištění 

přechodu záparu v otevřený oheň, 

• stanovení uhlovodíků se střídavou výměnou kolon => mechanické 

poškození citlivých části přístroje při zdlouhavém a nebezpečném 

vymontovávání a vložení jiné kolony. 

I přes výše uvedené nevýhody byla metoda využita. 

b) Výzkum prokázal, že za normálních podmínek dobývání, způsobu větrání 

a ustáleného tlakového stavu bez náhlých a značných změn je výskyt 

jednotlivých uhlovodíků konstantní a jejich vzájemný poměr je zachován. Za 

těchto podmínek nedochází k výskytu žádných měřitelných koncentrací 

nenasycených uhlovodíků (etylénu, acetylénu a propylénu). Výzkum také 

prokázal, že jestliže dojde k poklesu koncentračních poměrů CH4/C2H6; 

C2H6/C3H8; C3H8/C4H10 lze usuzovat zvýšenou oxidaci uhlí s akumulací 

tepla a uvolnění uhlovodíků C3 a C4. Jestliže byla zjištěná přítomnost 

etylénu popřípadě acetylénu, šlo o příznak vznikajícího záparu a bylo 

potřeba provést nezbytná opatření pro jeho likvidaci a zamezení jeho 

pokračování. Došlo li k pokročilejšímu stádiu záparu, byla koncentrace 

etylénu vyšší než koncentrace etanu. Přítomnost acetylénu v měřitelných 

koncentracích naznačovala vysoké teploty v uhelné hmotě a to nad 230 °C, 

kdy zápar přecházel v otevřený oheň.  
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c) Na základě rozboru vzorků plynů z vybraných druhů uhlí a některých 

průvodních hornin vyplynulo, že při zahřívání uhelné hmoty dochází k velmi 

intenzivnímu uvolňování metanu, který dosahuje maxima při teplotách 100

120 °C. Dalším plynem byl etan, který vždy doprovází metan a projevuje se 

až při teplotách kolem 100 °C. Zvýšena desorpce propanu nastává nad 

teplotou 100 °C a k výraznému uvolňování propanu dochází až kolem 

teploty 200 °C. Podobně se choval i n butan. Z nenasycených uhlovodíků 

bylo možné stanovit pouze etylén. Z oxidačních zkoušek vyplynulo, že čím 

více metanu vzorek uvolňoval, tím více ostatních uhlovodíků jej 

doprovázelo. V případě průvodních hornin bylo prokázáno, že při zahřívání 

do teploty 230 °C i zde dochází k uvolňování kromě běžných nasycených 

uhlovodíků i uhlovodíků nenasycených (etylénu a acetylénu). Výjimku tvořil 

pouze pískovec, který neobsahoval acetylén a ani n butan, ale za to 

obsahoval velké množství metanu. 

d) Provedené zkoušky na některých důlních pracovištích prokázaly, že výskyt 

etylénu je závislý na vznikajícím záparu. Přítomnost acetylénu byla zjištěna 

v lokalitách, kde došlo zřejmě ke vzniku otevřeného ohně. 

e) Byl vypracován návrh metodiky, který vycházel z laboratorních zkoušek 

a jejich ověřování v provozu a který měl sloužit ke kontrole důlních děl 

z hlediska sledování nasycených a nenasycených uhlovodíků. Bylo 

doporučeno, aby tato metodika byla nadále ověřována, doplňována 

a prohlubována. 

Další výzkum zaměřený na zjišťování počátku samovznícení uhlí v OKR 

probíhal na HBZS v Ostravě Radvanicích. Autoři Apfelthaler et. al. (1983) se 

snažili stanovit metodiku pro včasné zjištění samovznícení pomoci 

chromatografický stanovených uhlovodíků. Podkladem jim byl soubor zhruba 

4 000 rozborů vzorků ovzduší pomoci, kterého lze získat dvou až více týdenní 

předstih k zjištění počátku samovzněcovacího procesu. Celá metoda byla 

založena na pečlivém odběru vzorků ovzduší a následném chromatografickém 

vyhodnocením. Odběr vzorků ovzduší byl prováděn výlučně tzv. suchým 

způsobem (bez použití uzávěrné kapaliny). Pracovník provádějící odběr vzorků 

musel nejprve změřit teplotu ovzduší, potom provést indikaci na metan a oxid 
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uhličitý a detekci stanovit obsah oxidu uhelnatého. Posléze provedl měření 

rozměrů a vypočítání plochy průřezu důlního díla. Na závěr změřil rychlost 

proudění větrů. Všechny získané hodnoty musely být pečlivě zaprotokolovány. 

Poté mohl být proveden vlastní odběr vzorku ovzduší. Odběr byl proveden 

ejektorem do skleněné vzorkovnice o obsahu 1 000 cm3 a do 24 hodin dopraven 

do laboratoře k analýze. Tato metodika stanovovala také četnost odběrů. Pro 

preventivní sledování míst náchylných k samovznícení doporučili autoři odběr 

vzorků nejméně jednou týdně. Při příznacích samovznícení nejméně dvakrát 

týdně, při rozvinutém samovznícení nejméně jednou za 24 hodin a pro kontrolu 

uzavřeného požářiště nejméně jednou měsíčně. Na základě výsledků získaných 

chromatografickou analýzou, autoři stanovili jednotlivé fáze průběhu 

samovznícení. Při počáteční fázi samovznícení se objevuje CO a plyny alkanové 

řady (etan, propan, butan). Tyto plyny se kromě etanu za normálních podmínek 

v důlním ovzduší nevyskytují. První příznaky počátku samovznícení signalizuje 

zvýšení koncentrace etanu, jestliže se zároveň nezvyšuje i hodnota metanu. 

Koncentrace propanu a butanu od 0,01 1,0 ppm signalizuje teplotu v intervalu od 

30 60 °C. Jestliže dojde ke zvýšení teploty ohniska nad 60 °C, začne se objevovat 

etylén a jeho koncentrace se pohybují od 0,01 1,0 ppm. Dochází také k prudkému 

nárůstu CO. Přítomnost etylénu je signalizována při teplotním intervalu 60 90 °C. 

Zde autoři mluví o tzv. kritické fázi rozvoje samovznícení. Při teplotách od 90 110 

°C se začíná pozvolná objevovat vodík v koncentracích od 10 1 000 ppm 

a dochází také k nárůstu propanu, butanu a etylénu v hodnotách od 1 100 ppm. 

Dosáhne li teplota ohniska hranici 230 °C, objevuje se acetylén. Na základě těchto 

zjištění byl vytvořen sloupcový graf, který stanovuje litrové výviny jednotlivých 

plynu v daných fázích samovznícení. Počítačová interpretace předmětného grafu 

je uvedena na obr. 2. Pro otevření a odvětrání uzavřeného požářiště bylo 

zapotřebí, aby koncentrace etylénu klesla pod hranici 0,1 ppm a ze vzorku vzdušin 

zcela vymizel acetylén. Tato metodika byla pouze prozatímní, protože chyběl 

dostatečný počet laboratorních zkoušek z jednotlivých uhelných slojí a ker z OKR. 

Proto byly dočasně použitý údaje pro uhlí z Donbasu (Ukrajina). 
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Obr. 2 Graf indikačních plynů samovznícení uhlí podle HBZS Ostrava, print screen z programu 

„Hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty“ verze 2.3 (Stecker, 2005) 

Problematika včasného zjištění samovznícení uhelné hmoty byla řešena 

také na VŠB TU Ostrava v rámci čtyřletého projektu VaV ČBÚ č. 3/99 „Snížení 

rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční 

metody“. Řešitelem tohoto projektu byl prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D. (2002). 

Výsledkem celého výzkumu bylo zpracování databáze plynových obrazů tepelné 

oxidace uhelných vzorků OKR za období 1986 2001. Podklady pro tuto databází 

tvořily data získané z katalogů slojí náchylných k samovznícení ze dvou 

výzkumných projektů. První projekt probíhal v letech 1986 1993 ve VVUÚ, a. s. 

pod vedením Ing. Milouše Harašty a od roku 1991 1993 pod vedením Ing. 

Věžníkové (Věžníková, 1991). Projekt nesl název „Pasportizace uhelných slojí 

náchylných k samovznícení“. Během tohoto prvního období bylo zpracováno 

celkem 41 uhelných vzorků z OKR. Následný projekt probíhal v letech 1999 2002 

a byl to projekt již výše zmíněný, jehož řešitelem byla VŠB TU Ostrava pod 

vedením prof. Ing. Aloise Adamuse, Ph.D. V rámci tohoto projektu bylo 

zpracováno celkem 31 uhelných vzorků, z toho 23 uhelných vzorků bylo z OKR 

a zbývajících 8 uhelných vzorků bylo odebráno mimo OKR (jihomoravský lignit, 

severočeská hnědá uhlí, černá uhlí kladenského černouhelného revíru) (Adamus, 

1999 2002). Pro analýzu všech vzorků získaných během obou výzkumu byla 

použitá společná metoda „Metoda rozboru plynných produktu tepelné oxidace“ 

a tudíž bylo možné veškerá získaná data sloučit a vyhodnotit. Tímto vznikla 
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databáze, která čítala 5 256 číselných vstupních hodnot a která tvořila datovou 

základnu výpočetního programu s názvem „Hodnocení indikačních plynů 

samovznícení uhelné hmoty“, zkráceně „CnHm“ autorů Stecker, Adamus, Šancer 

(Stecker, 2002). Výpočetní program „CnHm“ umožňoval zobrazení průběhů 

uvolněných množství plynů a binárních bezrozměrných ukazatelů pomoci tabulek 

a grafů. 

Získané poznatky z předchozího projektu VaV ČBÚ č. 3/99 na kterém se 

v roce 2002 Ing. Jindřich Šancer, Ph.D. také podílel, využil při zpracování své 

doktorské disertační práce. Během svých doktorských studií se zabýval vývinem 

produktů tepelné oxidace uhelných vzorků OKR v závislosti na teplotě (obr. 3) 

a jejich vztahem k fyzikálně chemickým vlastnostem uhlí a lokalitě odběru vzorků. 

Autor použil již výše zmíněnou databází, kterou posléze vyhodnocoval pomoci 

metod matematické statistiky a analýzy dat pro využití v praxi.  

 

 
Obr. 3 Průměrný vývin produktů tepelné oxidace uhelných vzorků OKR (Šancer, 2004) 

V následujících letech 2003 2005 probíhal na HGF VŠB TU Ostrava opět 

pod vedením prof. Adamuse (2003, 2005) projekt č. 29/2003 „Zdokonalení metod 

včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se 

zaměřením na indikační plyny“, který navázal na předchozí výzkum. Na tomto 

projektu se kromě VŠB TU Ostrava podíleli také ÚG ČSAV Ostrava, VVUÚ, a. s., 

Ostrava, HBZS, a. s., Ostrava a důlní podniky OKR, a. s. Pro účely vyhodnocení 
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tohoto projektu bylo vybráno 12 případů endogenních požárů v dolech OKR, 

z nichž bylo šest znovu obnovených. Analýza indikačních plynů byla provedena 

třemi metodami: 

• metodou standardního binárního ukazatele „CO2/CO OKR“, 

• metodou sloupcového diagramu HBZS Ostrava, 

• metodou binárních ukazatelů „CnHm“. 

Pro vzájemné porovnání jednotlivých metod bylo potřeba rozlišit jednotlivé 

etapy endogenního požárů. Každý endogenní požár byl rozdělen na tří základní 

fáze: 

• inkubační fáze samovznícení, 

• rozvinutá fáze samovznícení, 

• fáze útlumu. 

Metoda standardního binárního ukazatele „CO2/CO OKR“ poskytovala 

podhodnocené hodnoty teplot a byla vhodná pro určení stoupajícího a klesajícího 

trendu teploty již v ranném stádiu samovznícení. Pro odhad kritické teploty 

samovznícení OKR, která byla v rámci výše popsaného výzkumu HGF VŠB TU 

Ostrava (Adamus, 2005) stanovena z databáze tepelné oxidace uhlí na hodnotu 

83 °C, bylo možné pro důlní podmínky OKR považovat poměr binárního ukazatele 

CO2/CO = 65. Výhoda této metody spočívala v její jednoduchosti a možnosti 

interpretace mokrých vzorků odebraných mimo průchodní větrní proud. 

Metoda sloupcového diagramu HBZS Ostrava se projevila jako poměrně 

spolehlivá a to především v případech kdy byl objemový průtok PVP v rozmezí 

600 1 000 m3.min 1. Pokud byl objemový průtok PVP vyšší, bylo potřeba počítat 

s nadhodnocením indikovaných teplot, naopak pokud objemový průtok PVP 

vykazoval nižší hodnoty, byly indikované teploty podhodnocené. Tuto metodu bylo 

možné použít pouze v průchodním větrním proudu. 

Metoda binárních ukazatelů, označována také jako „CnHm“ je z těchto 

metod nejnáročnější. Její princip spočívá ve srovnávání hodnot poměrů 

indikačních plynů z důlního prostředí s hodnotami získanými tepelnou oxidaci 
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z laboratorních zkoušek. K výhodám metody patří její použití mimo průchodní 

větrní proud a indikace maximální teploty v ohnisku.  

2.2.1 Výzkum indikačních plynů samovznícení hnědého uhlí v ČR 

Vývinem plynných uhlovodíků z hnědých uhlí se v 70. letech 20. stol. 

v bývalém ČSSR zabývali autoři Kusý, Charamza a Hrubý (1973, 1974). Jejich 

výzkum byl zaměřen především na rozlišení tzv, primárního metanu vázaného 

fyzikálně na uhelnou hmotu a metanu sekundárního. Autoři během svého 

výzkumu došli k závěrům, že při mírném zahřátí uhlí (50 55 °C) se kromě metanu 

začíná objevovat iso butan, přítomnost ostatních uhlovodíku, především eténu 

a n butanu nebyla zpozorována. Při teplotách cca o 15 °C vyšších (kritická teplota 

samovznícení) se začaly objevovat stopy etanu a eténu. Ostatní uhlovodíky se 

začaly objevovat až při teplotách 80 100 °C. 

O pár let později zkoumali autoři Hrubý, Trýzna, Kusý a Hautke (Hrubý, 

1990), v rámci výzkumu „Stanovení hranice oxidačně redukčního a záparového 

procesu – stanovení indikátorů procesů samovznícení uhlí“, plynné indikátory 

procesu samovznícení v závalu stěnového porubu. Řešení výzkumu spočívalo 

jednak v laboratorním výzkumu oxidace uhlí a zároveň probíhalo i měření vzdušin 

ze závalu stěnového porubu. Obě tyto činnosti byly v závěru vyhodnocený 

a porovnány. Po vyhodnocení výsledku došli autoři k závěrům, že při počátku tzv. 

„proplachování“ uhelné vrstvy dochází kromě uvolnění CO a CO2 také k desorpci 

metanu (od 2 do 100 ppm). Při zahřátí uhlí na teplotu zhruba 50 55 °C, kdy 

dochází k uvolňování vody se kromě CO, CO2 a metanu začínal objevovat i iso

butan a to v koncentracích 0,05 0,1 ppm. Po odpaření velkého množství vody 

narůstala teplota a obsah metanu byl nízký. Začínal se objevovat etan a ethen a to 

ve stopových koncentracích kolem 0,1 ppm. Při teplotě 90 120 °C se zvyšoval 

podíl metanu a začínaly se objevovat uhlovodíky C3. Do teploty 180 °C nebyl 

nárůst obsahu iso butanu příliš progresivní. Při dosažení teplot nad 180 °C již 

docházelo k strmému nárůstu koncentrací jednotlivých složek. 
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3 Indikační plyny samovznícení uhlí 
Indikační plyny samovznícení uhlí jsou plyny uvolňované z uhelné hmoty při  

její oxidaci v rámci samovzněcovacího procesu. K uvolňování jednotlivých plynů 

dochází při charakteristických teplotách. Pomoci jejich odběrů a následného 

laboratorního rozboru lze zjistit počátky a stádia vznikajícího anebo již 

probíhajícího procesu samovznícení. 

3.1 Indikační plyny 

V současné době jsou pro detekci samovznícení uhelné hmoty v českém 

hornictví sledovány následující indikační plyny: metan, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, 

kyslík, etan, etylén, propan, propylén, iso butan, butan, acetylén a vodík. Metan, 

oxid uhelnatý, oxid uhličitý a kyslík řadíme mezi tzv. majoritní (základní) plyny, 

které jsou sledovány kontinuálně v důlním prostředí a jejich odběr se provádí tzv. 

mokrým způsobem (viz kapitola 3.2.1), kdežto etan, etylén, propan, propylén, iso

butan, butan, acetylén a vodík tvoří skupinu tzv. minoritních (doplňkových) plynů, 

jež jsou odebírány při příznacích samovznícení tzv. suchým způsobem (viz 

kapitola 3.2.1).   

Povinnost odebírat vzorky důlního ovzduší na chromatografickou analýzu je 

pro OKR uložena rozhodnutím OBÚ v Ostravě, spis. zn. S 0300/2008 6

68/Ing.Kp/Pe, (OBÚ Ostrava 2008), viz kap. 4 disertační práce. 

3.2 Odběr plynových vzorků 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.1, odběr vzorků důlního ovzduší probíhá 

dvěma způsoby, suchou a mokrou cestou.  

3.2.1 Odběry vzorků suchou a mokrou cestou 

Odběr vzorků důlního ovzduší je stanoven normou ČSN 83 0050 „Odběr 

vzorků důlního ovzduší“ (ČSN 83 0050, 1993). Předmětná norma je podle znění 

§ 110, odst. 9, vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. závazná pro odběry vzorků důlního 

ovzduší v hlubinných dolech České republiky, v ostatních případech je 

doporučující. Norma stanoví požadavky na způsoby odběrů vzorků, technické 

podmínky odběrů a postupy při odběrech vzorků ovzduší. Odběry důlních plynů 
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jsou prováděný do skleněných nebo jiných (např. polyethylenových) vzorkovnic 

o objemu (0,5 a 1l), obr. 4. Vzorkovnice musí být náležitě označeny, tzn., musí 

obsahovat: číslo a název organizace provádějící odběr plynného vzorku. 

 
Obr. 4 Skleněná vzorkovnice o objemu 500 ml  

Odběry vzorků mokrou cestou probíhají za použití vzorkovnice naplněné 

tzv. uzávěrnou kapalinou. Příprava uzávěrné kapaliny (např. pro naplnění 9 

skleněných vzorkovnic o objemu cca 570 ml) se provádí následovně: do 

kyselinovzdorné nádoby nalijeme cca 8 litrů pitné vody a přidáme jedlou sůl až do 

stavu nasycení (cca 2,5 kg jedlé soli), poté přidáme 1 g roztoku indikátoru 

methyloranž nebo methylčerveň, za pravidelného míchání postupně přidáváme 20 

ml HCl (kyseliny chlorovodíkové) a mícháme tak dlouho, dokud nám kapalina 

výrazně nezčervená. Kapalina se připravuje nejméně 30 minut před plněním 

vzorkovnic. Samotný odběr plynného vzorku probíhá tak, že vzorkovnice naplněná 

uzávěrnou kapalinou se umístí do svislé polohy v bodu odběru a otevřením 

uzávěrů na obou koncích (nejdřív vrchní a potom spodní uzávěr) dochází 

k odkapávaní kapaliny a postupnému naplňování vzorkovnice vnějším ovzduším. 

Doba odběru vzorků závisí na intenzitě výtoku uzávěrné kapaliny. Jakmile vzorkař 

dokončí odběr vzorku, je zapotřebí nejpozději do 6 hodin po odběru doručit daný 

vzorek k laboratornímu rozboru. 
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Odběry vzorků suchou cestou jsou prováděný do skleněných vzorkovnic za 

použití nasávacích zařízení, ejektoru (obr. 5) nebo sacího čerpadla (obr. 6). Před 

vlastním odběrem je nutno provést odsátí alespoň pětinásobku vnitřního objemu 

vzorkovnice. Po ukončení odběru vzorku důlních plynů musí pracovník provádějící 

odběr (vzorkař) uzavřít otvory na obou stranách vzorkovnice příslušnými uzávěry. 

Celé schéma odběru suchou cestou je vyobrazeno na obr. 7. 

 
Obr. 5 Prosávací ejektor 

Pro suché odběry plynů lze používat odběrové čerpadlo SKC PCXR4 firmy 

SKC Inc., USA (obr. 6). Čerpadlo je vybaveno integrovaným rotametrem pro 

měření průtoku (regulovatelný průtok čerpadla od 5 5000 ml/min). Dále je 

vybaveno displejem, který slouží pro odečítání času odběru a ke sledování 

nastavení přístroje. Přístroj je napájen akumulátorem NiMH 6V, který je schopen 

při průtoku 4 000 ml/min zajistit provoz čerpadla po dobu 8 hodin. Čerpadlo 

splňuje třídu ochrany RFI/EMI. 
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Obr. 6 Odběrové čerpadlo SKC PCXR4 (katalog firmy SKC) 

 
Obr. 7 Schéma odběrné soupravy pro suchý odběr vzorku 

3.2.2 Experimentální odběry plynů na uhelné deponii 

Experimentální odběry plynů na uhelné deponii byly prováděny dne 9. 12. 

2011 na lokalitě Hrabák, lomu Vršany (Adamus, 2011). Pro odběry byly použity 

odběrové sondy o délce cca 4 200 mm a průměru 50 mm, které byly umístěny 

přímo v deponii (obr. 8, 9). Na návrhu těchto sond se podílela společně 

s VÚHU, a. s. také VŠB TU Ostrava. K odběru vzdušin sloužily odběrné vyústky, 

které byly chráněny speciálními kryty proti vniknutí uhelných zrn. Odběrové sondy 
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byly opatřený termočlánky pro kontrolu teploty a hadičkami DN 6 mm ze 

silikonového kaučuku pro odběr plynů.  

 
Obr. 8 Nákres odběrové sondy (Rucký, 2011) 

 
Obr. 9 Umístění sond na deponii Hrabák (foto Adamus) 

Odběr základních (majoritních) plynů byl prováděn a analyzován 

přenosným analyzátorem Dräger X AM 5600, který byl opatřen vlastní odběrnou 
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pumpou Dräger Pump X AM (obr. 10). Analyzátor Dräger X AM 5600 byl vybaven 

duálním IR senzorem, který umožňoval měření koncentrací CO2 a CH4 v rozsahu 

0 5 % obj. a dále byl vybaven dvěma elektrochemickými senzory pro měření O2 

v rozsahu 0 25 % obj. a CO v rozsahu 0 2 000 ppm.  

Analyzátor Dräger X AM 5600 splňuje třídu ochrany M1, lze jej použit ve 

velmi náročných podmínkách. Odběrná pumpa analyzátoru Dräger X AM 5600 

slouží především k dopravě analyzovaných plynů s možnosti regulace průtoku 

v rozmezí 0 až 0,5 l/min pro měření z nepřístupných míst až do vzdálenosti 20 m. 

Napájení zajišťují 3 alkalické baterie, které při plném nabití umožňují provoz 

analyzátoru po dobu hodin. 

 
Obr. 10 Souprava analyzátoru Dräger X AM 5600 (foto Šancer) 

Pro ověření odběrů vzorků vzdušin pro chromatografickou analýzu bylo 

použito odběrového čerpadla SKC PCXR4. Čerpadlo bylo popsáno výše v kapitole 

3.2.1. Odběr vzorku vzdušin byl prováděn do tedlarových vaků o objemu 1 dm3, 

které byly opatřeny dvěmi nerezovými fitinkami (obr. 11). Výhodou tedlarových 

vaků je jejich operativnost použití. Po dokončení odběru plynů byly vaky 

dopraveny do laboratoře k chromatografické analýze. 
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Obr. 11 Odběr plynů do tedlarového vaku čerpadlem SKC PCXR4 (foto Adamus) 
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4 Související legislativa 
Vybrané, výše popsané poznatky v oblasti indikačních plynů samovznícení 

uhelné hmoty (kapitola 2) byly využity při tvorbě závazných ustanovení předpisů 

pro předcházení a likvidací vzniku samovznícení. Předmětná bezpečnostní 

opatření jsou obsahem následující legislativy a technické normy: 

• vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených 

nerostů v podzemí;  

• rozhodnutí OBÚ v Ostravě S 0300/2008 k zajištění jednotného plnění 

požadavků vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb.;  

• ČSN 83 0050 Odběr vzorků důlního ovzduší. 

Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. stanoví v: 

§ 109 odst. 4  výskyt CO a CO2 v důlním ovzduší musí být zjišťován 

v místech a intervalech, které určí organizace, avšak vždy tam, kde vznikne 

podezření jejich výskytu, 

§ 109a, odst. 3b – stálá kontrola koncentrace CO kontinuálními analyzátory 

musí být v uhelných dolech prováděna ve slojích náchylných k samovznícení ve 

vtažném větrním proudu samostatného větrního oddělení a ve výdušném větrním 

proudu porubu, 

§ 110 odst. 1 – vzorky důlního ovzduší musí být v plynujících dolech 

odebrány a analyzovány na metan, CO2, CO a kyslík nejméně jednou za měsíc ve 

výdušných důlních dílech v blízkosti porubů a dobývek, v ražených separátně 

větraných důlních dílech, 

§ 110 odst. 9 – odběr vzorků důlního ovzduší se provádí podle normy ČSN 

83 0050, 

§ 187 odst. 9 – pro včasné zjištění procesu samovznícení musí organizace 

vyhodnocovat vývin CO, 
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ČSN 83 0050 Odběr vzorků důlního ovzduší: 

Předmětem normy jsou způsoby a podmínky pro odběry plynných vzorků 

a to, jak z hlubinných, tak i z povrchových dolů. Jsou zde také vyjmenovány plyny, 

které jsou pravidelně odebírány na rozbor. Dále tato norma stanovuje technické 

podmínky a požadavky pro odběry vzorků, místa odběrů vzorků (z průchodního 

větrního proudu, mimo dosah průchodního větrního proudu), vhodné druhy 

a objemy vzorkovnic, vhodné označení vzorkovnic, přípravu uzávěrné kapaliny aj. 

Jsou zde uvedeny postupy jednotlivých odběrů (mokrý a suchý odběr vzorků). 

A v neposlední řadě norma uvádí lhůtu doručení vzorků k laboratorním rozborům. 

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě S 0300/2008 stanoví v čl. 27: 

1. a) Všechny sloje v OKR v členění jednotlivých porubních bloků musí být 

zařazeny do jedné z následujících kategorií náchylnosti uhelné hmoty 

k samovznícení (reaktivita s kyslíkem): 

• I. Vysoce reaktivní uhlí 

• II. Reaktivní uhlí 

• III. Nereaktivní uhlí 

b) K zařazení sloje do kategorie náchylnosti uhelné hmoty 

k samovznícení musí být přihlédnuto již ve stádiu projekce, s vypracováním 

projektů prevence samovznícení uhlí pro každou z následujících existenčních fází 

porubního bloku: 

• Fáze vybavování a přípravy porubu, 

• Fáze těžební činnosti porubu, 

• Fáze likvidace a výklizu porubu. 

Stanovená preventivní opatření musí být projednána a doporučena preventivní 

havarijní komisí. 

2. Místa nebezpečná vznikem samovznícení (např. uzávěry požářišť, místa, 

kde byl již dříve zjišťován oxid uhelnatý i v koncentracích přípustných hygienickými 

předpisy, místa průtahů větrů, zejména v mocných slojích a při dobývání 

sdruženými poruby apod.) a místa, kde jsou zjištěny příznaky možného 

samovznícení, musí být střežena. 
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Kontrolní prohlídka takových míst spolu s měřením koncentrace oxidu uhelnatého 

musí být konána v každé směně a v nepracovních dnech jednou za 24 hodin, 

pokud nejsou místně sledována kontinuálním analyzátorem na oxid uhelnatý, 

umístěným ve větrním proudu neovlivněném jiným větrním proudem (dále 

„neovlivněný větrní proud“). 

Závodní dolu musí určit podle konkrétních podmínek lhůty a místa pro odběr 

vzorků vzdušin pro laboratorní rozbory. 

3. Pro plynově chromatografickou analýzu musí být odebírány vzorky 

vzdušin ve větrním proudu, ve kterém je zjišťován výskyt oxidu uhelnatého nad 

0,003 % po dobu 24 hodin nebo při nárůstu objemového vývinu oxidu uhelnatého 

nad 10 l/min., u porubů pak v průchodním neovlivněném větrním proudu: 

a) 1 x týdně – v případě, kdy dále nevzrůstá koncentrace nebo objemový vývin 

oxidu uhelnatého. Pokud se hodnoty plynových složek a objemový vývin 

oxidu uhelnatého po dobu jednoho měsíce nemění, může se upustit od 

dalších pravidelných odběrů pro chromatografický rozbor. 

b) 2 x týdně – v případech, kdy trvale narůstá objemový vývin oxidu 

uhelnatého a vyšších uhlovodíků. 

c) Při zjišťování etylénu nebo propylénu nebo vodíku nebo dalšího nárůstu 

objemového vývinu oxidu uhelnatého a koncentrací vyšších uhlovodíků, 

musí se opakovat odběr vzorků ovzduší, přičemž jejich plynově 

chromatografická analýza musí být provedena v plynové laboratoři. Četnost 

provádění kontrol a dalších odběrů vzorků ovzduší i v nepracovních dnech 

určí písemně a s ohledem na vývoj situace vedoucí likvidace havárie. 

4. Při zjištění příznaků samovznícení nebo důlního požáru podle § 2 odst. 

1e) vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., musí být přístupná ohniska likvidována pokud 

možno přímým zásahem. 

5. U nepřístupných ohnisek samovznícení nebo důlních požárů, kdy není 

možné ohnisko likvidovat přímým zásahem a vývoj samovzněcovacího procesu to 

dovoluje, musí se přistoupit neprodleně k tlumení začínajícího samovznícení. 

Účinnost tlumení musí být ověřována zejména pravidelnou kontrolou a odběry 
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vzorků ovzduší z hlediska kvantitativního i kvalitativního. Současně musí být 

přistoupeno k pracím, které umožní případné rychlé uzavření prostoru. 

6. Při opakovaném zjištění etylénu a propylénu nebo vodíku nebo stálém 

nárůstu objemového vývinu oxidu uhelnatého, kdy není možno ohnisko 

samovznícení utlumit přímým zásahem, musí být ohrožený prostor uzavřen co 

nejrychleji výbuchuvzdornými těsnícími hrázemi ve všech případech, kdy hrozí 

nebezpečí nahromadění výbušných plynů v prostoru, kde se nachází ohnisko 

samovznícení nebo není možno samovznícení účinně tlumit tak, aby se nerozšířilo 

a nevznikalo nebezpečí výbuchu. Uzavíraný prostor musí být po dobu stavby hrází 

větrán větrním proudem přes lutny vložené do hrází. Po uzavření lutnových 

poklopů musí být hráze dotěsněny. Postup stanovený vedoucím likvidace havárie, 

musí být projednán s havarijní komisí. 

7. Je li rozborem vzdušin zjišťována přítomnost acetylénu, nutno přistoupit 

neprodleně k uzavření ohrožených prostor. 

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě S 0300/2008 k zajištění jednotného plnění 

požadavků vyhlášky ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb. platí pouze pro OKD, a. s. 

V disertační práci je uveden výňatek znění předmětného rozhodnutí jako příklad 

závazných protizáparových opatření uplatňovaných v OKR. 
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5 Laboratoř samovznícení látek HGF VŠB TU Ostrava 
Laboratoř samovznícení látek HGF VŠB TU Ostrava na Institutu 

bezpečnostního inženýrství vznikla v letech 1996 1997. Jako podnět pro vznik této 

laboratoře byl projekt GAČR č. 105/95/1111 „Vliv inertizace plynným dusíkem na 

kinetiku samovznícení uhelné hmoty“. Následně byla v roce 1997 vybavena 

adiabatickým termostatem, který sloužil pro společné řešené grantové úkoly 

s laboratoři VVUÚ v Ostravě Radvanicích. Od roku 1999 se laboratoř podílela na 

řešení výzkumného projektu VaV ČBÚ č. 3/1999 (viz kapitola 2), jehož součásti 

bylo vypracování katalogů slojí ČR náchylných k samovznícení (Adamus 1999

2002). V době řešení disertační práce byla laboratoř využívána pro řešení projektu 

TAČR č. TA01020351, který byl zaměřen na problematiku samovznícení hnědého 

uhlí a který navázal na dříve analyzované vzorky hnědého uhlí a lignitu 

z Hodonínska (Lignit Hodonín – Důl Mír Mikulčice) a ze severních Čech (Důl 

Centrum, Důl Jan Šverma a Důl Čs. Armády) a ze Sokolovska (Lom Jiří).  

5.1 Příprava uhelných vzorků 

Před samotným provedením tepelné oxidace byly uhelné vzorky odebírány 

standardním postupem. V rámci předmětného výzkumu, zaměřeného na  

protizáparovou prevenci hnědouhelných deponií, byly vzorky odebírány převážně 

z dopravních pásů (směřujících na deponii). Časová prodleva mezi řezem uhelné 

hmoty dobývacím strojem a odebráním vzorku z dopravního pásu činila řádově 

desítky sekund. Kusové vzorky o hmotnosti cca 1 kg byly ihned baleny do 

polyetylénových sáčků a dopraveny do laboratoře samovznícení látek HGF VŠB

TU Ostrava.  

Uhlí bylo v laboratoři podrceno čelisťovým drtičem BB 51 německé firmy 

RETSCH a následně proseto na prosévačce AS 200 basic na frakci 0,2 2,0 mm 

(obr. 12).  

 

 

 

 

 



Lukáš Snopek: Plynová indikace samovznícení hnědých uhlí 

2013 41

  
Obr. 12 Čelisťový drtič BB 51 (vlevo) a prosévačka AS 200 basic (vpravo) 

Takto upravené uhlí bylo o hmotnosti 130 g nasypáno do kovového 

reaktoru (obr. 13) a vložené do vyhřívací pece aparatury TEPOX. 

 
Obr. 13 Kovový reaktor aparatury TEPOX 

5.2 Aparatura tepelné oxidace  TEPOX 

Metoda tepelné oxidace (dále TEPOX), je standardní metodou pro 

ověřování plynových obrazů indikačních plynů samovznícení uhlí. V OKR je 

využívána od osmdesátých let minulého století (viz kap. 2). Metoda poskytuje 
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informaci o vývinech desorbovaných plynů při umělém zahřívání uhelné hmoty. 

Pomoci Tepoxu jsme schopni v laboratorních podmínkách simulovat teplotní 

nárůst uhelného vzorku a ověřit koncentrace jak majoritních, tak minoritních 

desorbovaných indikačních plynů. Základem aparatury je vzduchový termostat 

řízeny počítačem. Pro tento účel byla upravena horkovzdušná trouba DAVOLINE, 

typ 1503 TF, výrobce EXIHAND s. r. o. Brno s elektrickým výkonem 1200 W. 

Vyhřívací spirála horkovzdušné trouby (pece) je řízena polovodičovým relé KUAN, 

typ KSD225ACB. Teplota vyhřívaného prostoru pece a vnitřního prostoru reaktoru 

je měřena termočlánky typu K. Součásti aparatury je plynová linka pro měření 

koncentrací majoritních indikačních plynů. Schéma zapojení aparatury je na obr. 

14 a fotografie aparatury na obr. 15. 

 
Obr. 14 Schéma aparatura tepelné oxidace TEPOX 
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Obr. 15 Aparatura tepelné oxidace TEPOX laboratoře samovznícení látek HGF VŠB TUO 

5.2.1 Laboratorní rozbor tepelné oxidace  

Z tlakové láhve je za pomoci redukčního a regulačního ventilů přiváděn na 

vstup aparatury technický vzduch o objemovém průtoku 20 ml/min. Objemový 

průtok je kontrolován kuličkovým průtokoměrem (rotametrem) s rozsahem 0 50 

ml/min. Vzduch je přiveden do kovového reaktoru, kde dochází ke kontaktu 

vzduchu s uhelnou hmotou. Uhelný vzorek je uměle vyhříván v teplotním intervalu 

40 200 °C. V uvedeném teplotním rozsahu je uhelný vzorek postupně temperován 

na 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 °C. V uvedených teplotách jsou 

měřeny koncentrace majoritních indikačních plynů a jsou odebírány plynové 

vzorky na chromatografickou analýzu. Plynová cesta z reaktoru je přivedena do 

plynové linky infraanalyzátorů pro ověření koncentrací majoritních indikačních 

plynů před zahájením a následně po ukončení odběru plynového vzorku. V době 

odběru plynového vzorku do skleněné vzorkovnice je plynová cesta za reaktorem 

přesměrována na odběrnou vzorkovnici. Odběr desorbovaných plynů na 

chromatografickou analýzu je zajištěn postupným odpouštěním uzávěrné kapaliny 

ze skleněné vzorkovnice. Odpouštění kapaliny je kontrolováno „U“ trubici, která 

slouží ke sledování tlakového vyrovnání plynové cesty za reaktorem. Při plnění 
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vzorkovnice se měří doba, za kterou uzávěrná kapalina odteče a vzorkovnice se 

naplní uvolněnými plyny. Tento čas je výchozí pro stanovení výstupního průtoku. 

Teplotní režim aparatury je řízen počítačovým programem „TEPOX, verze 1.3“.  

5.2.2 Řídící počítačová aplikace TEPOX, verze 1.3 

Počítačová aplikace TEPOX byla vytvořena v programu Control Panel, 

verze 2.00, který slouží pro generování měřicích, řídicích a regulačních programu 

pro PC. Tento systém poskytuje široké využití v nejrůznějších odvětvích průmyslu.  

Při sestavování vlastní verze řídící aplikace TEPOX, jsem vycházel 

z předchozí vytvořené programové verze Ing. Jindřicha Šancera, Ph.D. Aplikace 

„TEPOX, verze 1.3“ se skládá z řídícího panelu (obr. 16) umožňujícího ruční nebo 

automatickou regulaci temperace teplot reaktoru 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 

180 a 200 °C.  

 
Obr. 16 Řídicí panel aplikace TEPOX, verze 1.3 
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5.2.3 Kalibrace aparatury tepelné oxidace 

Během přípravných prací byly v rámci ověřování aparatury zjištěny 

odchylky měřených teplot termočlánků. Bylo tudíž nutné provést korekci a kalibraci 

aparatury. Korekce a kalibrace aparatury byla provedena za pomoci digitálního 

teploměru HH 22, výrobce Omega Engineering, Inc. s přesností měření 0,1 % 

měřené hodnoty (obr. 17 vlevo).  Do prostoru pece byly do jednoho bodu k sobě 

svázány kovovým drátem měřící termočlánky aparatury společně s termočlánkem 

kalibračního teploměru, viz obr. 17 vpravo, a byly ověřeny a porovnány měřené 

teploty termočlánků s měřenými teplotami kalibračního teploměru. 

   
Obr. 17 Kalibrační teploměr Omega HH22 (vlevo), termočlánky při kalibraci teploty (vpravo) 

Z naměřených hodnot během kalibrace byl sestrojen graf, který znázorňoval 

odchylky teplot měřených termočlánků aparatury od teplot kalibračního digitálního 

teploměru HH22 (obr. 18) Teplotní rozdíly termočlánku činily cca 1,5 °C u teploty 

okolí a 3 °C u teploty uhlí. Bylo potřeba provést následnou korekci v programové 

aplikaci TEPOX, verze 1.3.  
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Obr. 18 Graf teplot před kalibraci 

 
Obr. 19 Graf teplot po kalibraci 

Během kalibrace teplot bylo nejprve provedeno zkorigování teplot 

termočlánku a to pomoci vyrovnávacích koeficientů. V případě termočlánku okolí 

činil koeficient 0,0087 a u uhlí 0,011. Zároveň byl zjištěn rozdíl mezi původními 

teplotami a teplotou kalibračního teploměru. Bylo tudíž nutné tento rozdíl dorovnat 
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a to tak, že se u termočlánku okolí přičetla hodnota 1,5 a u uhlí 3,6 (tyto hodnoty 

znázorňovaly rozdíl teplot v °C). Jakmile byly tyto údaje v programu TEPOX, verze 

1.3 opraveny bylo potřeba už jen upravit hodnoty filtru, které odlaďovaly kolísání 

teplot termočlánků. Celá korektura je následně popsaná a výsledek kalibrace je 

graficky uveden na obr. 18 a 19, které znázorňují rozdíly před kalibraci a po 

provedené korektuře. 

 

Korektura: 

 teplota_uhli = pom_filtr_uhli * 0.049; 

 pom_filtr_uhli = (pom_filtr_uhli * 0.951) + korteplota_uhli; 

  korteplota_uhli = kanal_uhli * STO + 3.6; 

 korteplota_uhli = korteplota_uhli – (korteplota_uhli * 0.011); 

      

 teplota_okoli = pom_filtr_okoli * 0.049; 

      pom_filtr_okoli = (pom_filtr_okoli * 0.951) + korteplota_okoli; 

     korteplota_okoli = kanal_okoli * STO + 1.5; 

      korteplota_okoli = korteplota_okoli  (korteplota_okoli * 0.0087); 

 

kde: 

teplota_uhli – je výsledná teplota uhlí po korekci; 

pom_filtr_uhli – je hodnota filtru, který odlaďuje kolísání teploty uhlí; 

korteplota_uhli – je korigovaná teplota termočlánku uhlí v době kalibrace; 

kanal_uhli – je teplota uhlí před korekci; 

 

teplota_okoli – je výsledná teplota okoli po korekci; 

pom_filtr_okoli – je hodnota filtru, který odlaďuje kolísání teploty okoli; 

korteplota_okoli – je korigovaná teplota termočlánku okoli v době kalibrace; 

kanal_okoli – je teplota okoli před korekci. 

  

 



Lukáš Snopek: Plynová indikace samovznícení hnědých uhlí 

2013 48

5.3 Analýza plynů 

Pro stanovení koncentrací tzv. majoritních plynů (CO, CO2 a CH4) jsou 

v Laboratoři samovznícení látek HGF VŠB TUO používány infraanalyzátory 

německého výrobce Maihak typové řady UNOR 6N, UNOR 4N a multifunkční 

infraanalyzátor MULTOR 610 (obr. 20).  

 
Obr. 20 Infraanalyzátory laboratoře samovznícení látek HGF VŠB TUO 

Popis plynové linky laboratoře samovznícení látek HGF VŠB TUO: 

Analyzátor Multor 610, obr. 20 první shora: 

• typ analyzátoru  infraanalyzátor 

• výrobce: Maihak 

• rok výroby: 1999, repas 2012, 
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• rozsah měření: CO – 1. rozsah 0 0,5 % 

2. rozsah 0 5 % 

CO2 – 1. rozsah 0 5 % 

O2 – 1. rozsah 0 100 % 

Analyzátor UNOR 6N, obr. 20 druhý shora: 

• typ analyzátoru  infraanalyzátor 

• výrobce: Maihak 

• rok výroby: 1990, repas 2003, 

• rozsah měření: CO – 1. rozsah 0 50 ppm 

Analyzátor UNOR 4N, obr. 20 třetí shora: 

• typ analyzátoru  infraanalyzátor 

• výrobce: Maihak 

• rok výroby: 1979 

• rozsah měření: CO2 – 1. rozsah 0 5 % 

2. rozsah 0 25 % 

Analyzátor UNOR 4N, obr. 20 dole: 

• typ analyzátoru  infraanalyzátor 

• výrobce: Maihak 

• rok výroby: 1979 

• rozsah měření: CH4 – 1. rozsah 0 10 % 

2. rozsah 0 100 % 

Plynová linka byla cejchována plyny, jejichž výrobcem byla HBZS, a. s. 

Ostrava. Cejchování bylo prováděno za účelem seřízení (kalibrace) celé plynové 

linky a stanovení daných koncentrací plynů. Při cejchování byl použit také čistý 

dusík k seřízení nuly a vytlačování plynů z plynové linky mezi jednotlivými 

kalibracemi.  Během cejchování plynové linky byly použity 3 cejchovní plyny: 

cejchovní plyn č. 1:  CO2  2,3 % 

     CH4  2,1 % 

     O2  20,07 % 

     CO  796 ppm 
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cejchovní plyn č. 2:  CO   42 ppm 

     O2  2,01 % 

cejchovní plyn č. 3:  CO  2,94 %. 

5.4 Chromatografická laboratoř 

Koncentrace desorbovaných minoritních indikačních plynů metody TEPOX 

byly analyzovány plynovou chromatografií, fyzikálně chemickou metodou 

separace a detekce látek. Sledované plyny H2, C2H6, C2H4, C2H2, C3H8, C3H6, iso

C4H10, n C4H10 byly měřeny chromatografem Agilent 6890 (obr. 21), který byl 

vyroben v roce 2006 americkou společnosti Agilent Technologies. 

 
Obr. 21 Chromatograf Agilent 6890 

Tento chromatograf se nachází v Centru Nanotechnologií (CNT 9360) na 

VŠB TUO, v oddělení organické analýzy, jehož vedoucím je Ing. Zdenek Lacný. 

Chromatograf se skládá z následujících komponentů: 

• nosný plyn – nachází se v tlakových láhvích a slouží k transportu vzorku 

plynů do kolony. Jako nosný plyn se většinou používá argon, vodík, helium 

a dusík. V našem případě bylo použité helium,  

• regulátory tlaku a průtoku – jsou to elektronická zařízení, která slouží 

k regulaci tlaku a průtoku nosného plynu. 
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• injektor – zařízení, které zajišťuje, aby se plynný vzorek společně 

s nosným plynem dostal do kolony. Nástřik je prováděn pomoci speciální 

injekční stříkačky (obr. 22), 

• kolona – tenká kapilára o průměru 0,32 mm a délce 50 m, která zajišťuje 

separaci plynů ze vzorku, je opatřená na okrajích sorbentem Al2O3, který 

slouží jako pohlcovač vlhkosti, 

• detektor – slouží k detekci plynných látek v nosném plynu, detektor ověřuje 

přítomnost a koncentrace plynů, byly použité dva typy detektorů: 

• Plamenově ionizační detektor – FID (Flame Ionization Detector) – tvoří 

jej ocelová tryska, do níž je vháněná směs nosného plynu, vodíku 

a doplňkového plynu. Tato směs plynů je následně spálená na ionty, 

které se zachycují na polarizovaných elektrodách. K tomuto spálení 

dochází na špičce mikrohořáku za přístupu vzduchu. 

• Tepelně vodivostní detektor – TCD (Thermal Conductivity Detector) – 

základem je zahřívané odporové vlákno. Toto vlákno se ochlazuje 

vlivem protékajícího plynu a tím mění svůj elektrický odpor, který lze 

změřit a následně zaznamenat. 

• elektrometr – převádí proudový signál na napěťovou odezvu, na jehož 

základě je vytvořen grafický záznam závislosti napěťové odezvy na čase. 

• vyhodnocovací jednotka – úkolem vyhodnocovací jednotky je zpracovat 

signál z elektrometru a následně vykreslit chromatografickou křivku 

a provést její kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení. 

  
Obr. 22 Odběr vzorku ze vzorkovnice do injekční stříkačky (vlevo) a přenos do injektoru (vpravo) 
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6 Plynový obraz indikačních plynů  
Plynový obraz indikačních plynů znázorňuje průběhy plynných koncentrací 

při daných teplotách. Pro zpracování dat z rozboru uhelného vzorku metodou 

TEPOX byla použitá aplikace Excel (.xls).  

6.1 Zpracování naměřených koncentrací indikačních plynů 

Naměřené koncentrace uvolněných indikačních plynů byly zpracovány do 

přehledné tabulky a přepočítaný na uvolněná množství plynů tak, jak je 

znázorněno v tabulce 1.  

Tab. 1 Naměřené koncentrace plynů (nahoře) a uvolněná množství plynů (dole) 

 Tepelná oxidace hnědého uhlí (dne 16. 5. 2012)  

             
Vzorek: Velkolom ČSA (3/1) Vstupní průtok vzduchu: 20 ml/min 

Navážka: 130,0 g   Vstupní koncentrace kyslíku: 20,9 % 
             
Naměřené koncentrace plynů         

teplota kyslík 
oxid 

uhličitý 
metan 

oxid 
uhelnatý 

vodík etan etylén propan 
iso

butan 
n

butan 
propylén acetylén 

°C % % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

40 17,67 0,65 8,00 193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 16,20 0,35 6,00 390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 14,48 0,56 6,00 620 0,00 1,11 1,41 1,12 0,00 0,00 0,86 0,00 

100 8,98 1,21 10,00 1320 0,00 3,12 2,76 3,14 0,00 0,00 5,04 0,00 

120 0,97 1,62 40,00 4700 0,00 13,81 11,26 9,89 0,00 0,00 10,08 0,00 

140 0,91 2,61 65,00 7400 0,00 14,31 13,52 12,32 0,46 0,96 13,45 0,00 

160 0,93 4,24 174,00 12250 0,00 23,99 36,41 22,31 2,66 2,19 26,37 0,00 

180 0,94 5,50 266,00 17300 0,00 25,76 54,10 26,32 3,74 3,81 40,09 0,00 

200 0,95 5,90 456,00 18600 0,00 31,07 75,35 31,80 3,49 4,50 52,66 0,00 
             

Uvolněné množství plynů (ml/t.min)         

teplota 
(°C) 

úbytek 
O2 
(%) 

spotř. 
kyslík 

oxid 
uhličitý 

metan 
oxid 

uhelnatý 
vodík etan etylén propan 

iso
butan 

n butan propylén 

40 3,23 5019 998 1,23 29,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60 4,70 7275 538 0,92 59,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

80 6,42 10441 840 0,90 92,97 0,00 0,17 0,21 0,17 0,00 0,00 0,13 

100 11,92 19562 1697 1,40 185,09 0,00 0,44 0,39 0,44 0,00 0,00 0,71 

120 19,93 30953 2005 4,95 581,81 0,00 1,71 1,39 1,22 0,00 0,00 1,25 

140 19,99 30977 3376 8,41 957,26 0,00 1,85 1,75 1,59 0,06 0,12 1,74 

160 19,97 30883 5795 23,78 1674,15 0,00 3,28 4,98 3,05 0,36 0,30 3,60 

180 19,96 30847 7647 36,98 2405,27 0,00 3,58 7,52 3,66 0,52 0,53 5,57 

200 19,95 30816 8311 64,24 2620,11 0,00 4,38 10,61 4,48 0,49 0,63 7,42 
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Uvolněné množství plynů je přepočítané podle vzorce (1): 

m

cV
m p

×
=                                                                                                   (1) 

kde: mp ….. uvolněné množství plynů (ml/t.min), 

 V …… vstupní průtok vzduchu (ml/min), 

 c ……. naměřená koncentrace plynů (%, ppm), 

 m …... navážka uhelného vzorku (g). 

Z uvedených údajů v tabulce je následně vypracován graf  obraz 

desorbovaných indikačních plynů samovznícení metody TEPOX (obr. 23). 

 
Obr. 23 Obraz indikačních plynů TEPOX – uvolněná množství plynů (ml/t.min) 
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6.2 Ovlivňující faktory a jejich vyhodnocení 

V rámci zpřesnění výsledků naměřených koncentrací plynů bylo během 

rozborů uhelných vzorků provedeno několik ověřujících měření. Účelem těchto 

měření bylo vyhodnotit, jak které vlivy mohou ovlivnit množství uvolněných plynů 

z uhelného vzorku.  

6.2.1 Vliv kvality uzávěrné kapaliny 

Toto měření mělo za úkol zjistit, do jaké míry ovlivňuje kvalita uzávěrné 

kapaliny množství uvolněných plynů ve vzorkovnici. Byly použitý tři druhy 

uzávěrné kapaliny a to, uzávěrná kapalina bez obsahu soli, uzávěrná kapalina 

s obsahem soli a pitná voda. 

Tab. 2 Vliv kvality uzávěrné kapaliny na sledované plyny 

Koncentrace 

t = 80 °C t = 80 °C Rozdíl t = 80 °C t = 80 °C Rozdíl 

Plyn Objem 
(vzorkovnice 

plněná 
uzávěrnou 

kapalinou bez 
obsahu soli) 

(vzorkovnice 
plněná 

uzávěrnou 
kapalinou s 

obsahem soli) 

t = 80 °C 

(vzorkovnice 
plněná 

uzávěrnou 
kapalinou s 

obsahem soli) 

(vzorkovnice 
plněná 
pitnou 
vodou) 

t = 80 °C 

O2 % 8,78 10,79 2,01 10,79 11,75 0,96 

CO ppm 2300 2100 200 2100 1550 550 

CO2 % 3,35 2,9 0,45 2,9 1,85 1,05 

CH4 ppm 5 6 1 6 5 1 

Etan ppm 0 0 0 0 0 0 

Etylén ppm 2,61 3,11 0,5 3,11 2,71 0,4 

Propan ppm 0 0 0 0 0 0 

Propylén ppm 2,11 3,61 1,5 3,61 1,98 1,63 

iso butan ppm 0 0 0 0 0 0 

n butan ppm 0 0 0 0 0 0 

Acetylén ppm 0 0 0 0 0 0 

Vodík ppm 0 1,99 1,99 1,99 0,23 1,76 

Z uvedených údajů lze vyčíst, že vzorkovnice naplněná uzávěrnou 

kapalinou s obsahem soli při teplotě t = 80 °C, vykazuje větší množství uvolněných 

plynů, především etylénu, propylénu a vodíku, než vzorkovnice naplněná 

uzávěrnou kapalinou bez obsahu soli. Také v porovnání se vzorkovnici plněnou 

pitnou vodou při té samé teplotě, vykazuje uzávěrná kapalina s obsahem soli větší 

množství uvolněných plynů. Uzávěrná kapalina díky své nasycenosti brání tomu, 
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aby se uvolněné plyny vázaly na molekuly vody a byly společně odváděný ze 

vzorkovnice.  

6.2.2 Vliv „vaxování“ uhelného vzorku  

Zde bylo ověřováno, jaký má vliv způsob uchovávání uhelného vzorku na 

vývin uvolněných indikačních plynů. Byl porovnáván uhelný vzorek vaxovaný 

(uchovávaný v prostředí bez přístupu vzduchu) a uhelný vzorek nevaxovaný 

(uchovávaný volně v polyetylénovém sáčku). 

Tab. 3 Vliv způsobu uchovávání uhelného vzorku na vývin koncentrací indikačních plynů 

Koncentrace Rozdíl 

vaxovaný vzorek nevaxovaný vzorek Plyn Objem 

t = 60 °C t = 80 °C t = 60 °C t = 80 °C 
t = 60 °C t = 80 °C 

O2 % 13,92 8,78 16,20 14,48 2,28 5,7 

CO ppm 1500 2300 390 620 1110 1680 

CO2 % 0,98 3,35 0,35 0,56 0,63 2,79 

CH4 ppm 0 5 6 6 6 1 

Etan ppm 0 0 0 1,11 0 1,11 

Etylén ppm 0 2,61 0 1,41 0 1,20 

Propan ppm 0 0 0 1,12 0 1,12 

Propylén ppm 0 2,11 0 0,86 0 1,25 

iso butan ppm 0 0 0 0 0 0 

n butan ppm 0 0 0 0 0 0 

Acetylén ppm 0 0 0 0 0 0 

Vodík ppm 0 0 0 0 0 0 

Z rozdílu mezi nevaxovaným a vaxovaným vzorkem lze vyčíst, že CO 

a CO2 má vyšší koncentrace v případě vaxovaného uhelného vzorku. Co se týče 

CH4, tak ten se objevuje již při teplotě t = 60 °C a to u nevaxovaného vzorku. 

U nevaxovaného vzorku se při teplotě t = 80 °C začínají objevovat nasycené 

uhlovodíky (etan a propan). Naopak nenasycené uhlovodíky (etylén a propylén) 

vykazují u nevaxovaného vzorku při teplotě t = 80 °C menší koncentrace. 

6.2.3 Vliv kovového reaktoru a skleněné nádoby 

Také prostředí, v němž se při procesu tepelné oxidace nacházel uhelný 

vzorek, bylo podrobeno ověřovacímu měření. Účelem bylo zjistit, kolik množství 
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plynů se uvolní při dané teplotě v případě použití kovového reaktoru a v případě 

použití skleněné nádoby. 

Tab. 4 Vliv použití kovového reaktoru a skleněné nádoby na vývin koncentrací indikačních plynů 

Koncentrace 

t = 80 °C t = 80 °C Plyn Objem 

kovový reaktor skleněná nádoba 

Rozdíl 

O2 % 14,48 15,08 0,6 

CO ppm 620 640 20 

CO2 % 0,56 0,56 0 

CH4 ppm 6 4 2 

Etan ppm 1,11 0 1,11 

Etylén ppm 1,41 0 1,41 

Propan ppm 1,12 1,00 0,12 

Propylén ppm 0,86 1,55 0,69 

iso butan ppm 0 0 0 

n butan ppm 0 0 0 

Acetylén ppm 0 0 0 

Vodík ppm 0 0,02 0,02 

Hodnoty v tabulce ukazují, že koncentrace majoritních plynů (O2, CO, CO2 

a CH4) jsou v obou případech srovnatelné, kdežto koncentrace minoritních plynů, 

především etanu, etylénu, propanu jsou v kovovém reaktoru vyšší, naopak 

propylén vykazuje vyšší vývin koncentrací ve skleněné nádobě. Co se týče vodíku, 

tak jeho přítomnost nebyla při teplotě t = 80 °C v kovovém reaktoru vůbec 

zaznamenána, kdežto ve skleněné nádobě se již vyskytnul a to v koncentracích 

0,02 ppm. 
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7 Vzorková základna hnědých uhlí   
Vzorkovou základnu hnědých uhlí tvoří 15 hnědouhelných vzorků. 5 

hnědouhelných vzorků bylo odebraných v roce 2002 (Adamus, 1999 2002) 

a dalších 10 hnědouhelných vzorků v letech 2012 2013 a to v lokalitách Mostecké 

a Sokolovské pánve. Následně byl u těchto vzorků proveden analytický rozbor, 

byly určeny chemické vlastnosti: popel v bezvodém stavu (Ad), síra v bezvodém 

stavu (St
d), veškerá voda (Wt

r), objem prchavých látek (Vdaf), tab. 5 a tab. 6. 

Ostatní údaje o lokalitě odběru a způsobu odběru jsou uvedeny v identifikačních 

listech vzorků obsažených v příloze, které tvoří společně s vyhodnocenými údaji 

zvláštní přílohu této práce.  

Tab. 5 Analytický rozbor hnědouhelných vzorků v roce 2002 

Analytický rozbor hnědouhelného vzorku (%) Číslo 
vzorku 

Lokalita Dílo 
Ad St

d Wt
r Vdaf 

1 Dolní Jiřetín Důl Centrum 9,0 0,55 3,8 48,8 

2 Holešice Důl J. Šverma 30,6 1,46 31,2 38,8 

3 Ervěnice Důl Čs. armáda 10,8 2,02 1,6 52,3 

4 Bílina Důl Bílina 7,9 1,61 5,5 49,0 

5 Vintířov Lom Jiří 19,6 1,61 1,3 52,0 

 

Tab. 6 Analytický rozbor hnědouhelných vzorků v letech 2012 2013 

Analytický rozbor hnědouhelného vzorku (%) Číslo 
vzorku 

Lokalita Dílo 
Ad St

d Wt
r Vdaf 

1 Vršany Lom Hrabák 26,22 1,13 26,54  

2 Dolní Jiřetín Důl Centrum 19,02 0,38 25,35 48,80 

3 Albrechtice Velkolom ČSA 13,42 1,62 26,52 53,40 

4 Vršany Lom Hrabák 29,78 0,93 24,46 55,96 

5 Vintířov Lom Jiří 5,56 0,36 39,35 52,64 

6 Vršany Lom Hrabák 47,59 0,63 25,49  

7 Jenišův újezd Lom Bílina 5,67 0,95 29,98 49,35 

8 Královské poříčí Lom Jiří 35,54 3,60 37,18 50,77 

9 Královské poříčí Lom Jiří 35,54 3,60 37,18 50,77 

10 Královské poříčí Lom Jiří 35,54 3,60 37,18 50,77 
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8 Ověření plynových obrazů 
V letech 1999 2002 byl na Institutu hornického inženýrství HGF VŠB TU 

Ostrava řešen projekt pod názvem „Pasportizace uhelných slojí náchylných 

k samovznícení“ (Adamus, 1999 2002), jenž byl podrobněji popsán v kapitole č. 2 

předložené práce. V rámci tohoto projektu byly zpracovány hnědouhelné vzorky 

z oblasti Mostecké a Sokolovské hnědouhelné pánve. Autor disertační práce 

použil tyto informace k doplnění podkladů tepelné oxidace současného projektu 

TAČR č. TA01020351 a popisuje je v této kapitole.  

8.1 Hnědouhelné vzorky analyzované v roce 2002 

Při tepelné oxidaci hnědouhelných vzorků bylo z naměřených výsledků 

zjištěno (obr. 24), že při zahřátí hnědouhelné hmoty na teplotu 40 °C dochází 

vedle výskytu majoritních indikačních plynů, také k výskytu minoritních plynů a to 

především etanu v koncentracích okolo 1 ppm a propanu okolo 0,5 ppm. Pouze 

v jednom případě a to při tepelné oxidaci hnědého uhlí odebraného na Dole Bílina 

byly naměřeny koncentrace etanu okolo 0,25 ppm a propanu okolo 0,14 ppm. 

Butan byl zachycen až při teplotě okolo 80 °C a to v koncentracích 0,2 0,3 ppm. 

Co se týče nenasycených uhlovodíků, etylén se objevil při 60 °C a jeho 

koncentrace se pohybovaly kolem 0,6 ppm, propylén byl zachycen při teplotě 80 

°C v koncentracích 0,1 0,2 ppm. Ve dvou případech se propylén vyskytl při teplotě 

100 °C, a to v hnědém uhlí odebraném na lokalitě Lomu Čs. Armáda 

v koncentracích kolem 0,2 ppm a na lokalitě Lomu Jiří v koncentracích 0,65 ppm. 

Dalším nasyceným uhlovodíkem, jenž byl zachycen, byl iso butan, který se objevil 

při teplotě 80 °C a jeho koncentrace se pohybovaly od 0,1 0,2 ppm. Acetylén 

nebyl v žádném z případu zachycen. Vodík se objevil při teplotě 80 °C a to 

v koncentracích okolo 20 ppm, pouze v jednom případě a to na Dole Centrum již 

při teplotě 60 °C a v koncentracích okolo 55 ppm. 
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Uvolněné množství plynů v závislosti na teplotě
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Obr. 24 Průměrná množství uvolněných plynů (ml/t.min), hnědouhelné vzorky z roku 2002  

Poskytnuta data byla autorem disertační práce analyzována výpočetním 

programem s pracovním názvem „CnHm, verze 2.3“ (Stecker, 2002). Pomoci 

programu „CnHm“ byly stanoveny poměry mezi plyny, tzv. bezrozměrné 

ukazatelé. Jedním z ukazatelů byl poměr plynů CO2/CO, který je znázorněn na 

obrázcích č. 25 a č. 26. Při pohledu na jednotlivé křivky si můžeme všimnout, že 

od teploty 80 °C dochází k nárůstu hodnot až do teploty 100 °C a poté k poklesu. 
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Tento pokles hodnot byl způsoben pravděpodobně odpařováním relativně 

vysokého obsahu vody obsažené v hnědouhelných vzorcích. 

 
Obr. 25 Poměr CO2/CO hnědouhelných vzorků 2002 

 
Obr. 26 Průměrné hodnoty poměru CO2/CO hnědouhelných vzorků 2002 
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Dalším bezrozměrným ukazatelem byl poměr oxidu uhličitého k úbytku 

kyslíku (obr. 27) a oxidu uhelnatého k úbytku kyslíku (obr. 28) tzv. „Grahamova 

čísla“. 
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Obr. 27 Oxid uhličitý k úbytku kyslíku 
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Obr. 28 Oxid uhelnatý k úbytku kyslíku 
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8.2 Hnědouhelné vzorky analyzované 2012 2013 

Autor disertační práce analyzoval metodou TEPOX v létech 2012 2013 

celkem 10 hnědouhelných vzorků, které byly odebrané převážně z uhelných 

deponií SHP a byly popsané v kapitole 7. Metoda TEPOX, způsob plynových 

analýz a postup zpracování naměřených dat byl popsán v kapitolách 5 a 6 

disertační práce. Souhrn naměřených dat je obsažen v příloze A „Tepelná oxidace 

hnědého uhlí (2012/2013), část 1“ disertační práce. Vyhodnocením těchto 

podkladů se autor zabývá v kapitole č. 10. 
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9 Sledované hnědouhelné deponie 
Pro účely experimentálních sledování vývoje teplot a vývinů plynů in situ 

byly v rámci řešení výzkumného projektu TA01020351 nasypány experimentální 

hnědouhelné deponie v určených lokalitách těžařů SHP a SHR. Z důvodu 

pozorování vlivu ročních období byly založeny v létech 2012 2013 čtyři deponie 

(jarní, letní, podzimní a zimní). První tři deponie (jarní, letní, podzimní) byly 

umístěny v lokalitě Hrabák, lomu Vršany v SHP. Zimní deponie byla zřízena 

v lokalitě Lomu Jiří v SHR. Deponie obsahovaly především těžné uhlí o kusovitosti 

0 40 mm. Zrušení deponií bylo provedeno vždy na základě rozhodnutí příslušného 

těžaře v souvislosti s rizikem výskytu endogenního požárů (v případě lokality 

Hrabák, tj jarní, letní a podzimní deponie, při teplotě deponie překračující 90 oC, 

v případě lokality lomu Jiří, tj. zimní deponie, při vnějších projevech samovznícení 

 pára, kouř).  

9.1 Jarní deponie 

Jarní deponie byla nasypána dne 28. 4. 2012. Dne 2. 5. 2012 byla 

hnědouhelná deponie osazena 2 termo plynometrickými vícebodovými 

monitorovacími sondami (obr. 8), sloužící pro odběr plynných vzorků. Deponie 

byla nasypána do tvaru kužele o průměru 18,72 m a výšce 6,36 m. Jarní deponie, 

poskytla jako první z pravidelně monitorovaných deponií příležitost k ověření 

připravených technologií (termometrie, plynometrie). Došlo zde k odladění 

zjištěných rezerv u obou technologií. Z tohoto důvodu zde byly měřeny teploty 

a výviny majoritních indikačních plynů v omezeném rozsahu, minoritní indikační 

plyny nebyly ověřovány (více podrobností viz kap. 10.2). 

9.2 Letní deponie 

Letní deponie byla nasypána dne 26. 6. 2012. I zde byla deponie osazena 

monitorovacími sondami a to dne 28. 6. 2012. Použito bylo 8 termo

plynometrických vícebodových monitorovacích sond a nově byly zavedeny do 

deponie 3 speciální sondy pro termovizní měření. Deponie měla tvar kužele 

o eliptické základně (šířka 12,7 m a délka 13,5 m) a dosahovala výšky 4,3 m. 

Sklon deponie odpovídal sypnému úhlu 38 ° (obr. 29). Množství hnědouhelné 
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hmoty nasypané na letní deponii činilo 820 m3. Na deponii proběhlo měření vývoje 

teplot a měření majoritních a minoritních indikačních plynů samovznícení. 

 
Obr. 29 Rozměry letní deponie (foto Moni) 

Během provozního měření na letní deponii byly měřeny koncentrace CO2 

překračující v několika případech měřící rozsah detekčních trubiček (16 %). 

Z tohoto důvodu byl zakoupen nový přenosný infraanalyzátor Geotech G110 (obr. 

30). Jedná se o přístroj určený pouze pro měření koncentrací CO2, který disponuje 

vlastní integrovanou pumpou. Pro analýzu koncentrací CO2 slouží duální 

infračervený senzor, který je schopný měřit CO2 v rozsahu 0 100 %. Přístroj je 

dále vybaven přehledným displejem, prachovým filtrem, interní paměti na 1 000 

záznamů, USB minikonektorem pro stahování naměřených dat a odstraňovačem 

vlhkosti. 
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Obr. 30 Přenosný infraanalyzátor Geotech G110 

Tab. 7 Technické parametry infraanalyzátoru Geotech G110 

Rozsah měření 0 – 100 % CO2 s přesností ± 1,5 % z naměřené hodnoty 
Měřící čas < 20 s 
Provozní teplota 5 – 40 °C 
Vlhkost 0 – 95 % nekondenzující  
Barometrický tlak ± 200 mbar od kalibrované hodnoty 
Hmotnost 495 g 
Rozměry (mm) 165 x 100 x 55 (D x Š x H) 

9.3 Podzimní deponie 

Podzimní deponie byla nasypána dne 1. 11. 2012. Tvar deponie opět tvořil 

kužel o kruhové základně 17 m a výšce 6,7 m (obr. 31). Sklon odpovídal sypnému 

úhlu 38 °. Množství nasypané hnědouhelné hmoty bylo 500 m3. Deponie byla 

vybavena 10 termo plynometrickými vícebodovými monitorovacími sondami a 3 

speciálními sondami pro termovizní měření, jejich rozmístění je znázorněno na 

obr. 32. Na deponii proběhlo měření vývoje teplot a měření indikačních plynů 

samovznícení. 
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Obr. 31 Rozměry podzimní deponie (foto Moni) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Rozmístění monitorovacích sond na podzimní deponii (Adamus, Šancer, Rucký, Snopek, 

2012) 
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9.4 Zimní deponie 

Zimní deponie byla nasypána dne 11. 2. 2013. Deponie měla opět 

kuželovitý tvar o kruhové základně průměru 18 m a výšce 7 m (obr. 33). Množství 

hnědouhelné hmoty činilo 584 m3. Deponie byla osazena 10 termo

plynometrickými vícebodovými monitorovacími sondami a 5 speciálními sondami 

pro termovizní měření (obr. 34). Tato deponie byla jako jediná určená ke sledování 

vyšších teplot  z důvodu získání co nejvíce a co nejpřesnějších hodnot uvolněných 

indikačních plynů. Na deponii proběhlo měření vývoje teplot a měření indikačních 

plynů samovznícení.  

 
Obr. 33 Zimní deponie (foto Adamus) 
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Obr. 34 Rozmístění monitorovacích sond na zimní deponii (VUHÚ Most) 
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10 Analýza podkladů TEPOX a plynů sledovaných in 
situ 
Na základě získaných podkladů, jak z laboratorních experimentů 

provedených metodou tepelné oxidace (TEPOX), tak i z provozních měření in situ, 

provedl autor v této kapitole jejich vyhodnocení pro jejich porovnání a následné 

stanovení charakteristických plynů. 

10.1 Vyhodnocení podkladů TEPOX 

Podklady získané autorem disertační práce v létech 2012 2013 laboratorní 

analýzou deseti hnědouhelných vzorků metodou TEPOX, viz kap. 8.2, byly 

následně autorem analyzovány. K analýze byl účinně využit výpočetní program 

CnHm, ver. 2.3 (Stecker, 2002), jehož databázi upravil autor disertační práce pro 

zpracování autorem získaných vstupních dat. Pomoci upraveného programu 

CnHm byly vyjádřeny koncentrační průběhy dílčích indikačních plynů, byl vytvořen 

zprůměrovaný graf vývinu sledovaných plynných produktů vyjadřující 

reprezentativní plynový obraz indikačních plynů hnědých uhlí metody TEPOX 

a byly analyzovány a vyčleněny vybrané bezrozměrné ukazatele indikačních plynů 

(poměry plynů).  

10.1.1 Úprava programu CnHm 

Program CnHm byl autorem upraven tím, že z dosavadní databáze byly 

odstraněny veškeré údaje týkající se černých uhlí OKR a ponechány pouze 

výsledky hnědouhelných vzorků z roku 2002 a byla nově doplněná o výsledky 

z tepelné oxidace hnědého uhlí z let 2012 2013. Program CnHm, ver. 2.3 

(Stecker, 2002) pracuje především na základě zadaných koncentrací uvolněných 

plynů přepočteny na ml/t.min. Program CnHm je schopen, jak základního 

vykreslení průběhu vývinu jednotlivých indikačních plynů, tak i vykreslení jejich 

společných průměrů. Vedle těchto základních funkci je schopen také znázornit 

poměry mezi jednotlivými indikačními plyny a jejich variační rozpětí. 
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Obr. 35 Pracovní prostředí programu CnHm ver. 2.3 (Stecker, 2002) 

10.1.2 Průběhy dílčích indikačních plynů 

Kromě vytvořené databáze hnědouhelných vzorků v programu CnHm, ver. 

2.3 (Stecker, 2002) byla také autorem disertační práce vytvořená podrobná 

archivace v programu Excel (.xls), čítající údaje všech 10 analyzovaných 

hnědouhelných vzorků. Předmětný soubor obsahuje 927 vstupních hodnot 

koncentrací plynů. Následně archivace obsahuje: identifikační listy jednotlivých 

vzorků; naměřené koncentrace plynů a jejich následný přepočet na uvolněná 

množství (ml/t.min); grafická znázornění vývinu jednotlivých indikačních plynů; 

grafická znázornění vybraných bezrozměrných ukazatelů a v poslední řadě 

zprůměrované výviny plynů. Veškeré údaje získané z těchto analýz jsou uvedeny 

v příloze disertační práce, tj. část 2 přílohy A „Tepelná oxidace hnědého uhlí 

(2012/2013)“ disertační práce. Autor v této kapitole uvádí pouze některé příklady 

průběhů indikačních plynů získané programem CnHm ver. 2.3. 

Autor jako příklady zde uvádí průměry a variační rozpětí základních 

majoritních plynů (CO2 a CO) a také nasycených a nenasycených uhlovodíků. Na 

obr. 36 a obr. 37 je znázorněn zprůměrovaný průběh CO2 a jeho variační rozpětí 

znázorňující jeho maxima a minima. Opět je zde, jako v případě hnědouhelných 

vzorků z roku 2002, patrný pokles nárůstu uvolněného množství plynů a to 

v intervalu 100 120 °C, který byl pravděpodobně zapříčiněn odpařováním vodního 

koncentrátu. Minimum variačního rozpětí vývinu CO2 se pohybuje v rozmezí od 

241 998 (ml/t.min) a maximum v rozmezí od 8 311 15 742 (ml/t.min).  
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Obr. 36 Průměrný vývin CO2 

 
Obr. 37 Variační rozpětí a průměrný vývin CO2 

V případě vývinu CO (obr. 38) docházelo od počátečních teplot k mírnému 

nárůstu až po teplotu 100 °C. Oproti CO2, kdy od teploty 100 °C nastal mírný 

pokles, v případě CO došlo k dynamickému nárůstu vývinu. Minimum variačního 

rozpětí CO se pohybovalo v intervalu 19,31 219,05 (ml/t.min) a maximum 

v intervalu 2 620,11 3 692,31 (ml/t.min).  
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Obr. 38 Průměrný vývin CO 

 
Obr. 39 Variační rozpětí a průměrný vývin CO 

Z obr. 40 a obr. 42 znázorňujících průběh vývinu nasycených (etan, propan, 

iso butan a n butan) a nenasycených (etylén a propylén) uhlovodíků lze odečíst, 

že nenasycené uhlovodíky se uvolňují již při nižších teplotách a zároveň vykazují 

vyšší výviny než uhlovodíky nasycené. Tyto dva znázorněné grafy jsou důležité 

pro stanovení charakteristických plynů tepelné oxidace hnědouhelné hmoty. 
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Obr. 40 Průměrný vývin NACnHm 

 
Obr. 41 Variační rozpětí a průměrný vývin NACnHm 
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Obr. 42 Průměrný vývin NECnHm 

 
Obr. 43 Variační rozpětí a průměrný vývin NECnHm 

Vodík byl v předmětných rozborech 10 hnědouhelných vzorků zachycen 

pouze v jednom případě a to u vzorku č. 1, lokality Lomu Hrabák, viz tab. 6. Tento 

hnědouhelný vzorek byl jako jediný vaxovaný. Hodnoty jsou interpretovány na obr. 

44. Hodnoty koncentrací vodíku byly proloženy spojnici trendu klouzavého 
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průměru. Spojnice znázorňuje trend, jakým docházelo k uvolňování koncentrací 

vodíku během teplotního intervalu 40 200 °C.   

 
Obr. 44 Koncentrace vodíku uvolněného z uhelného vzorku odebraného na lokalitě Lomu Hrabák 

10.1.3 Průměrný koncentrační graf indikačních plynů  

Při zpracování a vyhodnocení výsledků hnědouhelných vzorků odebraných 

v letech 2012 2013 a analyzovaných pomoci tepelné oxidace bylo zjištěno, 

obr. 45, že při počátečních teplotách okolo 40 °C dochází na sledované 

koncentrační úrovni (citlivost chromatografu, tj 0,1 ppm) k uvolňování pouze 

majoritních indikačních plynů. Minoritní plyny, především nasycené uhlovodíky, se 

začaly objevovat až při vyšších teplotách okolo 80 °C a to především etan 

a propan. Koncentrace těchto plynů se pohybovaly u etanu od 0,84 1,26 ppm 

a u propanu od 0,36 1,12 ppm. Také bylo zjištěno, že z uhelného vzorku, který byl 

před zpracováním uchováván ve vakuovém stavu, dochází k uvolňování 

nasycených plynů (etanu a propanu) až při teplotách okolo 120 °C. Jejich 

koncentrace činily u etanu 7,17 ppm a propanu 4,65 ppm. N Butan se začal 

objevovat až při teplotě okolo 120 °C a to v koncentracích 0,5 0,92 ppm. Také 

tento nasycený uhlovodík byl u vakuovaného vzorku detekován až při vyšší teplotě 

a to okolo 200 °C v koncentracích 2,31 ppm. Nenasycené uhlovodíky etylén 

a propylén byly uvolňovány z uhelné hmoty již při teplotách 60 80 °C. Etylén se 

uvolňoval při teplotě 80 °C a jeho koncentrace se pohybovaly od 1,41 4,09 ppm 
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a propylén se začal uvolňovat již při teplotě 60 °C a to v koncentracích od 0,46

1,76 ppm. Pouze v jednom případě byla zjištěna přítomnost etylénu již při teplotě 

okolo 60 °C a to na lokalitě Lomu Hrabák v koncentracích okolo 1,4 ppm. Také 

v případě vakuovaného vzorku byly koncentrace etylénu a propylénu zachycený 

až při vyšší teplotě a to okolo 100 °C a pohybovaly se u etylénu kolem 8,72 ppm 

a u propylénu okolo 6,46 ppm. Acetylén i v tomto případě zachycen nebyl.  
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Obr. 45 Průměrné koncentrace plynů (ppm), hnědouhelné vzorky 2012 2013 

10.1.4 Vybrané bezrozměrné ukazatele indikačních plynů 

Bezrozměrné ukazatelé stanovují poměry mezi jednotlivými indikačními 

plyny a lze podle nich určit indikovanou teplotu. Autor práce uvedl v příloze 
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disertační práce pouze vybrané bezrozměrné ukazatele charakteristické pro 

oxidaci ověřovaného hnědého uhlí (CO2/CO, C2H6/C3H8, C2H6/C2H4, 

NACnHm/NECnHm, C2H6/C3H6, C3H6/C3H8). V této kapitole jsou uvedeny příklady 

bezrozměrných ukazatelů a to: CO2/CO, NACnHm/NECnHm a Grahamova čísla 

(CO2/ O2 a CO/ O2). Ostatní grafy vybraných bezrozměrných ukazatelů jsou 

v příloze A „Tepelná oxidace hnědého uhlí (2012/2013), část 2“ disertační práce.    

Z naměřených koncentrací byly stanovený pomocí programu „CnHm“ 

poměry bezrozměrných ukazatelů CO2/CO (obr. 46 a obr. 47). Poměr CO2/CO 

vykazoval stejný průběh křivky, jako tomu bylo u uhelných vzorků odebraných 

v roce 2002. Nepravidelný průběh ukazatele CO2/CO v intervalu od 100 120 °C 

byl pravděpodobně způsoben vlivem odpařování vody. Hodnoty obsahu vody 

v uhelném vzorku jsou zaznamenány v tab. 8.  

 
Obr. 46 Poměr CO2/CO hnědouhelných vzorků z let 2012 2013 
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Obr. 47 Průměrné hodnoty poměru CO2/CO hnědouhelných vzorků z let 2012 2013 

 
Obr. 48 Poměr NACnHm/NECnHm hnědouhelných vzorků z let 2012 2013 
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Obr. 49 Průměrné hodnoty poměru NACnHm/NECnHm hnědouhelných vzorků z let 2012 2013 

Také zde autor stanovil poměry, jak úbytku kyslíku k oxidu uhličitému, tak 

úbytku kyslíku k oxidu uhelnatému (Grahamova čísla). Na těchto dvou grafech 

(obr. 50 a obr. 51) lze pozorovat přerušený pokles hodnoty bezrozměrného 

ukazatele s nárůstem teploty. Při teplotě 100 °C došlo k nárůstu ukazatelů a to 

pravděpodobně zapříčiněním odpařování vody. V případě ukazatelé CO/ O2 lze 

pozorovat od teploty 100 °C nárůst hodnot, kdy úbytek O2 klesl až na hodnotu cca 

1 %. 
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Obr. 50 CO2/úbytek O2 
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Obr. 51 CO/úbytek O2 

Během procesu tepelné oxidace docházelo také k zachycování vodního 

koncentrátu v plynové cestě za reaktorem. Jak je již známo, voda má značný vliv 

na proces samovznícení uhelné hmoty. Bylo tudíž vhodné kromě stanovení 

koncentrací plynů uvolňovaných z uhelné hmoty, také zjistit přímou cestou obsah 

vody ve vzorcích. Jednotlivé zjištěné obsahy jsou uvedeny v tab. 8. 

Tab. 8 Údaje o hmotnosti a obsahu vody v hnědouhelném vzorku 

Číslo 
vzorku 

Lokalita Dílo 

Hmotnost 
vzorku 
před 

TEPOXem 
(g) 

Hmotnost 
vzorku 

po 
TEPOXu 

(g) 

Objem 
kondenzované 

vody 
(ml) 

Stanovený 
hmotnostní 

obsah 
vody 
(%) 

Stanovený 
hmotnostní 

obsah 
vody podle 
normy (%) 

1 Vršany Hrabák 130,0    26,54 

2 Jiřetín Centrum 130,0 86,5 30 23,07 25,35 

3 Albrechtice ČSA 130,0 98,8 22 16,92 26,52 

4 Vršany Hrabák 130,0 99,2 20 15,38 24,46 

5 Vintířov Lom Jiří 125,0 74,7 46 36,80 39,35 

6 Vršany Hrabák 130,0 100,4 24 18,46 25,49 

7 Jenišův újezd Lom Bílina 130,0 89,4 38 29,23 29,98 

8 
Královské 

poříčí 
Lom Jiří 130,0 82,6 44 33,84 37,18 

9 
Královské 

poříčí 
Lom Jiří 130,0 83,1 44 33,84 37,18 

10 
Královské 

poříčí 
Lom Jiří 130,0 80,9 46 35,38 37,18 
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Stanovení vody v uhelné hmotě je upraveno technickou normou ISO 11 722 

(ČSN 44 1360) – „Tuhá paliva – černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku 

sušením v dusíku“. Metoda stanovení vody v uhelné hmotě spočívá v tom, že se 

navážka uhelné hmoty zahřívá v proudu dusíku a to při teplotě 105 110 °C po 

dobu nejméně 60 minut a to až do dosažení konstantní hmotnosti. Obsah vody je 

následně vypočítán z úbytku hmotnosti uhlí. Ve srovnání posledních 2 

sloupců tabulky č. 7, kdy byl v prvním případě obsah vody stanoven ze 

zachyceného vodního kondenzátu při tepelné oxidaci a v druhém případě byl 

obsah vody stanoven podle normy, lze spatřovat jistou shodu. 

10.2  Vyhodnocení podkladů in situ 

Vyhodnocený byly rovněž i údaje získané z provozních měření in situ 

z jednotlivých deponií. Autor práce se zaměřil při vyhodnocování především na  

faktory  teplota, hloubka deponie, čas a koncentrace plynů. Uvedené faktory jsou 

vyhodnocený v následujících kapitolách. V případech výskytu nežádoucích vlivů, 

které ovlivňovaly průběh dalšího měření, byla navržena opatření k jejich 

odstranění (viz např. jarní deponie). 

Již během prvních dnů měření na jarní deponii (viz kap. 9.1) se vyskytly 

potíže s odečítáním teplot z vícebodových monitorovacích sond. Z tohoto důvodu 

bylo měření a následná analýza uvolněných plynů zahájena až dne 18. 5. 2012. 

Poněvadž teploty uvnitř deponie nepřesahovaly 60 °C a koncentrace CO byly nižší 

než 2 000 ppm, bylo rozhodnuto věnovat se analýze majoritních plynů. Přesto se 

zde následně vyskytly relativně vysoké koncentrace CO2 a CO. Koncentrace CO2 

přesahovaly v některých případech měřící rozsah přenosného analyzátoru Dräger 

X AM 5600, tj. 5 %. Výsledky naměřené v tomto období jsou znázorněný na obr. 

52. 
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Obr. 52 Koncentrace plynů na hnědouhelné deponii   

Z důvodu uvedených nepředpokládaných okolností bylo dne 31. 5. 2012 

měření na deponii Lomu Hrabák předčasně ukončeno a pozornost byla věnována 

přípravě měřící aparatury pro následující letní měření. Bylo rozhodnuto o doplnění 

měřící techniky v podobě zakoupení detekčních trubiček s měřícím rozsahem do 

16 % CO2 a zakoupení senzoru CO přenosného analyzátoru Dräger X AM 5600 

s měřícím rozsahem do 1 %. Během přípravy dalšího komplexního měření byla 

navržena a odzkoušena jednobodová odběrová sonda používaná v kombinaci 

s přenosným kontaktním teploměrem Omega H11 a termometrickou jehlou 

(obr. 53).  Doplňující přípravné měření proběhlo na běžné provozní deponii lokality 

Hrabák, lomu Vršany. 
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Obr. 53 Jednobodová odběrová sonda s termometrickou jehlou (foto Adamus) 

Sonda dosahovala délky 1,5 m a umožňovala odběr uvolněných plynů 

z hloubky 1,3 m. Pro zjištění teploty v deponii sloužila již výše zmíněná 

termometrická jehla o délce 1,8 m, viz obr. 53 a kontaktní termočlánkový teploměr. 

Tímto způsobem byly provedeny dva odběry, které však byly ovlivněny 

klimatickými podmínkami. Dne 14. 6. 2012 byl proveden první odběr, teplota 

sacího bodu byla 16 °C a počasí bylo po dešti. Naměřené koncentrace plynů byly 

u oxidu uhelnatého 20 ppm, oxid uhličitý vykazoval hodnotu 0,1 %, kyslík byl 20,9 

% a hodnota metanu byla 2 % LEL. O týden později byl proveden druhý odběr, 

tentokrát bylo počasí oblačné a teplota sacího bodu byla 22 °C. Hodnoty 

koncentrací byly u oxidu uhelnatého 18 ppm, oxid uhličitý vykazoval hodnoty 0,08 

%, kyslík 20,5 a metan byl 1 % LEL. 

10.2.1 Závislost teploty na hloubce 

Při provádění provozního měření na jednotlivých deponiích byl sledován, 

jako jeden z nejdůležitějších faktorů, průběh teploty s hloubkou. 

Ze zprůměrovaných výsledků bylo zjištěno, že v případě letní deponie se nejvyšší 

teplota nacházela v hloubce 2 m, kde dosahovala průměrné hodnoty 55,7 °C, poté 

začala teplota klesat a v hloubce 4 m se již pohybovala okolo 39,6 °C (obr. 54). 
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Obr. 54 Závislost teploty na hloubce  letní deponie 

Na podzimní deponii byla situace jiná a to taková, že nejvyšší teplota se 

nacházela tentokrát v hloubce 3 m, ale s podstatně nižší hodnotou a to kolem 33,7 

°C (obr. 55). Stejný průběh jako na podzimní deponii probíhal i na deponii zimní, 

kde teplota v hloubce 3 m měla hodnotu 49,5 °C. 
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Obr. 55 Závislost teploty na hloubce  podzimní deponie 

10.2.2 Závislost teploty na čase 

Nárůst teploty souvisí s inkubační dobou samovznícení, během které 

dochází k samovolnému zahřívání uhelné hmoty až do doby zjevných projevů 
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samovznícení. Na obr. 56 je znázorněn průběh průměrné teploty v závislosti 

na čase v hloubce 2 m, jakožto hloubky vykazující nejvyšší teploty letní deponie. 

Časový interval obr. 56 vyjadřuje čas od doby, kdy průměrná teplota deponie 

dosáhla v hloubce 2 m 40 oC (17. den), až do doby zrušení deponie (39. den). 
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Obr. 56 Závislost teploty na čase  letní deponie 

Vývoj teploty podzimní deponii je vyhodnocen na obr. 57. Tentokrát 

v hloubce 3 m, opět v hloubce s nejvyššími měřenými teplotami. Nárůst teploty je 

pravidelný do 43. dne (teplota přesáhla 40 °C), kdy posléze následoval menší 

pokles teploty, který mohl být způsoben povětrnostními podmínkami.  
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Obr. 57 Závislost teploty na čase  podzimní deponie 
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Předložené grafy vyjadřují průměrnou teplotu vypočtenou ze všech 

naměřených hodnot teploty sledovaných sond, což neumožňuje sdělit nejvyšší 

dosaženou teplotu na individuelních sondách. Tyto maximální teploty dosahovaly 

v případě jarní, letní a podzimní deponie 80 90 oC, poté došlo na základě 

rozhodnutí těžaře ke zrušení deponie (rozhrnutí a vychlazení) z důvodu zabránění 

rozvinutí endogenního požáru. V případě zimní deponie došlo k likvidaci deponie 

po překročení teploty 100 oC, což bylo doprovázeno vnějšími projevy 

samovznícení, především značným výstupem vodní páry.  

10.2.3 Závislost koncentrací plynů na hloubce 

V závislosti na hloubce byly sledovány také koncentrace majoritních plynů 

hnědouhelných deponií. Pozornost byla věnována především nárůstu CO2 

a poklesu O2. Obr. 58 znázorňuje graf závislosti koncentrace CO2 a O2 na 

podzimní deponii.  Z tohoto grafu vyplývá, že koncentrace CO2 s přibývající 

hloubkou postupně narůstaly a to od 2,1 % až do 7,9 %. Koncentrace O2 měla 

zákonitě klesající tendenci a to z 13,1 % až na 4,8 %. Hodnoty CO byly měřeny 

v nižších koncentracích a tudíž nejsou výrazně zachyceny v předloženém 

grafickém zpracování. Koncentrace CO byly naměřeny v hloubce 1 m v hodnotách 

okolo 0,0128 % a pozvolna narůstaly až do hloubky 4 m, kde se koncentrace 

pohybovaly kolem 0,0426 %. Metan nebyl zachycen v žádném z měřených 

pokusů. 
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Obr. 58 Závislost koncentrace plynů na hloubce  podzimní deponie 
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Autor disertační práce provedl také vzájemné srovnání vývinu CO2 a CO 

vůči úbytku O2 (obr. 59) a vyhodnocení Grahamových ukazatelů, často 

označovaných symboly R1 a  R2, v případě R2 také symbolem G (obr. 60 a obr. 

61). Grahamovy ukazatelé nacházejí praktické uplatnění především v hlubinném 

uhelném hornictví, přesto bylo považováno za vhodné uvést alespoň příklad a to 

konkrétně z podzimní deponie. Zjištěná hodnota „Grahamova čísla“ R2 (G) byla 

porovnána s hodnotami polského bezpečnostního předpisu (Zalaczniki, 2002), 

který sledování předmětného parametru ukládá závazně v polských hlubinných 

černouhelných dolech. 
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Obr. 59  Vývin CO2 a CO v závislosti na koncentraci O2 

Grahamovo číslo R1 bylo vypočítáno podle vzorce (2) udávající poměr CO2 a O2. 

2

2
1

O

CO
R =            (2) 

kde: CO2 ...... koncentrace oxidu uhličitého uvolněného z uhelné hmoty (%) 

 O2 ......  úbytek kyslíku (%) 
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Obr. 60 Grahamovo číslo R1 

 
Grahamovo číslo R2 bylo vypočítáno podle vzorce (3) udávajícího poměr CO 

a úbytek O2. 

( )22
2 *265,0 ON

CO
R

−
=          (3) 

kde: CO ...... koncentrace oxidu uhelnatého uvolněného z uhelné hmoty (%) 

 N2 ....... koncentrace dusíku v atmosféře (%) 

 O2 ....... koncentrace kyslíku při tepelné oxidaci (%) 
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Obr. 61 Grahamovo číslo R2 
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Výsledné hodnoty byly porovnány s kritérií polského předpisu (Zalaczniki, 

2002), který také stanoví preventivní a represivní opatření v závislosti na hodnotě 

ukazatele G. V příloze č. 5, odst. 6.6 (tabulka č. 5) tohoto závazného předpisu jsou 

stanovený intervaly Grahamova čísla „G“ (R2), které charakterizují určitou fází 

samovzněcovacího procesu. Tabulka například uvádí, že je li hodnota G>0,0300, 

hrozí již vypuknutí požáru a je tudíž nutné vhodnými opatřeními tomuto procesu 

zabránit. V našem případě se výsledné číslo G pohybovalo v intervalu 

0,0070<G≤0,0300 polského předpisu (tj. 0,004 0,012, obr. 61) a reprezentovalo 

stav podzimní deponie při teplotním intervalu cca 30 60 oC. Pro dané hodnoty G 

citovaný předpis ukládá, že za těchto podmínek se přistupuje za běžného 

pracovního provozu k provádění preventivních opatření v místě možného výskytu 

samovznícení. Prevence se provádí na základě provozní dokumentace, za 

prevenci je odpovědný příslušný vedoucí pracovník úseku důlního větrání. 

Předmětnou dokumentaci schvaluje závodní dolů. 

10.2.4 Závislost koncentrací plynů na teplotě 

Pro vyjádření závislosti vývoje koncentrací plynů na teplotě byla vybrána 

jako příklad data naměřená na podzimní deponii. Zprůměrováním hodnot 

naměřených koncentrací majoritních indikačních plynů byl vytvořen graf závislosti 

koncentrace plynů na teplotě (obr. 62). Graf znázorňuje pokles O2 a souběžně 

nárůst CO2 v závislosti na stoupající teplotě. Při teplotě 26 °C byl zaznamenán 

výraznější úbytek O2 se  současným uvolnění většího množství CO2. Posléze 

došlo pravděpodobně vlivem termodynamiky ke zvýšení intenzity průniku ovzduší 

do hnědouhelné deponie k pozvolnému nárůstu O2 a zředění koncentrace CO2. 

CO v návaznosti na stoupající teplotě vykazoval průběžný nárůst koncentrací 

z hodnoty 0,0128 % (teplota 21,6 °C) až po hodnotu 0,0426 % (teplota 32,5 °C). 
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Obr. 62 Závislost koncentrace na teplotě  podzimní deponie 

10.2.5 Závislost koncentrací plynů na čase 

V neposlední řadě byla vyhodnocena závislost koncentrací majoritních 

plynů na čase. Jako příklad je zde předloženo vyhodnocení dat zimní deponie.   

Průměrný vývin koncentrací majoritních plynů prezentuje obr. 63, kde lze spatřit 

nárůst CO2 (0,66 4,17 %) přibližně do třicátého dne a posléze jeho pokles, který 

lze přisuzovat pravděpodobně povětrnostním vlivům (meteo parametry sledované 

pracovníky VÚHU v Mostu nebyly v době uzávěrky disertační práce k dispozici). 

V období mezi 30. až 35. dnem nasypání deponie byly zaznamenány teploty pod 

bodem mrazu ( 4 až 9). Koncentrace O2 měla mírně klesající tendenci a to 

v intervalu od 11 8 % také do 30. dne, poté nastal prudký pokles až na 1,7 %. 

Zhruba od 35. dne oba plyny (CO2 a O2) začaly stoupat, CO2 až na hodnotu 7,5 % 

a O2 na hodnotu 5,8 %. CO se zde prezentuje mírným nárůstem od počátku 

provozního měření (v intervalu od 418 3 588 ppm). Metan se vyskytl v měřitelných 

koncentracích od 52. dne v intervalu 0,3 0,8 %. 
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Obr. 63 Závislost koncentrace majoritních plynů na čase  zimní deponie 

 
 

11 Srovnání laboratorních výsledků a provozně 

sledovaných plynů in situ 

Jedním z cílů disertační práce bylo srovnání charakteristických indikačních 

plynu ověřených laboratorním postupem s plyny monitorovanými v provozních 

podmínkách hnědouhelných deponií. K splnění stanoveného cíle bylo zvoleno 

vyhodnocení pořadí uvolňovaných plynů a vyhodnocení bezrozměrného ukazatele 

CO2/CO.  

11.1  Pořadí uvolňovaných minoritních indikačních plynů 

Během provozních měření zahrnutých do předložené disertační práce bylo 

odebráno celkem 23 tedlarových vaků (letní deponie – 11 tedlarů, podzimní 

deponie – 4 tedlary, zimní deponie – 8 tedlarů), které byly v den odběru odeslány 

na Centrum Nanotechnologií VŠB TU Ostrava k chromatografické analýze. Po 

provedení chromatografické analýzy byly výsledky zpracovány a bylo provedeno 

grafické znázornění průběhu indikačních plynů v závislosti na teplotě. Na obr. 64 

a obr. 65 jsou znázorněné průměrné průběhy indikačních plynů na provozních 

deponiích (letní a podzimní deponie). Z obr. 64, který vyjadřuje průběh koncentrací 

indikačních plynů na letní deponií, lze vypozorovat, kromě určitého kolísání, že 
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nenasycené uhlovodíky (etylén, propylén) převažují nad nasycenými uhlovodíky 

(etan, propan). 
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Obr. 64 Průměrné koncentrace minoritních indikačních plynů  letní deponie 

Obdobná situace jako v případě letní deponie je patrná i z obr. 65, který 

vyjadřuje průběh koncentrací plynů podzimní deponie. I zde lze vidět výraznou 

převahu nenasycených uhlovodíku (etylén, propylén) nad nasycenými (etan, 

propan). 
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Obr. 65 Průměrné koncentrace minoritních indikačních plynů  podzimní deponie 

Z předložených podkladů vyplývá, že pořadí vývinu minoritních indikačních 

plynů v provozních podmínkách hnědouhelných deponií se ve sledovaném 
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teplotním intervalu (do 100 oC) přibližuje pořadí vývinu plynů analyzovaných 

v laboratorních podmínkách, a to především v převaze nenasycených uhlovodíků 

(etylén, propylén) s převahou propylénu v nízkých teplotách nad nasycenými 

uhlovodíky (etan, propan), obr. 66. 
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Obr. 66 Průměrné koncentrací laboratorně ověřených minoritních indikačních plynů    

11.2  Bezrozměrný ukazatel CO2/CO 

Z in situ naměřených koncentrací, konkrétně z letní deponie, byl 

zprůměrováním stanoven bezrozměrný ukazatel CO2/CO (obr. 67). I přes 

omezený teplotní interval můžeme průběh CO2/CO in situ porovnat s průběhem 

CO2/CO v laboratorních podmínkách (viz obr. 68) a říci, že při počátečním 

teplotním intervalu 40 55 °C mají oba stejnou klesající tendenci.  
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Obr. 67 Poměr CO2/CO in situ 
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Obr. 68 Poměr CO2/CO laboratorně ověřený 

Rozdíly mezi hodnotami in situ a v laboratorních podmínkách mohou být 

relativně značné, jak naznačují obr. 67 a obr. 68. Vliv na těchto rozdílech může být 

způsoben množstvím oxidující uhelné hmoty, odlišnou fragmentací (velikosti zrn), 

dále se zde může podílet na rozdílech intenzita a množství přiváděného kyslíku 

k oxidujícímu uhlí. V laboratorních podmínkách je množství kyslíku konstantně 

určeno obsahem 20,9 % v průtoku 20 ml/min vzduchu filtrujícího přes 130 g 

uhelného vzorku, kdežto v podmínkách in situ je množství kyslíku závislé na 

místních podmínkách a ovlivňujících faktorech konkrétní deponie.   
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12 Charakteristické plyny 
Účelem předmětné činnosti vedoucí k shromáždění podkladů pro disertační 

práci bylo zjištění charakteristických indikačních plynů samovznícení hnědého 

uhlí. Ze získaných podkladů a to, jak z laboratorních měření, tak z provozních 

měření in situ z lokalit SHP byly stanovený v daných teplotních intervalech 

nejčastěji se vyskytující indikační plyny. V případě oxidace hnědého uhlí 

v laboratorních podmínkách sloužily získané podklady pro vytvoření 

reprezentativního obrazu vývinu indikačních plynů hnědého uhlí a současně byly 

výsledky porovnány s výviny indikačních plynů černých uhlí (viz kap. 12.1). 

12.1 Charakteristické plyny metody TEPOX 

Z výsledků laboratorních rozborů hnědouhelné hmoty bylo zjištěno, jak už 

bylo grafický znázorněno na obr. 45 (rovněž z poznatků získaných in situ kap. 

11.1), že mezi charakteristické indikační plyny samovznícení hnědých uhlí patří 

nenasycené uhlovodíky, konkrétně etylén a propylén. K uvolňování těchto dvou 

plynů docházelo dříve než k uvolňování uhlovodíku nasycených (etanu, propanu) 

a to již při teplotě 60 °C s převahou propylénu. Výviny nenasycených uhlovodíků 

byly v mnoha případech až dvojnásobně vyšší než výviny zmiňovaných 

nasycených uhlovodíků. Nasycené uhlovodíky n butan a iso butan se objevovaly 

až při vyšších teplotách a to od 120 °C. Výsledné charakteristické pořadí 

uvolňovaných plynů a jejich dominantní vztah k teplotě je uveden v tabulce č. 9. 

Tab. 9 Charakteristické indikační plyny hnědých uhlí metody tepelné oxidace (TEPOX) 

Teplota (°C) Plyn 

40 Metan 

60 Metan, Propylén, Etylén 

80 Metan, Etylén, Propylén, Etan, Propan,   

100 Metan, Etylén, Propylén, Etan, Propan 

120 Metan, Etylén, Propylén, Etan, Propan, n Butan 

140 Metan, Etylén, Propylén, Etan, Propan, n Butan, iso Butan 

160 Metan, Etylén, Propylén, Etan, Propan, iso Butan, n Butan 

180 Metan, Etylén, Propylén, Propan, Etan, iso Butan, n Butan 

200 Metan, Etylén, Propylén, Propan, Etan, iso Butan, n Butan 
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12.1.1 Plynový etalon indikačních plynů samovznícení 

Pro případy OKR byl navržen tzv. plynový etalon, který má představovat 

standard vývinů indikačních plynů pro danou hodnocenou lokalitu. Autor disertační 

práce použil stávající podklady pro vytvoření příkladu plynového etalonu konkrétní 

hnědouhelné deponie. Pro příkladnou názornost možného uplatnění plynového 

etalonu v podmínkách hnědouhelných deponií byly na zimní deponii odebrány tři 

uhelné vzorky podle navržené orientace odběru uvedené na obr. 69  odběr na 

severní, západní a jižní straně deponie ve výšce 2 m.  

 

Obr. 69 Orientace odběru uhelných vzorků plynového etalonu zimní deponie 

Odebrané vzorky byly podrobeny základnímu chemickému rozboru a byly 

ověřeny indikační plyny samovznícení metodou TEPOX (uhelné vzorky č. 8, 9, 10 

přílohy A disertační práce). Získané výsledky vývinu indikačních plynů byly 

zprůměrovány a byl vytvořen reprezentativní graf, který lze označit jako plynový 

etalon dané lokality.  

Plynový etalon byl vytvořen v upravené programové aplikaci prostředí Excel 

(.xls). Předlohou byla původní aplikace s názvem „Etalon indikačních plynů 

samovznícení uhelné hmoty, verze 1.1 (Ševčík, Šancer, Adamus, 2005), obr. 70.  
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Obr. 70 Pracovní prostředí aplikace plynového etalonu 

Na základě zadaných vstupních hodnot koncentrací plynných složek 

metody TEPOX vznikl zprůměrovaný graf (obr. 71), představující plynový etalon 

charakteristický pro hnědé uhlí specifické lokality Lomu Jiří těžebního revíru 

Sokolov. Účelová aplikace je vybavena tiskovým protokolem, který je pro danou 

uhelnou deponii uveden v příloze B disertační práce  "Etalon indikačních plynů 

samovznícení hnědouhelné hmoty“. Etalon může sloužit v praxi jako orientační 

vstupní informace o vývinu indikačních plynů dané lokality. 
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Pracoviště VŠB TU Ostrava
Etalon indikačních plynů samovznícení hnědouhelné hmoty

Uvolněné množství plynů v závislosti na teplotě
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Obr. 71 Plynový etalon indikačních plynů samovznícení zimní deponie lokality Lomu Jiří, Sokolov 
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12.2 Charakteristické indikační plyny samovznícení hnědého uhlí  

Provozní měření in situ na deponiích v lokalitách SHP a SHR prokázaly 

i přes ověřované omezené teplotní hodnoty stejné zjištění jako v případě 

laboratorních rozborů a to, že charakteristickými plyny samovznícení hnědého uhlí 

jsou především nenasycené uhlovodíky (etylén, propylén), viz obr. 45, 64, 65, 66. 

V provozních podmínkách byly hodnoty koncentrací nenasycených uhlovodíků 

(etylén, propylén) až několikanásobně vyšší než koncentrace nasycených 

uhlovodíků (etan, propan). Hodnoty nenasycených uhlovodíků se pohybovaly 

v intervalu u etylénu od 3 13 ppm a u propylénu od 4 13 ppm. Naopak hodnoty 

nasycených uhlovodíků byly v případě etanu od 0 2,3 ppm a propanu od 1 3 ppm. 

Co se týče výše koncentračních hodnot uvolněných indikačních plynů 

v laboratorních podmínkách, zde byly mnohokráte nižší než hodnoty 

zaznamenané v provozních podmínkách. Tento rozdíl mohl být, jak už bylo 

zmíněno v případě bezrozměrných ukazatelů v kap. 11.2, způsoben rozdílnými 

podmínkami mezi provozním a laboratorním měřením (množství uhelné hmoty, 

frakce, množství přiváděného kyslíku během oxidace). 

12.2.1 Srovnání indikačních plynů hnědých a černých uhlí 

V roce 2004 byl v rámci zpracovávání doktorské disertační práce (Šancer, 

2004) vytvořen autorem disertace reprezentativní graf průměrného vývinu 

charakteristických indikačních plynů černého uhlí OKR. Stojí za zmínku uvést zde 

srovnání grafů reprezentujících jak černá, tak hnědé uhlí a poukázat na případné 

rozdíly. Na obr. 72 jsou srovnány grafy průměrných vývinu indikačních plynů 

(majoritních a minoritních) černého a hnědého uhlí. Obr. 73 znázorňuje detail 

vývinu minoritních indikačních plynů černého a hnědého uhlí.  

Z tohoto srovnání si lze všimnout, že se v obou případech potvrzuje pořadí 

vývinu základních indikačních plynů CO2 a CO (mimo CH4). U hnědých uhlí však 

pozorujeme vyšší intenzitu uvolňování, obr 72. V rámci minoritních indikačních 

plynů pozorujeme, že u černého uhlí jsou dominantní nasycené uhlovodíky, kdežto 

u hnědého uhlí převažuje (mimo CH4) výskyt uhlovodíků nenasycených (etylén, 

propylén), obr. 73. 
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Obr. 72 Průměrný vývin indikačních plynů černého uhlí (Šancer, 2004) (vlevo) a průměrný vývin indikačních plynů hnědého uhlí (vpravo) 
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Obr. 73 Detail vývinu indikačních plynů černého uhlí (Šancer, 2004) (vlevo) a detail vývinu indikačních plynů hnědého uhlí (vpravo) 
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13 Závěr 
Disertační práce byla zaměřena na pět základních cílů specifikovaných 

v úvodu předložené práce. Na vymezené cíle volně navazují dílčí kapitoly.  

Ve druhé a třetí kapitole práce byly kompilovány vybrané dosavadní 

poznatky českých a světových autorů v oblasti indikačních plynů samovznícení 

uhelné hmoty. Je zde popsán vývoj výzkumu indikace samovznícení uhlí za 

pomoci plynometrie jak v ČR, tak ve světě.  

Dalším cílem disertační práce byla příprava a ověření laboratorní aparatury 

metody tepelné oxidace (TEPOX) dostupné v laboratoři samovznícení látek HGF 

VŠB TU Ostrava. Bylo nutné připravit a hlavně ověřit laboratorní techniku pro 

ověřování plynů uvolňovaných v daném případě z hnědouhelné hmoty 

laboratorním postupem.  Danou problematikou se zabývala pátá a šestá kapitola 

práce. 

Třetím cílem bylo ověření plynových obrazů indikačních plynů metodou 

TEPOX. K laboratorním rozborům bylo použito 10 hnědouhelných vzorků 

odebraných z lokalit SHP a SHR. Vzorkové základně byla věnována kapitola 

sedmá.  Získané laboratorní výsledky byly dílčím postupem vyhodnoceny 

v kapitole osmé. Zde byly tabelárně a graficky zpracovány obdržené podklady. 

Souhrnným výstupem laboratorních rozborů je „příloha A“ disertační práce. 

Vyhodnocení podkladů metody TEPOX a indikačních plynů in situ bylo 

obsahem desáté a jedenácté kapitoly práce. Zde bylo přistoupeno k významné 

části disertační práce a to k porovnání laboratorně získaných vývinu indikačních 

plynů s provozně získanými koncentracemi indikačních plynů samovzněcovacího 

procesu hnědých uhlí.  

V závěrečné kapitole, která měla za úkol stanovit charakteristické indikační 

plyny bylo konstatováno, že mezi charakteristické indikační plyny ranného stádia 

samovznícení hnědého uhlí patří z minoritních plynů především nenasycené 

uhlovodíky etylén a propylén, což je protiklad srovnatelným indikačním plynům 

černých uhlí OKR. V rámci daného cíle byla stanovena tabulka charakteristického 

pořadí a významu indikačních plynů metody TEPOX v závislosti na teplotě 

a rovněž byl stanoven plynový etalon pro vybranou hnědouhelnou lokalitu. 
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 Závěrem lze říci, že poznatky předložené disertační práce mohou sloužit 

k rozšíření poznání o samovznícení hnědého uhlí přesto, že plynometrie není 

nejvhodnější metodou pro včasné zjišťování samovznícení v převažujících 

podmínkách těžby hnědého uhlí v ČR.  
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