
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ 

UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

Návrh větrání porubu č. 340 812 umístěného 

na diagonálním propojení mezi větrními 

oblastmi výdušných jam Mír 4 a Su-Sto III 

na Závodě Důl Darkov. 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:      Pavel Lazorišák 

Vedoucí práce:     doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D. 

 

 

 

Ostrava 2015 

 



 

 

 



 

 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem 

všechny použité podklady a literaturu. 

- Byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských 

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního 

a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít 

(§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen 

u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci, 

obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení 

kopie této licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/ 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského 

zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která 

je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek 

na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do 

jejich skutečné výše). 

V Ostravě dne 30.4.2015                                                                           Lazorišák Pavel 

                                                                                                                                     ..………………………………… 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych tímto poděkoval panu doc. Ing. Pavelu Zapletalovi, Ph.D. za pomoc při 

návrhu mé bakalářské práce, konzultace při zpracování a vedení. Dále bych rád poděkoval 

oponentovi panu Ing. Rudolfu Cenigovi, panu Ing. Romanu Škutovi z firmy OKD, a.s. a 

firmě OKD, a.s., za možnost proměřit daný problém v praxi, za poskytnutí všech 

potřebných podkladů, měřící techniky a podporu při zpracování mé bakalářské práce.  



 

 

Anotace 

 V předložené práci je zpracován návrh větrání porubu č. 340 812 umístěného na 

diagonálním propojení mezi větrními oblastmi výdušných jam Mír 4 a Su-Sto III. Nejprve 

jsou charakterizovány větrní oblasti s podrobnějším popisem důlních větrů, důlního pole, 

větrních systému a hlavních ventilátorů. Dále jsou v této práci popsány izolační objekty, 

které se navrhují. Je zde uveden začátek a konec SVO a vedení větrů. V mezioblastním 

diagonálním propojení byly proměřeny tlakové depresní spády a tyto hodnoty byly 

porovnány s hodnotami vypočtenými programem NetzCAD (verze 2.1). V poslední části je 

pak uveden metodický postup pro měření tlakových depresních spádů a v závěru je 

zhodnoceno porovnání hodnot a výstupů práce.  

 

Klíčová slova: větrní oblasti, důlní větry, mezioblastní diagonální propojení 

Summary 

In the presented bachelor thesis is the proposal of  the ventilation longwall 

no. 340812 situated on a diagonal connection between wind areas upcasted hole Mír 4 and 

Su-Sto III. In the first instance, there are defined by the wind area with a detailed 

description of the mining air, mining fields, the wind power system and a major ventilator. 

Furthermore in this thesis there is described in detail insulating objects that are proposed. 

There is shown the start and the end of line SVO and winds. In interregionaled diagonal 

linking depression, pressure gradients were measured and these values were compared with 

values calculated by NetzCAD program (version 2.1). In the last part of this bachelor thesis 

is mentioned a methodology for measuring pressure gradients and depression. In the end of 

this is evaluated the comparing the values of work and outputs. 

Keywords: wind areas, mine wind, diagonal connection between wind areas 
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Úvod 
 Lokalita Darkov důlního závodu 1 se nachází v dobývacím prostoru Stonava ve 

východní části karvinské dílčí pánve. V této lokalitě se nachází předmětný porub 340 812j. 

Porub je větrán pomocí samostatného větrního oddělení, které je napojeno na mezioblastní 

diagonální propojení. V rámci této bakalářské práce byly proto proměřený hodnoty 

tlakových depresních spádů přímou metodou. Tedy proměřením přímo na místě. Naměřené 

hodnoty byly zpracovány a porovnány s hodnotami získanými výpočtem v programu 

NetzCAD (verze 2.1). V závěru se pak zabývám výsledky měření.  

V bakalářské práci jsou také popsány mezioblastní diagonální (úhlopříčné) 

propojení, problémy které vznikají při jejich návrhu, způsob hodnocení stability 

mezioblastního diagonálního propojení. Nepřímí a přímí působ, kterým se počítají tlakové 

depresní spady. Výpočet objemového průtoku větrů, který k výpočtu tlakových depresních 

spádů potřebujeme. Při měření tlakových depresních spádů musíme dodržovat určitý 

postup. Proto jsme zde také seznámeni s metodickým postupem měření. 
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1. Charakteristika větrní oblasti 

1.1. Proudění důlních větrů 

 Pohyb důlních větrů dolem, čili jejich proudění, se děje podle fyzikálních 

zákonitostí. Jedná se hlavně o Bernoulliovu rovnici aplikovanou pro reálné plynové směsi 

(důlní větry) a dále jsou to Atkinsonův zákon, tj. zákon aerodynamického odporu a dva 

zákony Gӓrtnerovy, tj. zákon uzlů a zákon uzavřené větrní smyčky. [1] 

Důlním větráním se rozumí nepřetržité zásobování dolu čerstvým ovzduším. Do 

dolu musí být přiváděn takový objemový průtok větrů, aby byl dostatečný pro dýchání lidí, 

ředění CH4 , CO2 a povýbuchových zplodin po trhací práci v uhlí a kameni, jakož 

i ostatních plynů důlního ovzduší pod mez stanovenou bezpečnostními a hygienickými 

předpisy. [1]  

Podle bezpečnostního předpisu – Vyhlášky č. 22/1989 Sb., části čtvrté, upravující 

větrání plynujících a uhelných dolů, musí být doly větrány uměle, nepřetržitě kromě 

přerušení na dobu nezbytně nutnou pro ověření výskytu metanu a plynů (§ 79 odst. 2) a pro 

údržbu hlavního ventilátoru a jeho napájecí sítě. V jiných nutných případech je přerušení 

větrání předem nutno projednat s obvodním báňským úřadem. Doly nesmějí být větrány 

pouze přirozeným větráním, ale musí být větrány uměle. Umělé větrání dolů je zajištěno 

pomocí chodu hlavních důlních ventilátorů, a to větrním kanálem napojeným na výdušnou 

jámu dolu. Tlakový spád vyvolaný hlavním důlním ventilátorem  způsobuje v závislosti na 

aerodynamickém odporu důlních děl proudění větrů dolem. Tomuto větrnímu proudu, 

který vyvolává hlavní důlní ventilátor říkáme průchodní větrní proud. [1] 

Důvod, proč se doly OKR smějí větrat pouze sacím (podtlakovým) systémem 

větrání spočívá v tom, že tento systém vyvolává v podzemí nepřetržitý podtlak. Při poruše 

větrání např. při havárii hlavního důlního ventilátoru začne v podzemí dolu tlak 

narůstat a tím se sníží původní metanová exhalace do prostoru důlních děl. Získáme tak čas 

pro odstranění havárie. Při foukacím (přetlakovém) systému větrání by nastal pokles 

přetlaku v podzemí dolu s nástupem okamžitého nárůstu exhalujícího metanu s rychlým 

zaplynováním celého dolu. [1] 

Ta důlní díla, která doposud nejsou proražena a jimiž nemůže průchodně proudit 

větrní proud, musí být větrána pomocí separátního větrání, které je tvořeno větračkami 
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(lutnami) a jedním nebo více lutnovými ventilátory. Separátní větrání tedy nezatěžuje 

hlavní důlní ventilátor, tzn., že se neděje na úkor jeho tlakového spádu. [1] 

1.2. Popis důlního pole 

Dobývací prostory lokality Darkov jsou, dobývací prostor Karviná Doly II 

a dobývací prostor Stonava se nacházejí ve východní části Karvinské dílčí pánve. Uvedené 

dobývací prostory jsou součástí dobývacích prostorů lokality Darkov, Důlní závod 1. Důlní 

závod 1 je organizačně rozdělen do dvou lokalit a to: 

 - lokalita Darkov  

 - lokalita Karviná  

Hranice dobývacích prostorů lokality Darkov a lokality Karviná s Důlním 

závodem 2 jsou dány převážně průběhem tektonických poruch. Tektonická členitost 

důlního pole je značná, z čehož vyplývá složitá rozfárávka a rozsáhlá větrní síť. Dobývání 

porubu č. 340 812j bude realizováno v rámci SVO 40. sloje 8. kry větrní oblasti výdušné 

jámy Su-Sto III.  

1.3. Charakteristika větrní sítě 

Důlní větrní sítí rozumíme souhrn všech větrních cest v podzemí dolu. Větrní 

oblast výdušné jámy Mír 4 je větrána kombinovaným systémem úvodní jámou Mír 5 

(centrálně umístěnou) a úvodní jámou Da 1 (diagonálně umístěnou). Je vybavena dvojicí 

shodných, horizontálně uložených rovnotlakých axiálních hlavních ventilátorů (dále HV). 

Vtažnými patry jsou 9.patro a 10.patro. Výdušnými patry jsou 8.patro, 9.patro, dále úroveň 

19.sloje (kóta – 490 m) a nad 10.p. (kóta – 580 m) dále kóta – 800 m (úroveň 5. patra 

Důlního závodu 2). [3] 

1.4. Popis větrního systému 

Lokalita Darkov je tvořena dvěma větrními oblastmi. Větrní oblasti výdušné jámy 

Mír 4 jsou větrány dobývací prostory lokality Darkov a Karviná Doly II. Vzájemné 

umístění jednotlivých vtažných a výdušných jam je jak diagonální, tak centrální. Do větrní 

oblasti jsou vtažné větry z povrchu přiváděny celkem dvěma vtažnými jámami, kde úvodní 

jáma Mír 5 je umístěna centrálně a vtažná jáma Da-1 je umístěna diagonálně. Z hlediska 
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větrání jsou větrní oblasti výdušné jámy Mír 4 větrní oblasti výdušné jámy Su-Sto III 

zapojeny do jednoho větrního systému. Zapojení větrních oblastí do jednoho větrního 

systému prostřednictvím překopů č. 3907, č. 903 na 9.patře a překopů č. 2088, č. 4021 na 

10. patře z vtažné strany mezi větrními oblastmi výdušné jámy Mír 4 a větrní oblasti 

výdušné jámy Su-Sto III je v souladu s ustan. §82 odst. 2 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. 

v platném znění. Na toto zapojení byl vydán souhlas rozhodnutím OBÚ v Ostravě 

č.j.4129/2001-511-ing.Ha/Ml ze dne 13.7.2001 v souladu s ustan. §82 odst. 2 vyhlášky 

ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění. [3] 

1.5. Popis hlavních ventilátorů 

Na výdušných jámách jednotlivých činných dolů OKD, a.s. se výhradně používají 

horizontální axiální rovnotlaké hlavní ventilátory (obrázek 1), jejichž výrobcem je ZVVZ 

Milevsko, a.s., výrobcem elektromotorů (obrázek 2) je ČKD Praha. Každá jáma je osazena 

dvojicí ventilátorů. V chodu je vždy jen jeden hlavní ventilátor, druhý je rezervní. Do 

paralelního chodu se uvádí pouze ve výjimečném případě k dosažení zvýšení objemového 

průtoku větrů (podtlaku) na hodnotu vyšší, než je schopen poskytnout samostatně pracující 

hlavní ventilátor. V takovém případě musíme mít 3. záložní ventilátor a k tomuto kroku 

potřebujeme povolení báňského úřadu. U hlavních ventilátorů jsme podle ustan. §86 odst. 

5 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb. v platném znění povinni jednou za 7 let měřit charakteristiky 

hlavních ventilátorů. [3] 
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Obrázek 1 – Statorová část hlavního ventilátoru [zdroj: autor práce] 

 

Obrázek 2 - Elektromotorová část hlavního ventilátoru [zdroj: autor práce] 

1.5.1. Výdušná jáma Mír 4 

Větrní oblast výdušné jámy Mír 4 je vybavena dvojicí shodných, horizontálně 

uložených rovnotlakých axiálních hlavních ventilátorů (dále HV). Poslední prověření 

pracovních charakteristik bylo provedeno v roce 2009 jen v horní části výkonového pole. 

Vzhledem k nadměrnému opotřebení oběžných kol se provedlo proměření charakteristik 

i v roce 2015. Výdušná jáma Mír 4 je vyhloubena pod úroveň 10. patra. Průměr jámy 
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je 7,5 m. Jáma je vybavena skipovým těžním zařízením (2 oddělení) a to v úseku mezi 

ohlubní jámy a úrovni 10. patra. V celé délce je vybavena havarijním těžním zařízením. 

Hloubka jednotlivých pater a průniků je: 

 

     kóta [m]:   absolutní hloubka [m]: 

povrch    + 237,1        0 

4. patro   - 24,3     259,8 

8. patro   - 284,2     519,7 

9. patro   - 510,0     745,5 

nad 10. patrem  - 600,0     837,1 

10. patro   - 650,0     885,5 

vynášení propadu  - 776,0     1011,5 

 

 

Technické údaje HV a elektromotorů: 

• ventilátory, typ ARB – 2 – 3550 - 270 

• objemový průtok, Qv  = 410 m3.s-1 

• celkový tlak  +∆pcv = 4500 Pa (při 0 =1,2 kgm-3) 

• otáčky, n = 600 min
-1

 = 10,0 s
-1

  

• výrobce, ZVVZ Milevsko a.s.,2001 

• elektromotory synchronní, typ 3 B 256 – 10 HV 

• výkon, Pvph = 2800 kW 

• jmen. proud, I = 311 A 

• napětí sdružené, Us = 6000 V 

• otáčky, n = 600 min-1 = 10,0 s
-1

  

• výrobce, ČKD Nové Energo, a.s. 

 

Pro stanovení provozních bodů HV byly vypočtené a odvozeny níže uvedené údaje: 

• Qv = 438,2 m3.s-1, objemový průtok v sacím kanálu HV 

• I = 301 A, proud motoru HV 

•  pka =. 3 218 Pa, tlakový spád sacího kanálu HV 
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• regulační ústrojí (dál RÚ) = +3°, tj. natočení lopatek statorového kola na 

mechanickém ukazateli 

 

Ventilátorová soustrojí jsou rovnocenná, po celkové rekonstrukci v roce 2002. 

Vyložení provozního bodu je ve velmi stabilní částí pracovního pole, z čehož vychází 

stanovená celková účinnost stroje. Provoz elektromotoru hlavích ventilátorů je na horní 

hranici projektovaných parametrů. Na základě tohoto výpočtu lze konstatovat, že tyto 

hlavní ventilátory jsou provozovány ve stabilní oblasti své pracovní charakteristiky, avšak 

s minimální rezervou ve výkonu. [3] 

1.5.2. Výdušná jáma Su-Sto III 

Výdušná jáma Su-Sto III je osazena dvojicí shodných horizontálních axiálních 

a rovnotlakých hlavních ventilátorů (dále HV). 

 

Technické údaje HV a elektromotorů: 

• typ ARD - 3 - 3550 - 270
0  

 

• otáčky nv =  428 min
-1

  = 7,13 s
-1

 

• objemový průtok Qv = 265 m
3
.s

-1
 

• celkový tlak 
+
pcv = 2 800 Pa   (při 0 = 1,2 kg.m

-3
) 

• výrobce ZVVZ Milevsko, a.s., rok výroby 1986 

• synchronní elektromotor typ 3B298 - 14H 

• výkon Pmvh = 1250 kw 

• napětí Us = 6000 V 

• proud jmenovitý I = 185 A 

• otáčky nm = 428 min
-1

  = 7,13 s
-1

 

• výrobce ČKD Praha. 

Pro stanovení provozních bodů HV byly vypočtené a odvozeny níže uvedené údaje: 

• Qv = 237,6 m
3
.s

-1
 - objemový průtok byl proměřen metodou „v průřezu“ 

anemometrem v sacím kanále HV a výpočtem z třecí 

ztráty v difuzoru. 

• psk =  2 298 Pa - tlakový spád v kanálu HV 
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• RÚ = - 2 
0
 - úhel natočení statorových lopatek regulačního ústrojí 

• PTS = - 170 Pa - přirozený tlakový spád v souhlasném směru s prací HV 

 

Technický stav, účinnost, výkonová rezerva. Ventilátorová soustrojí jsou 

rovnocenná, v dobrém technickém stavu. Vyložení provozního bodu je ještě ve stabilní 

části pracovního pole, z čehož vychází stanovená celková účinnost stroje. Hodnoty 

účinnosti jsou dokladem dobré měrné spotřeby energie. Provoz elektromotoru hlavních 

ventilátorů je na průměrné hodnotě projektovaných parametrů. Vzhledem k probíhající 

hornické činnosti na hranici jámových ohradníků jsou ventilátorová soustrojí pravidelně 

kontrolována a je prováděna jejich rektifikace. [3] 
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2. Návrh větrní sítě včetně větrních objektů 
(izolačních, regulačních) v předmětné oblasti 

2.1. Popis větrních objektů 

Větrní objekty dělíme na regulační a izolační. Regulační objekty nám slouží  

k regulaci objemového průtoku větrů a izolační k izolaci úvodních a výdušných větrních 

proudů. Izolační objekty dále dělíme na výbuchovzdorné (pro podpatro a diagonální 

propojení) a nevýbuchovzdorné. Výbuchovzdorné izoláční objekty se řídi vyhláškou ČBÚ 

č. 22/89 Sb. v platném znění. [2] 

2.2. Popis vedení větrů 

Spojený vtažný proud bude proudit horizontálně z úrovně 9. patra od vtažné jámy 

Mír V z bodu č. 103 překopy č. 2913, 2942, 2914 do sdruženého bodu č. 227 mapy větrání 

přes body č. 225 a 226. Od bodu č. 227 bude proudit horizontálně překopem č. 3901 do 

bodu č. 284 přes body č. 271, 280 a 283. Dále bude proudit z bodu č. 284 horizontálně 

překopem č. 3907 přes body č. 284, 295 do sdruženého bodu č. 297. Z bodu č. 297 bude 

spojený vtažný proud pokračovat horizontálně a úpadně chodbami č. 337 820 a 339 760 do 

bodu č. 301, kde bude začátek SVO 40. sloje 8. kry - sever. [3] 

Uvnitř tohoto SVO bude vtažný větrní proud proudit úpadně chodbou č. 340 720 

a 340 860.1 do bodu č. 304, úpadně chodbami č. 340 822.5 a 340 822.51, dále 

proměnlivým úklonem chodbami č. 2088 a 340 834 do porubu č. 340 812j do bodu č. 594. 

Porubem budou větry postupovat dovrchně do bodu č. 595. [3] 

Výdušné větry budou od bodu č. 595 proudit dovrchně chodbou č. 340 854 do 

bodu č. 311, dovrchně chodbou č. 2088 do sdruženého bodu č. 3028, dále úpadně chodbou 

č. 4044/1 do bodu č. 3060, úpadně a dovrchně chodbou č. 4044/1 do bodu č. 3061, kde se 

bude nacházet konec SVO 40. sloje 8. kry - sever. [3] 

Spojený výdušný proud bude postupovat dovrchně chodbami č. 4044/1, 4044 do 

bodu č. 3063 přes bod č. 3011, dovrchně chodbami č. 4044/3, 4022/2 a 39 241 přes bod 

č. 3079, úpadně chodbami č. 39 241/1 a 4024 do sdruženého bodu č. 3081 na překopu 

č. 903. Dále bude spojený výdušný proud veden horizontálně překopem č. 903 přes body 
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č. 3090, 3091, 3082, ochozy 9. patra č. 906 a 908 přes body č. 3088 a 3089 do výdušné 

jámy Su - Sto III do bodu č. 3151 na úrovni 9. patra. [3] 

2.3. Izolace 

 

- zkrat uvnitř SVO 40. sloje 8. kry - sever, lokality 9. květen, bude izolován na 

chodbě č. 340 860, 340 860.1 mezi body č. 304 - 311 jedním kusem větrních 

izolačních dveří a jedním kusem hrázového objektu, 

- zkrat uvnitř SVO bude izolován na chodbě č. 2088 mezi body č. 305 – 311 

izolační hrází s průchodem pásového dopravníku a průlezem, 

- zkrat mezi SVO 40. sloje 8. kry - sever a SVO 40. sloje 8. kry - lokality 9. květen  

je izolován na chodbě č. 40 861/2 izolační hrází s průlezem a průvětrníkem, 

- zkrat mezi SVO 40. sloje 8. kry - sever a SVO 40. sloje 8. kry - lokality 9. květen 

je izolován na chodbě č. 40 861 izolační hrází s průlezem a průvětrníkem, 

- zkrat uvnitř SVO bude izolován na chodbě č. 4022/3 mezi body č. 3028 - 3071 

izolační hrází s průlezem a průvětrníkem, 

- zkrat mezi SVO 40. sloje 8. kry - sever a spojeným výdušným proudem mezi 

body č. 3028 - 3094 bude izolován na chodbě č. 4041 izolační hrází s průlezem 

a průvětrníkem. Izolace jsou nebo budou provedeny v souladu s vyhláškou ČBÚ 

č. 4/1994 Sb. v platném znění.  

2.4. Začátek a konec SVO 

Začátek SVO 40. sloje 8. kry - sever se nachází na třídě č. 340 720 severně od 

chodby č. 339 760 v bodě č. 301 mapy větrání. Konec SVO 40. sloje 8. kry - sever se bude 

nacházet na třídě č. 4044/1 severně od chodby č. 40 224 v bodě č. 3061 mapy větrání 

(příloha 2).  
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3. Propočet větrní sítě 

3.1. Výpočet větrní sítě 

Výpočet větrní sítě byl proveden programem NetzCAD (verze 2.1) na základě 

větrní rozvahy z roku 2014 k době nájezdu porubu č. 340 812j, tj. srpen roku 2015. 

Výsledky výpočtu, tj. objemové průtoky a depresní spády, jsou obsaženy v kanonickém  

schématu  (příloha 1). 

3.2. Základní zákony pro důlní větrání  

 Zákon Atkinsonův – zákon odporu (vztah 1.1) 

 1. Zákon Gӓrtnerův – zákon uzlu (vztah 1.2) 

 2. Zákon Gӓrtnerův – zákon uzavřené větrní smyčky (vztah 1.3) 

            ∆p=R∙Q
V

n
                                                             [Pa]                        (1.1) 

          ∑ (±)

n

1

Q
Vi

=0                                                              [Pa]                        (1.2) 

           ∑(±)

n

1

∆p
i
=0                                                       [Pa]                        (1.3) 

 

Kde: 

Δp – tlakový spád [Pa] 

R – celkový aerodynamický odpor  [kg / m
-⁷] 

Q
V

 – objemový průtok větrů  [m3∙s-1] 

n – exponent zohledňující typ proudění, drsnost vzduchovodu, rychlost proudění   

apod. – pro laminární proudění n = 1, pro turbulentní proudění n = 2 

Q
Vi

 – objemový průtok větrů proudící i-tou větví  [m
3
·s-1] 

Δp
i
 – tlakový spád v i-té větvi smyčky  [Pa] 
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3.3. Výpočet objemového průtoku větrů 

Výpočet objemového průtoku větrů (vztah 1.4) je pro nás velmi důležitý, protože 

tuto hodnotu potřebujeme následně k výpočtu odporu důlního díla. Hodnotu získáme 

pomocí výpočtu, kdy mezi sebou vynásobíme plochu důlního díla a rychlost větrního 

proudu. Rychlost větrního proudu zjišťujeme pomocí anemometru. Ten je buď lopatkový 

(obrázek 3) nebo miskový (obrázek 4). Dnes používáme anemometry digitální (obrázek 5). 

Miskové anemometry používáme k měření větrního proudu v jámě pod hlavním 

ventilátorém, protože je rychlost větrů největší a lopatkový anemometr by nám poskytnul 

zkreslené údaje. Lopatkové anemometry proto používáme ve zbývajících důlních dílech.  

 

QV = sj ∙ vj     [ m
3
∙s

-1
]  (vztah 1.4) 

kde: 

QV …… objemový průtok                                   [ m
3
∙s

-1
] 

Sj  ……. plocha j-tého důlního díla                     [m
2
] 

Vj  ……. rychlost j-tého větrního proudu            [m∙s
-1

] 

 

 

                 Obrázek 3 -Lopatkový anemometr [zdroj: autor práce] 
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Obrázek 4 - Miskový anemometr [zdroj: autor práce] 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Digitální anemometr [zdroj: autor práce] 
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3.4. Způsob vedení anemometru důlním dílem 

Způsob vedení anemometru důlním dílem při měření je uveden na obrázku níže 

(obrázek 6). Při měření můžeme postupovat metodou „v průřezu“ nebo „před sebou“. 

Rychlost pohybu anemometru v průřezu smí být nejvýše 0,3 m∙s
-1

 . Při menších 

rychlostech větrů nežli 1 m∙s
-1

 nemá přesáhnout 0,15 m∙s
-1

. Měří se po dobu 1 minuty, při 

větším průřezu důlního díla by 1 min. nestačila k opsání celého obrazce. Proto se doba 

měření potřebně prodlouží. [2] 

 

Obrázek 6 - způsoby vedení anemometru důlním dílem [zdoj: Geotechnika 2] 

 

3.5. Měření depresních rozdílů a tlakových spádů 

Měření depresních rozdílů můžeme provádět buď přímo in-situ a poté početně 

dořešit (vztah 1.5) nebo nepřímo pomocí vzorce (vztah 1.6). Měření depresních rozdílů 

a tlakových spádů jsem provedl metodou in-situ, tedy přímo na místě. Měření proběhlo 

v úterý 3.3.2015 . Začátek měření byl v uzlovém bodě č. 3006 a konec v uzlovém bodě 

č. 297.  Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka č. 1). Pro výpočet 

jednotlivých odporů jsem použil upravený Atkinsonův zákon – zákon odporu. [1] 

 

∆p = R ∙ QV
2   

→   R =  
∆p

Qv
n(2) 

  (vztah 1.5)  

kde: 

Δp …. tlakový spád [Pa] 

R ……celkový aerodynamický odpor [kg/m
-⁷] 
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Q
V

…...objemový průtok větrů [m3/s-1] 

n …….exponent zohledňující typ proudění, rychlost proudění, drsnost 

vzduchovodu atd.  

( laminární proudění n = 1, pro turbulentní proudění n = 2

      log p2 = log p1 ± 
∆h

18392+67,3 ∙ ts+0,00067 ∙ φ
s
 ∙ p

ps

       (vztah 1.6) 

kde:  

b1 – měřený tlak v bodě 1      [Pa] 

b2 – měřený tlak v bodě 2     [Pa] 

p2 – vypočtený tlak v bodě 2    [Pa] 

∆h – výškový rozdíl mezi body 1 a 2   [m] 

ts = 
t1 + t2

2
  - střední suchá teplota mezi bodem 1 a 2  [°C] 

φ
s
=

φ1+ φ2

2
 – střední relativní vlhkost    [%] 

pps – napětí nasycených vodních par při ts 

znaménko + se použije, je-li bod 2 hlouběji než bod 1 
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Tabulka 1 - Tabulka naměřených depresních rozdílů, průtokových objemů a vypočítaného odporu  [zdroj: 

autor   práce] 

        

 
č. bodu p [Pa] ∆p [Pa] 

Qv R [kg∙m
-7

] 
  

 
[m

3
·min-1] [m

3
·s

-1
]   

 
3006 - 3088 938/841 (2x HD) 1779 748 12,467 11,45   

 3088 - 3082 35 35 5783 96,383 0,00   

 
3082 - 3091 27/49/22/20/23/43 184 4632 77,200 0,03 

 

 
3091 - 3090 43 43 4632 77,200 0,01   

  3090 - 3081 14/13/54 81 2942 49,033 0,03   

 
3081 - 3051 88/272  (2x HD) 360 120 2,000 90,00 

 

 
3051 - 3041 49/65/56/45/42/7/13 277 1322 22,033 0,57   

 
3041 - 3040 5/3/2/  10 1022 17,033 0,03   

 
3040 - 299 12/8/1/ 21 191 3,183 2,07   

 
299 - 297 32/24 56 1653 27,550 0,07   

 
  

 
    

 
  

  

3.6. Porovnání hodnot naměřených „in-situ“ a hodnot 
z programu NetzCAD 

Naměřené hodnoty jsou zpracovány v tabulce 1. Tyto hodnoty zde porovnávám 

s hodnotami vypočítanými programem NetzCAD. Hodnoty jsou uvedeny pro přehlednost 

vedle sebe v tabulce 2. Srovnáním hodnot jsem zjistil, že se od sebe v určitých úsecích liší. 

Tyto rozdíly mohou být způsobeny změnou aerodynamického odporu důlního díla, 

vznikem nových průchodních větrních proudů, zkratem atd. Aktuální stav větrní v době 

měření neodpovídal stavu požadovanému před nájezdem porubu 340 812j.  
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Tabulka 2 - Srovnání hodnot naměřených "in-situ" a vypočítaných programem NetzCAD [zdroj: autor práce] 

   
        

   

 větev č. bodu 
Qv [m

3
· s

-1
] R [kg · m

-7
 ] 

∆p [Pa]  

  

 

in-situ NetzCAD in-situ NeztCAD 

  755 3006 - 3088 12,74 10,58 11,45 14,00 1599,00 1779 

 

 

774 3088 - 3082 96,38 78,87 0,00 0,00 35,00 26 

 

 

773 3082 - 3091 77,20 68,77 0,03 0,02 184,00 101 

 

 

771 3091 - 3090 77,2 49,8 0,00 0,00 43 13 

 

 

770 3090 - 3081 49,00 54,00 0,03 0,075 81,00 224 

 

 

682 3081 - 3051 2,00 5,73 90,00 10,00 360 352 

 

 

681 3051 - 3041 22,03 20,31 0,57 0,10 277 43 

 

 

680 3041 - 3040 17,03 19,76 0,03 0,03 10 13 

 

 

493 3040 - 299 3,83 15,9 2,07 0,12 21 30 

 

 

496 299 - 297 27,55 25,25 0,07 0,007 56 5 
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4. Posouzení stability větrání mezioblastního 
diagonálního propojení 

4.1. Systémy větrání dolu  

Podle situování vtažných a výdušných jam v dolovém poli rozlišujeme tři systémy 

větrání dolů: 

          - centrální 

          - diagonální  

          - kombinované 

Centrální systém větrání dolů je typický tím, že jak vtažná, tak i výdušná jáma 

jsou umístěny zhruba v těžišti důlního pole ve společném jámovém ohradníku. Výhodou 

je rychlé a snadné získání průchodního větrního proudu vyražením krátkých propojení 

na jednotlivých patrech. Nevýhodou je po rozfárání dolu to, že důlní větry jsou vedeny 

z centra důlního pole k jeho periferii a zpět do centra, tím nám narůstá délka větrních cest. 

Proto musíme zvyšovat výkon hlavního ventilátoru k odvětrání a také nám vzniká větší 

počet zkratových propojení. Pro diagonální systém větrání dolů je charakteristické, 

že vtažná jáma je umístěna opět zhruba v těžišti důlního pole, ale výdušná jáma je 

umístěna na jeho okraji. Nevýhody centrálního systému větrání dolů jsou výhodami 

diagonálního a naopak. [1] 

4.2. Popis diagonálního systému větrání 

Mezioblastní úhlopříčné (diagonální) spojení je spojení dvou samostatně 

větraných oblastí. Tyto oblasti vytvářejí technologové pro zkrácení a usnadnění odtěžení 

a dopravy. Úhlopříčné spojení (diagonální) vzniká ze spojení paralelního, spojíme-li větve 

mimo uzel, v němž se větry rozdělují a poté opět spojí. Na všech diagonálách vzniká 

nebezpečný stav – směrové nestabilní větrní proudění. Na diagonálách dochází velmi často 

také ke zvratu větrů. Přičemž nezáleží, zda je diagonála mezioblastní, jako v mém případě 

nebo uvnitř SVO. Z praxe známe i případy stabilních diagonál. U každé diagonály 

vycházíme z toho, že odpor úhlopříčky (diagonály) nemá vliv na proudění větrů v ní (tedy 

na směr větrů, ne na množství průtokového objemu), ale jsou to vždy odpory důlních děl, 

které se na tuto diagonálu napojují. Mezioblastní diagonála musí být řešena i z hlediska 
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výbuchuvzdorné ochrany a to dokonce až na hodnotu 1 MPa výbuchovzdorného tlaku. To 

nám v důsledku její odvětrání ještě ztěžuje. Mezioblastní diagonály jsou velmi složité 

a pokud je to možné snažíme se jejich projektování vyhnout, tedy je nevytvářet.  

Charakteristickými vlastnostmi diagonálního propojení je, že dvě důlní díla 

(větve) jsou kromě vzájemného spojení počátečním a koncovým bodem propojena ještě 

jedním (jednoduchá diagonála) nebo více důlními díly (složitá diagonála), (obrázek 7, 8 a 

9).  

 

 

 

Obrázek 7 - Proudění větrů diagonálou [zdroj: 

Geotechnika 2] 
      

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Schéma jednoduché diagonály (vlevo) a složité diagonály (vpravo) [zdroj: Geotechnika 2] 
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Obrázek 9 - Mezioblastní diagonální propojení [zdroj: autor práce] 

 

   Směr proudění větrů v diagonálním propojení závisí na aerodynamických 

odporech okolních děl. Jakákoliv změna aerodynamických odporů v diagonálním systému, 

především nahodilé otevření větrních dveří, neuvážena instalace větrních zařízení – 

větrních dveří v kterékoliv přilehlé větvi diagonálního propojení, prudké zvýšení 

aerodynamického odporu v důsledku technologického vybavení apod. vyvolá změnu 

poměrů mezi jednotlivými aerodynamickými odpory diagonálního systému, přičemž větrní 

proud v diagonále může proudit i opačným směrem, popřípadě se proudění větrů i zastaví. 

Hodnota aerodynamického odporu diagonály nemá vliv na směr proudění větru v ní. Má 

pouze vliv na hodnotu proudícího objemového průtoku větrů. Vliv na směr proudění větrů 

v diagonále mají aerodynamické odpory větví přilehlých diagonálnímu propojení. [1] 

4.3. Tlakový snímek 

Hodnoty tlaků vyvolávaných hlavním ventilátorem v jednotlivých uzlových 

bodech větrní sítě zjištěných měřením a vynesené do větrního schématu - kanonické 

schéma (obrázek 12) vytvoří tlakový snímek dolu. Podle rozložení těchto tlaků ve větrní 

síti lze pak hodnotit systém hlavního větrání se zaměřením především na: 

- stabilitu větrání jednotlivých větrních oblastí a samostatných větrních oddělení 
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- stabilitu větrání diagonálních větrních cest a diagonálních  zkratových větrních 

proudů, podpatrových zkratů, 

- stabilitu propojení jednotlivých dolů, především patrových propojení ať již 

úvodních nebo výdušných, 

- průtahy větrů stařinami vzhledem k nebezpečí vzniku samovzněcovacích procesů 

v uhelné hmotě, 

K hodnocení stability větrání v diagonálním větrním propojení se stanovuje tzv. 

stabilizační koeficient diagonály Sd (vztah 1.7). 

 

Sd = 
Δp

2
 ∙∆p

3

Δp
1
∙∆p

4

 [-]      (vztah 1.7) 

 

kde: 

∆p1 - ∆p4 …..tlakové spády ve větvích přilehlých k diagonálnímu propojení 

 

Diagonály podle vypočteného koeficientu diagonály Sd se pak posuzují jako 

labilní (Sd = 1,0-1,9), mezní diagonály (Sd = 2,0-5,0) a stabilní (Sd je větší než 5,0). 

K omezení případného termického vztlaku vytvořeného otevřeným ohněm na změnu směru 

větrů se pro hodnocení stability SVO požaduje minimální tlakový spád mezi počátečním a 

koncovým bodem SVO v hodnotě 100 Pa. Tato hodnota je však smluvní, má pouze 

základní, orientační charakter a vylučuje minimálně stabilizovaná SVO. V žádném případě 

však nelze říci, že v důsledku otevřeného ohně, při stabilizaci nad 100 Pa nedojde ke 

změně směru proudění větrů. [1] 
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Obrázek 10 - Příklad kanonického schématu – tlakového snímku dolu [zdroj: Větrání dolů a lomů] 

 

V rámci větrní rozvahy při proměřování tlakového snímku dolu jsme měření 

tlakových spádů provedli metodou přímou, tj. natažením PVC hadičky mezi uzlovými 

body a odečtením hodnoty rozdílu statických tlaků v proměřovaných uzlových bodech. Při 

měření tlakových spádů -∆ps – je velmi důležité dbát na řádnou polohu konce hadice. Ten 

musí být umístěn v profilu díla (kolmo na větrní proud, nejlépe však v závětří) tak, aby 

měření nebylo ovlivňováno prouděním větrů do měřící hadičky. Měření tlakových spádů se 

provádí mikromanometry kapalinovými (lihovými) či elektrickými pracujícími v podstatě 

na principu měření „U“ trubicí. U kapalinových se odečítá tlakový spád (tlakový rozdíl) 

z posunu hladiny sloupce ve svislé či úklonné kapiláře, u elektrických nahrazuje pohyb 

kapalinové hladiny membrána, jejíž vychýlení je přenášeno na odečítací stupnici. 

Manometrické měření metodou přímou je přesnější než jiná měření (např. barometrická 

měření) zvláště při menších tlakových spádech. Pří podpatrovém dobývání, především 
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v úklonných důlních dílech musí být vždy vyrovnán rozdíl teplot mezi hadičkami a 

proudícími větry. Hadičky proto musí být položeny tak, aby je větry omývaly a musí mít 

čas se vytemperovat. Nesprávný údaj měření hrozí v případě náhlého přechodu ze 

vtažných (studených) větrů do výdušných (teplých) větrů (měření zkratového propojení), 

popřípadě při zahájení měření např. v zimních měsících kdy sjíždíme do dolu s podstatně 

vyšší teplotou. Některé zdroje uvádějí potřebu času pro temperování hadiček až na 30 

minut. Rovněž vysoká vlhkost ovzduší popř. náhodné ponoření konce hadičky do vody 

může mít podstatný vliv na přesnost měření v takovém případě nutno kondenzovanou vodu 

v hadičce vyfoukat resp. hadičku přiměřeně zkrátit. 

4.4. Metodický postup proměření tlakového snímku 

Nutná je aktualizace větrního schématu dolu (kanonické schéma) doplnění nových 

větrních větví po proražení a získání průchodního větrního propojení, vyloučení úseků, 

které již byly zlikvidovány a uzavřeny, ponechání zkratů pokud jimi proudí větry 

neschůdnou cestou, doplnění uzlových bodů a jejich očíslování. 

 

4.4.1. Stanovení tras 

Trasy volíme tak, aby: 

 byly podchyceny všechny uzlové body větrní sítě, pro dvě trasy byl společný 

nejméně jeden uzlový bod popřípadě  byla společná i část trasy. Tím získáváme 

kontrolu nad kvalitou měření, protože můžeme porovnat absolutní celkový tlak 

v daném uzlovém bodě z více směrů (tras) a výsledky měření více měřičů  

můžeme lépe vyhodnotit a vzájemně porovnat. 

 pracovník provádějící měření (měřič) se pohyboval pokud možno v jednom směru 

proudění větrů. 

 byly upřednostněny při měření důlní díla s výrazně měřitelnou hodnotou 

tlakového spádu oproti důlním dílům, kde tlakový spád je minimální. Trasy např. 

nevedeme přes poruby nebo důlní díla s minimálním prouděním větrů, ale kde je 

to možné volíme vedení trasy přes zkratová propojení s instalovanými 
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negativními regulacemi (plenty, větrní nebo hrázové dveře) na nichž tlakový spád 

„drží“. 

Měřič dostává dva zaměstnance k pokládání hadiček (v bahnitém terénu 3 

zaměstnance), z nichž jeden musí být znalý dolu. Před měřením musí být provedena 

kontrola přístrojů, kterými jsou mikromanometr (obrázek 11) a anemometr, zda jsou 

funkční a kalibrovány, dále pomůcek - především hadiček, zda jsou těsné a bez 

kondenzované vody v nich. Toto prověříme při prvním položení hadice proměřením 

z jednoho i druhého konce hadice. Měření musí mít stejnou hodnotu. Pokud je v měření 

rozdíl, je hadička netěsná. V reservě ponecháváme alespoň jeden přístroj pro řešení 

nepředvídaných okolnosti. 

 

Obrázek 11 - Mikromanometr – rozsah 1 kPa [zdroj: autor práce] 

Délku hadičky PVC volíme od 80 do max. 120 metrů. Používání kratších hadic 

zvyšuje nejenom náročnost měření ale i měřičskou chybu při větším počtu měření. 

Používáním delších hadiček již při dvou zalomeních trasy zjistíme, že hadičku neutáhnou 

ani tři lidé. Před použitím musí být hadičky profouknuty, aby se zbavily vlhkosti a 

kondenzované vody. 
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4.4.2. Poučení zaměstnanců 

Před zahájením měření musí měřič poučit své pomocníky o způsobu měření 

s důrazem zejména na vyvození přiměřeného tahu na hadičku, v zatáčkách nesmí dojít 

k podstatnému zmáčknutí hadičky, konec hadice musí být směřován kolmo na větrní proud 

resp. vložen do závětří (za hranu TH výztuže) tak, aby nebyla snímána přímo dynamická 

složka tlaku proudících větrů, při přechodu zatopených úseku se nesmí do hadičky dostat 

voda, v případě pádu či ponoření konce hadičky do vody jej nezvedat do výšky, ale 

okamžitě cca 5-10 m odříznout. Zaměstnanec měřící teploty a objemové průtoky větrů 

postupuje před nebo za měřící skupinou v takové vzdálenosti, aby nedocházelo k ovlivnění 

měření jak tlakových spádů, tak i objemových průtoků větrů.  

4.4.3. Zápisnik 

Veškeré výsledky měření včetně výpočtu poznamená měřič do zápisníku. Tyto 

údaje jsou podkladem pro zpracování tlakového snímku dolu resp. podkladem pro větrní 

bilanci. Hodnoty stvrdí svým podpisem a předá vedoucímu větrání. 

4.4.4. Tlakový snímek 

Určený měřič vynáší hodnoty tlakových spádů do kanonického schématu. Po 

uzavření smyčky (zpravidla pod výdušnou jámou)  sečte postupně tlakové spády, stanoví  

celkové tlaky v jednotlivých uzlových bodech větrní sítě a zaznamená do vyznačeného 

obdélníčku. Je-li mezi celkovými tlaky vedle ležících uzlových bodů tlakový spád  nulový 

nebo menší 2 Pa, připouští se uzlové body graficky spojit do jednoho. Po vynesení všech 

větví a uzavření všech smyček zhodnotí měřič tlakové spády spolu s vedoucím větrání 

příslušného dolu a analyzují důvody vyšších tlakových spádů v síti popř. zkontrolují 

příslušné měření a výpočet měřiče. Po vysvětlení nestandardních hodnot tlakových spádů 

stanoví  tzv. kritickou větev (větev s nejvyšším aerodynamickým odporem, pro jejíž řádné 

ovětrání musí být jiné resp. ostatní větve negativně regulovány) a tlakový snímek 

vyrovnají.  Od spojení smyček dopočítají a stanoví celkové tlaky až po hlavní ventilátor. 
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Závěr 
 V bakalářské práci jsem popisoval větrání porubu 340 812j, jehož samostatné větrní 

oddělení je napojeno na mezioblastní diagonální propojení. Toto propojení musí být 

posouzeno z hlediska stability. Proto proběhlo v rámci bakalářské práce měření depresních 

tlakových spádů a jejich zpracování a porovnání. Porovnávány byly s hodnotami 

získanými programem NetzCAD (verze 2.1). 

 Hodnoty naměřené „in-situ“ se s hodnotami získanými v určitých větvích větrního 

systému odlišovaly. Tyto rozdíly mohou být způsobeny změnou aerodynamického odporu 

důlního díla, vznikem nových průchodních větrních proudů nebo zkratem. Důležité je také 

říci, že stav větrní sítě v době měření neodpovídal stavu požadovanému při nájezdu porubu 

340 812j. 
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