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Abstrakt 

Prašnost je jedním z vážných problémů, se kterým se setkáváme v občanském životě, 

ale především ve výrobní činnosti.  

K omezení prašnosti na pracovištích se uplatňuje řada technických zařízení a řada 

organizačních opatření. Pro detailní posouzení možností, jak snížit prašnost, jsem se 

soustředila na jeden podstatný aspekt, kterým je funkce postřiku.  

Prokázala jsem, že současné způsoby zneškodňování prachu postřikem nesplňují 

požadavky, aby byla v souladu velikost prachových zrn a vodní kapky.  

Podle rozboru fragmnetace prachu a velikosti vodní kapky, kterou produkuje tryska, 

navrhuji kvalitativně nové řešení pro efektivní postřik. 

 

 

 

Klíčová slova:  

Prach, tryska, vodní kapka, fragmentace, sítová analýza, přístroj Fritsch. 

  



 
 

Abstract 

Dustiness is one of the serious problems encountered in civilian life, but especially in 

manufacturing. 

To reduce dust in the workplace applies to a range of technical equipment and a 

number of organizational measures. For a detailed assessment of options to reduce dust, I 

focused on one important aspect, the spray functions. 

I demonstrated that the current ways of disposal of dust spray not meet demands to be 

consistent size dust grains and water drops. 

According to the analysis fragmentation of dust and size water droplets which 

produces a jet I suggest qualitatively new solutions for effective spraying. 
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Seznam zkratek 

25
°
 FF – P1  označení typu trysky z USA 

25
°
 FF – P2  označení typu trysky z USA 

33
°
 HC – P2  označení typu trysky z USA 

AFPC, TAFPC značka filtrů k zachycování prachu 

CMU   Carnegie Mellon University 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

DBT 600/1400  označení štítové sekce 

DP   značka důlního prachoměru 

EN 12341  ČS státní norma pro kvalitu ovzduší 

K U   označení kolesového rypadla 

MR-340-Ex-  označení razicího kombajnu Sandvik 

NIOSH   National Institute for Occupational Safety and Health 

OAP   značka ejektoru 

OKD   Ostravsko-karvinské doly 

PAH   polychlorované bifenyly  

PC   značka tvarového filtru 

PCB   pesticidy (polychlorované bifenyly) 

PF 3/822  označení porubového dopravníku 

PM10   particulate matter,částice prachu 

POP   Program optimalizace produkce (Production Optimization Program) 

RHH 42  označení vytrhávacího pluhu v porubu  

SHD   Severočeské hnědouhelné doly 

SMD   Sauter medium diameter, Sauterův střední průměr 

U. S   United State, Spojené státy 

USA   Spojené státy americké 

VMD    Volume median diameter, střední průměr objemu vodních kapek 

VŠB – TU  Vysoká škola báňská Technická universita 

VVUÚ   Vědecko-výzkumný uhelný ústav 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polychlorovan%C3%A9_bifenyly
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1 Úvod 

Prašnost je jedním z vážných problémů, se kterým se setkáváme v občanském životě, 

ale především ve výrobní činnosti. Problém prašnosti v občanském životě spočívá 

ve znečištění atmosféry, různými zdroji. Je řešen řadou legislativních aktů státních orgánů. 

V této práci se jimi  zabývám jenom v omezeném rozsahu, abych uvedla komplexní pohled na 

danou situaci.  

Hlavní pozornost věnuji vzniku a omezování prašnosti na pracovištích, zejména pak 

na pracovištích s těžbou uhlí a především pak v hlubinných dolech. Řešení, které uvádím, 

může být aplikováno i na pracovištích jiných průmyslových odvětví. 

 

K omezení prašnosti na pracovištích se uplatňuje řada technických zařízení a řada 

organizačních opatření. Pro detailní posouzení možností, jak snížit prašnost, jsem se 

soustředila na jeden podstatný aspekt, kterým je funkce postřiku. K tomuto rozhodnutí mě 

vedla skutečnost, že všeobecně a v poměrech naší republiky zvlášť, není ještětato možnost 

ochrany před vznikem prachu dostatečně zhodnocena. Není zhodnocena teoreticky a nebyla 

ani ověřována v praxi. Postřikem a funkcí trysek, jako prostředků, které zkrápějí prach se 

zabývá řada renomovaných výrobců. Doposud však unikal významný faktor, který efektivitu 

zkrápění ovlivňuje, a to je vztah mezi granulometrickým složením prachu a velikostí vodní 

kapky.  

Vyjasnění tohoto vztahu tvoří podstatnou náplň mé disertační práce. Pokud se týká 

výkazů o hodnotě prašnosti na pracovištích, tak se doposud téměř výhradně sleduje jenom 

obsah prachu v jednotce objemu, nejčastěji v jednotkách mg.m
-3

. 

 

Pro určování granulometrického složení prachu, na důlních pracovištích jsem musela 

navrhnout a za pomoci pracovníků dolu a Institutu hornického inženýrství VŠB –TUO, 

sestavit speciální vzorkovnici, na bázi malého odlučovače. Pak jsem porovnala složení prachu 

s typem jednotlivých trysek, aby vztah velikost zrnka prachu versus velikost kapky byl 

odpovídající a tím se zvýšila efektivita zkrápění. K tomu účelu bylo zapotřebí zjistit také 

charakteristiku trysky. I to byl doposud úkol, který se v našich poměrech téměř neřešil. 

Uvedné výsledky, jsou natolik pozoruhodné, že mohou přispět velmi efektivně, k vyšší 

účinnosti zkrápění, jako důležitého prostředku v boji s nebezpečím prachu. 
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2 Cíle práce: 

- Zhodnotit prostředky k omezování prašnosti na pracovištích, zejména pak na 

pracovištích s těžbou uhlí  

- Věnovat pozornost postřiku, jako důležitému nástroji ke snížení prašnosti 

- Význam postřiku zhodnotit teoreticky, protože to není zatím provedeno na potřebné 

úrovni, vysvětlit vztah velikosti prachového zrna a vodní kapky 

- Uplatnit nové metody k zjištění fragmentace prachu a velikosti vodních kapek 

- Doporučit úpravy v konstrukci trysek pro postřik a jejich správnou instalaci 
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3 Riziko prašnosti jako zdravotní škodliviny 

Prach můžeme definovat jako soubor jemných tuhých částic libovolného složení, 

určité velikosti, které jsou rozptýleny ve vzduchu. Prach vzniká všude tam, kde je záměrně 

nebo nahodile vystavována tuhá látka působení vnějších sil. S prachem se setkáváme denně. 

Setkáváme se s ním i tam, kde přímo nevzniká, protože může být na pracoviště ve větší či 

menší míře dopravován větrním proudem. 

 

Přítomnost a vznik prachu na důlních pracovištích představuje jedno z velmi 

závažných rizik, které může v různé míře ohrožovat zdraví a život pracovníků. Proto 

problematika prašnosti a boje proti výskytu prachu na pracovištích s ohledem k jeho 

škodlivým účinkům na lidský organizmus představuje dnes v celosvětovém měřítku jednu ze 

základních oblastí hygieny práce a v oboru bezpečnosti [1]. 

 

3.1 Základní vlastnosti prachu 

Podle [2] i když má prach podobné složení jako hornina, ze které vzniká, dochází 

zmenšováním částic k podstatným změnám fyzikálně chemických vlastností a chování 

prachových částic v ovzduší pracovišť. Nejdůležitější změny, které mají největší vliv na 

hygienické poměry na pracovištích, jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tabulka 1 Základní vlastnosti prachu [2] 

Průměr částice 

[µm] 
Povrch 1g částice 

[m
2
] 

Doba kolmého pádu 

po dráze 100 cm [s] 

Dolet částice 

z výšky 100 

[m]rychlosti větru 

[s] 

1000 

100 

10 

5 

1 

0,1 

0,004 

0,043 

0,428 

0,856 

4,284 

42,840 

0,20 

0,35 

114 

444 

9090 

300000 

0,32 

0,56 

228 

888 

18180 

600000 
 

Nejdůležitější vlastnosti a chování prachových částic lze stručně shrnout do následujícího 

přehledu:  
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- Hustota: sedimentační rychlost je přímo úměrná, dráha doletu nepřímo úměrná měrné 

hustotě. 

- Tvar částic: nejrychleji sedimentují částice, které se blíží tvaru koule. Jiný tvar (vláknitý, 

šupinkovitý) snižuje sedimentační rychlost. 

- Změna pohybu směru: změnou směru (překážkami ve větrním proudu, pohybem větrů) 

dochází k vzájemným srážkám částic a ke zvětšení sedimentační rychlosti. 

- Vlhkost ovzduší: od hodnoty ϕ = 60% je funkce částic jako kondenzačních jader 

významná, přispívá ke zvětšení hmotnosti částic. 

- Rychlost větru: od rychlosti cca 2 m.s
-1

 dochází k opětnému zviřování sedimentovaného 

prachu, zvyšováním rychlosti proudění se úměrně prodlužuje dráha doletu. 

- Koncentrace částic v jednotce objemu: pravděpodobnost srážky částic je přímo úměrná 

jejich počtu v jednotce objemu. Koagulace je proto nejrychlejší v počátečních stádiích 

prašného mraku. 

- Elektrický náboj: souhlasný náboj prodlužuje životnost prašného mraku, opačný náboj 

vyvolává shlukování částic. Většina prachových částic je elektroneutrální. 

 

Na základě uvedených vlastností prachových částic můžeme prašné ovzduší nazývat 

jako disperzní systém tvořený pevnou a plynnou složkou, přičemž pevná složka může být 

heterogenní jak z hlediska složení, tak i z hlediska velikostního. 

 

Jestliže se pevná látka volně vznáší ve vzduchu, je možno takový systém nazvat 

aerosolem. 

 

Za polétavý prach považujeme takový aerosol, kdy částice mohou zůstávat ve vznosu 

teoreticky neomezenou dobu a jsou to částice o rozměru (30 μm). Část tohoto poletavého 

prachu s velikostí částic do 5µm nazýváme respirabilním prachem, protože vzhledem ke svým 

rozměrům může vniknout až do dolních cest dýchacích. 

3.2 Škodlivé účinky prachu na lidský organizmus 

Podle [2] patří k nejzávažnějším účinkům prachu nesporně jeho přímé účinky 

na člověka - lidský organizmus. U pracovníků, kteří dlouhodobě pracují na prašných 

pracovištích (jsou v přímém kontaktu s prachem), dochází ke vzniku celé řady onemocnění, 

která jsou natolik závažná, že mohou zapříčinit trvalé vyřazení pracovníka z produktivní 
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činnosti a dokonce v řadě případů i předčasné úmrtí. Tato onemocnění, která vznikají 

v důsledku pronikání některých druhů prachu do plic a jejich dlouhodobým působením, se 

souborně nazývají pneumokoniózy. Dle druhu –  kvality vdechovaného prachu, lze rozlišovat 

např. silikózy, antrakózy, siderózy, azbestózy apod. 

 

Podle [3] pro vznik pneumokoniózy přicházejí v úvahu jako patogenní agens pouze 

prachové částice, které putují do sklípků plícních (ne větší než 5 až 6 µm). Větší část prachu 

je zachycována v přívodných cestách dýchacích – hrtanu, nosu a je dopravována pomocí 

řasinkového epitelu zpět do hrtanu. I určitý menší rozdíl velmi malých částic (do 1 µm) je 

vylučován zpět vydechovaným vzduchem. Činnost řasinkového epitelu má pro eliminaci 

prachu z plic velký význam. 

 

Podle [2] je pneumokonióza výraz pro nashromáždění prachu v plících a reakce tkáně 

na jeho přítomnost. Ne každý prach může vyvolat reakci v plícní tkáni. Do plícní tkáně 

proniká z alveolů, především respirabilní frakce, která je reprezentována částicemi menšími 

než 5 µm. Plíce a dýchací cesty mají výkonný mechanizmus k zabránění ukládání prachu. 

Pneumokoniózy rozdělujeme na kolagenní a nekolagenní. Prach, kterému jsou vystaveni 

pracovníci při dobývání uhlí, obsahuje částice uhlí s různým podílem SiO2. 

 

V praxi, např. v Ostravsko - karvinských dolech, se sleduje prašnost respirabilní 

prašnost celková. Rozdělení na prašnost respirabilní a celkovou není úplně jednotné. Obvykle 

je do kategorie respirabilní prašnost, zařazován prach s rozměrem zrn pod 3 – 5 µm.  

Pro prašnost celkovou se udává hodnota zrn prachu ve vzduchu, nebo v důlních větrech, 

v rozmezí 50 – 100 µm. 

 

Prašnost se sleduje i v celostátním měřítku podle příslušných směrnic a norem např.: 

Referenční metoda pro odběr vzorků a měření PM10 je popsána v normě EN 12341: 1999 

„Kvalita ovzduší – Stanovení frakce PM10, aerosolových částic. PM10 – polétavý prach o 

velikosti 10 µm. 

 

Referenční metoda odběru vzorků a měření PM2,5 je popsána v normě EN 14907: 

2005„Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic. PM2,5 je 

polétavý prach o velikosti 2,5µm  
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V legislativě České republiky se prašností zabývá zákon č. 597/2006 Sb. Nařízení 

vlády o 

sledování a vyhodnocování kvality ovzduší aerosolových částic“. Imisní limity pro prašné 

částice PM10 je stanoven na 50 μg.m
-3

 s dobou průměrování 24 hodin. Pro částice PM2,5 

nejsou stanoveny v legislativě ČR žádné limity. Úroveň znečištění ovzduší PM10 se posuzuje 

z hlediska ročního aritmetického průměru [25]. 

 

Koncentrace prachu v ovzduší na území ČR jsou na obr. 1. 

 

 

Obrázek 1 Roční průměrné koncentrace prachu na území ČR. PM10 (Rok 2012) [25] 

 

Nejvážnější situace z hlediska prašnosti je v oblasti Ostravy resp. Karviné, kde 

koncentrace prachu v ovzduší, dosahují přes 60 μg.m
-3. 

Výsledky měření prašnosti na dolech 

OKD jsou na obr. 2 
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Obrázek 2 Průměrné hodnoty prašnosti na dolech OKD [1]. 

 

3.3 Technická opatření proti škodlivým účinkům prachu 

S narůstáním poznatků o příčinách a závažných důsledcích pneumokonióz byla 

postupně zaváděna a uplatňována řada účinných opatření směřujících k odstranění nebo 

alespoň omezení rizika prašnosti [2]. 

 

Technická opatření mají za cíl snížit množství prachu v pracovním prostředí nebo 

izolovat lidský organizmus před škodlivými účinky prachu. Základním vodítkem pro aplikaci 

vhodných protiprašných opatření je znalost intenzity jednotlivých zdrojů prachu. Protiprašná 

opatření mají hlavně směřovat k předcházení vývinu při technologické činnosti na 

jednotlivých pracovištích (vhodná úprava technologických zařízení, případně celého 

komplexu technologických pochodů aj.). Preventivní opatření patří vždy k nejúčinnějším a i 

ekonomicky nejvýhodnějším. Vždy je lépe riziku předcházet, než represivními opatřeními 

napravovat vzniklé škody. Technická opatření dále směřují k likvidaci a zneškodňování již 

vzniklého prachu v důsledku technologické činnosti (rozprašovače, zkrápěče, vodní resp. 

pěnové postřiky, odprašovače např. OM – 800, OM – 1000, OM – 630, Hölter aj., popřípadě 

regulace objemových průtoků větrů na čelbách a zvolení vhodného typu separátního větrání). 
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V případech, kdy uvedené prostředky protiprašné prevence jsou málo účinné, nebo je nelze 

použít, vybavují se pracovníci osobními ochrannými pomůckami, zvláště pak respirátory. 

 

Za nejdokonalejší opatření je možno považovat nepřítomnost pracovníků v hygienicky 

závadném prostředí, což v praxi představuje automatizaci s dálkovým ovládáním prašných 

provozů. I když v této oblasti byly učiněny první kroky, tato opatření zůstávají na převážné 

většině prašných pracovišť, a to jak u nás, tak i v zahraničí, na papíře. 

Technicko - provozních prostředků, používaných v boji proti prachu, je mnoho. Patří sem 

různé druhy zkrápěčů, rozprašovacích trysek, různé způsoby vytváření vodních nebo 

pěnových postřiků pro snižování prašnosti při jednotlivých pracovních operacích. Základní 

podmínkou vhodné aplikace těchto opatření jsou konkrétní potřeby a podmínky příslušného 

pracoviště. 

 

Do skupiny technických opatření v boji proti prachu zahrnujeme i respirátory. 

Používají se na každém pracovišti, kde se objevuje zvýšená prašnost nebo při prašných 

činnostech (např. čištění důlního díla pod pásy, vrtání čelby, dobývání, atd.). 

 

Technická opatření proti škodlivým účinkům prachu je možno rozdělit na: 

- Opatření před vlastním zahájením hornických prací, sem patří zejména zavlažování 

- Opatření v průběhu hornických prací, sem patří zejména zkrápění  

- Opatření provedená na důlním zařízení, zakrytí, kapotáž 

- Vybavení pracovníků technickými prostředky, k zachycení prachu, respirátory 

- Automatizace výrobního procesu, odstranění pracovníků z míst se vznikem prachu. 

Předmětem této disertační práce je rozbor a východiska pro zneškodňování prachu, 

zejména uhelného, zkrápěním. 

 

Této oblasti se věnuje široká pozornost v zahraničí, ale i u nás v České republice. 

Doposud známé a zveřejněné poznatky jsou uvedeny ve stručném přehledu a podle nich pak 

navrhuji nová řešení, která mohou zlepšit účinnost a efektivitu způsobů zneškodňování 

uhelného prchu zkrápěním. 

Vzhledem k rozsáhlé problematice v oblasti zneškodňování prachu zkrápěním se 

omezím na zkrápění pouze vodou, bez přidání chemicky aktivních látek, které tvoří také 

významnou součást této discipliny. Nicméně ,v určité části mé práce se musím, vzhledem 

k návaznosti na celkévé téma, o působení změkčovadel zmínit. 
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4 Zákonitosti výběru postřiku 

Správná aplikace zneškodňování prachu vyžaduje, akceptaci řady fyzikálních 

zákonitostí. Každý materiál reaguje na vlhkost rozdílně. Nedostatečná vlhkost, znamená také 

nedostatečné zneškodnění. Příliš vysoké zkropení, může poškodit kvalitu materiálu, nebo 

ztížit jeho úpravu. Uhlí, například odpuzuje vodu a ta často vyžaduje přidání chemických 

aditiv, aby se zvýšila absorpce. 

 

Nejvíce prachových částic, vznikajících při procesu rozrušování (dobývání) se 

neuvolňuje do vzduchu. Prach ulpívá na povrchu uvolněné substance. Úměrné zvlhčení je 

proto významné, aby se dosáhlo spojení prachu s původním materiálem. Je třeba zohlednit, že 

horniny a uhlí, které se musí po vytěžení ještě upravovat na úpravně, mohou být na vlhkost 

citlivější, než materiály, které úpravu nevyžadují. Důležité je také, je-li materiál v klidu, nebo 

se pohybuje. 

 

Zatímco u stojícího materiálu je efekt pokrytí povrchu ovlivňován rozměrem kapek 

vody a úhlem, pod kterým je postřik veden, je efekt u pohybujicího se materiálu ovlivněn 

rozměrem kapek vody a jejich rychlostí. Tato skutečnost musí být brána v úvahu při výběru a 

rozmístění typu trysky. 

 

Zachycení částic prachu je nejefektivnější, když mají částice prachu a vodních kapek 

ekvivalentní rozměry. Kapky, které jsou příliš velké, nechtějí kolidovat (střetat se), s malými 

částicemi prachu a kapky, které jsou příliš malé, se velmi rychle vypařují a unikají 

z prachových částic. Vyjadřuje to obr. 3.  

 

Zachycení polétavého prachu vodním postřikem je nejefektivnější v oblasti s malou 

turbulencí. V závislosti na prostředí chceme dosáhnout uchycení prachových částic. 

 

Je – li je průměr kapek větší, než průměr prachových částic, budou prachové částice 

sledovat proud kolem kapky (část obrázku vlevo). Pokud je průměr kapek a prachových částic 

srovnatelný, budou prachové částice sledovat menší proud kolem kapky a spojí se s ní (část 

obrázku vpravo) [3]. 
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Obrázek 3 Vztah mezi rozměrem kapky a zrn prachu [3] 

 
 

Z obr. 3, lze pozorovat, že rozměr částic prachu je při návrhu systému postřiku velmi 

zásadní. Pokud se týká rozměru kapky, odpovídá rozměru individuálních kapek, které tvoří 

rozložení kapek trysky. Každý postřik je složen z kapek různých rozměrů a označuje se jako 

distribuce kapek viz obr. 4.  
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Obrázek 4 Určení střední průměru kapky podle rozložení v proudu [3] 

 

V levé části diagramu vidíme počet kapek příslušného průměru, který produkuje 

tryska. Z toho se dá určit Dv05. Dv05 je střední průměr kapky, také označovaný jako VMD 

(Volume median diameter). V daném příkladu na obr. 4 je Dv05 rovno 34,6 μm. 

 

Práce [3] uvádí také rozměry částic prachu, které mohou vzniknout při dobývání 

určitých surovin. Současně ale upozorňuje, že se jedná jen o všeobecné určení a každý 

jednotlivý případ vyžaduje samostatné posouzení. Mimo jiné i z hlediska, jak určitý způsob 

postřiku ovlivní následný úpravárenský proces. 

Průměry částic prachu, které mohou vzniknout při dobývání, jsou uvedeny v následujícím 

přehledu. 

Vápenec  10 až 1000 μm 

Polétavý popílek 10 až 200 μm 

Uhelný prach 1 až 100 μm 

Pískovec 2 až 100 μm 

Prachovec 5 až 80 μm 

Cementový prach 3 až 100 μm 

Práškové uhlí 3 až 500 μm 
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V konkrétních podmínkách Ostravsko – Karvinského revíru, kterými se v doktorské 

dizertaci zabývám, je tento problém vzhledem k různorodým geologickým podmínkám 

zvláště složitý. S velkou pravděpodobností, bude mít každá uhelná sloj určitého 

stratigrafického pásma, poněkud jiné složení prachových částic. Také volba a tvar dobývacího 

orgánu ovlivní průměr prachového zrna. Prokázalo se, že nejpříznivější fragmentaci prachu 

měly uhelné pluhy. Z jiných důvodů, zejména pevnosti uhelných slojí, je však používání 

pluhů k dobývání silně limitováno. 

 

V současné době existují řady systémů, které je možno při řešení postřiku uplatnit. 

Uvádím jejich přehled:  

- Jednoduchý vodní systém, je nejméně nákladný a dá se jednoduše zavést. 

- Přidáním povrchově aktivní látky k vodě se sníží povrchové napětí a dojde k lepší 

interakci mezi vodou a určitým typem prachu, který vzdoruje absorpci vody. 

- Pěnový systém. Ten sice potřebuje méně vody, ale obvykle vyžaduje použití stlačeného 

vzduchu. 

- Pojiva, jako aglomeráty částic, které zamezí odpaření vody. Nicméně mohou způsobit 

zanášení trysek a po rozpuštění ve vodě i ohrozit životní prostředí. 

4.2 Sledování vztahu mezi kapkou vody a prachem v důlních podmínkách 

V práci [5] jsou uvedeny výsledky měření v důlních podmínkách, při kterých se 

zjišťovaly vztahy mezi postřikem a prachem. Z těchto měření vycházelo, že razicí kombajn 

vyprodukuje přibližně 6 kg prachu z 1 tuny uhlí. Ke zneškodnění prachových částic se použilo 

25 trysek, se spotřebou vody 34 litrů za minutu. Průměrný rozměr prachových zrn byl 200 - 

500μm a čelba byla odvětrávána proudem s objemovým průtokem větrů 85 – 142 m
3
/min. 

Z těchto údajů byl odvozen vztah mezi celkovým obsahem prachu a postřikem, aby se 

dosáhlo kompletního zachycení prachu vodními kapkami. Vztah je vyjádřen rovnicí (1). 

 

𝐶𝐿 =
𝐿

𝑄
×

4×𝑅𝑝×𝜌𝑝×𝐵

𝑅𝐷×𝜌𝐿
× 103       [mg/m

3
]     (1) 

kde: 

CL = koncentrace prachu (mg/m
3
) 

L = množství vody rozstřikované (sprejované) pro potlačování prachu (g/min) 

Q = rychlost toku vzduchu na povrchu uhlí (m
3
/min) 
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RP = střední velikost částice (cm) 

RD – střední velikost kapky (cm) 

ρP= hustota částice (g/cm
3
) 

ρL = hustota kapaliny (g/cm
3
) 

B = činitel obalení, který lze předpokládat 0,7 

CL = množství prachu pro zatížení vodní kapky (mg/m
3
). 

Závislost koncentrace prachu podle rovnice (1) je na obr. 5 

 

Obrázek 5 Koncentrace prachu, která je při daných podmínkách plně zachycena postřikem [5] 

 

Produkuje-li razící kombajn 6 kg prachu z jedné tuny uhlí, který je dále unášen větry, 

vznikne tak 350 tun prachu za 8 hodinovou směnu. Množství prachu lze vypočítat z rovnice 

(2). 

 

QT
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C T
t




          [mg.m

-3
]     (2) 

kde: 

CT = množství prachu, které vznikne při ražbě uhelným kombajnem (mg/m
3
) 

P = produkce uhlí za směnu (t/směna) 

T = provozní čas na směnu (min) 
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WT = množství prachu vytvořeného uhelným kombajnem (g/t) 

Q = průtok větrů na povrchu uhlí (m
3
/min) 

 

Na základě těchto hodnot bylo odhadnuto, že uhelný kombajn vytváří přibližně 

380 mg/m
3
 uhelných částic. Z obr.5 plyne, že úplné zatížení kapek vody velikosti 250 μm, 

prachem se pravděpodobně vyskytne u koncentrace prachu 120 mg/m
3
 při poměru průtoku 

vody k větrům L/Q = 4,0 l/m
3
.  

4.3 Efekt velikosti kapky na účinnost zachycování prachu  

V práci [5], byl také zkoumán vliv velikosti kapky na účinnost zachycování prachu. 

Při konstantním objemovém průtoku vody v trysce 0,082 l/min, byla tato účinnost zjišťována 

pro kapky velkosti 25, 80 a 200 μm. V souvislosti s tímto experimentem při použití prosté 

vody, byla také provedena zkouška s přidáním povrchově aktivní látky (změkčovadla), 

k vodě. 

 

Výsledek je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2 Účinnost zachycování prachu kapkami různé velikosti [5] 

Rozměr kapky Voda                      Typ smáčedla 

μm X - 100 N - 101 

                     Účinnost zachycování prachu (%) 

25 80,7 nezjištěno nezjištěno 

80 63,4 67,0 66,1 

200 51,3 52,6 52,9 

 

Z tabulky je zřejmé, že účinnost zachycování prachu určité fragmentace je závislá na 

velikosti kapky. Význam smáčedla (změkčovadla) se nějak výrazně neprojevil. 

 

4.3.1 Výsledky studie zátěže kapek 

1. Testy se zátěžovým  chováním jednotlivých kapek ukázaly, že se na kapkách vody 

tvoří rigidní tenká vrstva zachycených částic. Žádná taková vrstva se netvořila na 

kapce s povrchově aktivní látkou, protože částice prachu byly pohlceny. Na základě 

tohoto pozorování se očekává vyšší účinnost zachycování prachu u vody nesoucí 
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změkčovadlo, zejména v prostředích, kde se má předpokládat vysoká zátěž prachu. 

Vysoké zátěže prachu se pravděpodobně vyskytnou např. v místě, kde je materiál 

fragmentován. 

 

2. Odhad zátěží částic na kapkách za důlních podmínek ukazuje, že může uniknout 

významné množství vytvořeného prachu, jestliže kapky jsou pokryty vrstvou 

zachycených částic. 

 

3. Částice ve zkušební prachové komoře byly velmi aglomerované. Aglomeráty jsou 

rozbíjeny tehdy, když je prach nucen projít zónou vysokého porušení, ve střihu 

(smyku), jako v kaskádovém zásobníku, nebo když je shromažďovaný prach 

dispergován v kapalině. 

 

4. Při relativně nízkých koncentracích prachu je účinek změkčovadel malý. Větší účinek 

typu a koncentrace změkčovadla byl pozorován při vyšších koncentracích prachu [5]. 
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5 Definice prachu 

Pevné částice jsou drobné částice pevného skupenství rozptýlené ve vzduchu, které 

jsou tak malé, že mohou být unášeny vzduchem.  

 

Ve většině případů je synonymem pro pevné částice i pojem polétavý prach. Oproti 

tomu pojem aerosolové částice nebo atmosférický aerosol může být podle podmínek již 

odlišný. Zahrnuje všechny částice, které se šíří prouděním vzduchu – pevné i kapalné.  

Protože prachové částice mají obecně nepravidelný tvar, uvažuje se tzv. aerodynamický 

průměr, což je průměr kulové částice o hustotě 1000 kg/m³, která má stejnou ustálenou 

rychlost způsobenou gravitační silou v klidném ovzduší, jako sledovaná částice. 

Zjednodušeně jde tedy o průměr vodní kapky, která má stejnou hmotnost, jako měřená 

prachová částice. 

 

Prach, při přítomnosti v ovzduší obvykle polétavý prach, jsou pevné částice větší než 

0,5 μm (500 nm) [1] a menší než 75 μm vzniklé z pevné hmoty [22]. Jiné prameny [10], 

uvádějí horní hranici velikosti pevných částic 100 μm. 

 

V některých případech se horní hranice velikosti neurčuje a označují se tak všechny 

pevné částice, které se udrží ve vznosu v ovzduší. Pro velikost se používá označení PM (z 

angličtiny particulate matter).PM10je částice menší než 10 μm, 

Hodnoty koncentrací těchto částic jsou obvykle udávány v jednotkách objemové hustoty 

(např. v µg/m³) – odpovídají tedy celkové hmotnosti částic. 

 

Pevné částice často obsahují popílek, saze a horniny. Částice se testují i na obsah 

polyaromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných bifenylů (PCB), pesticidů (jako např. 

DDT) a těžkých kovů. Provádějí se i toxikologické a mineralogicko-morfologické analýzy. 

Složení částic se významně liší podle způsobu jejich vzniku [22]. 

 

Když jsem v některých případech odebírala sedimentovaný prach, dbala jsem na to, 

aby to byl prach usazený na svislé části výztuže, nebo zařízení, a také na stropu díla. Ten 

svým složením lépe odpovídal definici „prach“, než nakupení hmoty, převážně uhelné, na 

horizontálních částech zařízení, nebo na počvě. 
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Cílem mé disertační práce je zjištění vztahu mezi velikostí prachového zrna a vodní 

kapky, pro stanovení optimální účinnosti skrápěcího systému. Po odběru vzorku prachu, jsem 

proto v laboratoři Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti VŠB – TU Ostrava 

zjišťovala jeho granulometrické složení. Pro ověření výsledků jsem současně požádala o 

obdobný rozbor i Zkušební laboratoř č. 1025, VVUÚ Ostrava Radvanice. 

 

Pro určení granulometrického složení je k dispozici řada postupů, které jsou do značné 

míry stanoveny v příslušných normách, nebo směrnicích [17, 18, 19, 20]. Tyto normy jsem při 

rozboru respektovala. Pro moje účely a cíle disertační práce, bylo dostačující určení 

granulometrického složení částic uhelného prachu od 25 μm, protože to jsou nejmenší 

rozměry kapky vody, které produkují běžně používané trysky.  

5.1 Normy a názvosloví pro prach 

Normy pro stanovení zrnitosti, granulometrického složení prachu sítovým rozborem 

mají tyto hlavní části [17]: 

 

- I. Názvosloví. V něm se definují pojmy jako vzorek, dílčí vzorek, hrubý vzorek, 

průměrný vzorek, odběr vzorku, vzorkování, zrno, velikost zrna, tvar zrn, zrnivo, 

zrnění, zrnitost, křivka zrnitosti, frakce, úzká frakce, široká frakce, nadsítné, síto, 

kontrolní síto, kalibr, sítový rozbor. 

 

- II. Všeobecné. Zde se definuje, k jakým látkám se norma vztahuje a jaké jsou 

významné vlastnosti pro sítování. Jsou to měrná a objemová hmotnost, sypná 

hmotnost, křehkost, hygroskopické vlastnosti, změny sušením, elektrostatické a 

magnetické vlastnosti, chemická reaktivita. 

 

- III. Přístroje a pomůcky. Jsou to: kontrolní síta, kalibr, váhy, sušárna, prosévací 

přístroj, plochý štětec. 

 

- IV. Postup při zkoušení. Je detailně popsán a v další části uvádím, jak jsem 

postupovala v konkrétních případech, podle velikosti sít a granulometrického složení. 

Až na určité odchylky, způsobené technickým vybavením, které jsem měla 

v laboratoři k dispozici, jsem v zásadě postupovala podle normy. 
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- V. Vyhodnocení zkoušky. Výsledek prosévací zkoušky se vyjadřuje buď hodnotami 

zbytků na sítech, nebo hodnotami jednotlivých frakcí v procentech navážky 

zkoušeného vzorku. Při sítování za mokra, což byl můj případ, se může výsledek 

vyjadřovat i v objemových jednotkách. V Příloze 1 k části V, normy je uveden příklad 

rozboru frakce podle ČSN 15 3105. Je v ní uvedena následující tabulka 3.  

 

 

Tabulka 3 Příklad výpisu výsledku zrnitosti sítovým rozborem [17] 

 

**), pro daný příklad platí g. 

V uvedeném příkladu je nejmenší stanovená zrnitost 90 μm. Já jsem získala vzorky 

prachu už od zrnitosti 25 μm. To mně umožnil příslušný typ síta, pod označením U. S. 500. 

[20].  

 

Tabulka 4 Označení sít podle U. S. klasifikace a příslušná velikost otvoru v sítu (Ø mm). Z 28 typu sít, byly 

vybrány jen 3 příklady [20] 

Označení US4 US40 US500 

Otvor síta (Ø mm) 4,75 0,425 0,025 

 

Výsledky fragmentace se také zobrazují distribuční křivkou. Je uvedena na obr. 6 a 

znázorňuje konkrétní rozbor, který jsem provedla. Distribuční křivka byla sestavena podle 

výsledků fragmentace v tabulce 5. 
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Granulometrický rozbor prachu v porubu 400 100, důl Lazy, tabulka 5. 

Tabulka 5 Porub č. 400 100 Výsledky fragmentace 

Zrnitost (mm) Zrnitost (μm) Váhový podíl (g) % frakce 

0,5 400 0,07 0,2 

0,5 – 0,3 300 2,27 6,8 

0,3 – 0,125 125 9,22 27,6 

0,125 – 0,063 63 7,79 23,3 

0,063 -0,025 25 13,99 41,9 

∑hmotnosti 33,34  

 

 

 

Obrázek 6 Granulometrický rozbor prachu, (fragmentace) porub 400 100, důl Lazy. 

5.2 Granulometrické složení prachu 

Granulometrické složení je důležitou vlastností prachu, neboť ovlivňuje schopnost 

prachu pronikat do dýchacích orgánů člověka, a tím také míru škodlivých účinků částic 

fibrogenních prachů na plicní tkáň. U výbušných prachů ovlivňuje granulometrické složení 

jejich explozívnost. Informace o zastoupení částic jednotlivých velikostí ve vzorku prachu 

nám poskytuje granulometrická analýza. 

Podmínkou zdárného provedení granulometrické analýzy je volba optimálního 

postupu při odběru vzorku prachu a jeho úpravě k analýze. Nesprávný postup odběru vzorku 
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nebo jeho preparace může zcela znehodnotit výsledky. Přehled metod vzorkování důlního 

prachu, vhodných pro granulometrickou analýzu, je v tabulce č. 6. 

 

 

Tabulka 6 Přehled metod odběru vzorku prachu a jeho úprav pro granulometrickou analýzu [10] 

Odběr polétavého prachu 

přímo z ovzduší 
Možnosti využití vzorku 

získaného pří měření 

koncentrace prachu 

s použitím odběrové 

aparatury 

Odběr do odlučovače 

 
 
Odběr na filtr 

Mechanické oddělení 

vzorku prachu pro 

granulometrickou 

analýzu. Rozpuštění filtru 

ve vhodné kapalině 

s možným oddělením 

prachu ze vzniklé 

suspenze. Zprůhlednění 

filtru s následujícím 

mikroskopickým 

hodnocením přímo na 

filtru. Vypírání prachu 

z filtru ve vhodné 

kapalině s možným 

oddělením prachu ze 

vzniklé suspenze 
Odběr vzorku do suspenze probubláváním vzdušin vhodnou kapalinou 

 
Sběr z počvy důlního pracoviště apod. 

Zachycování sedimentujícího prachu do vhodně umístěných nádob nebo sáčků. 

Odběr prachu 

sedimentovaného na 

pracovišti 

   

 

Nejvhodnější je odběr polétavého prachu přímo v ovzduší pracoviště tak, že vzorek 

ovzduší je prosáván odběrovým zařízením, kde dochází k odloučení prachových částic. 

V praxi se často ke granulometrické analýze používá vzorek prachu, získaný při měření 

koncentrace prachu pomocí přístrojů. Správnější je však odebírat pro granulometrickou 

analýzu zvláštní vzorek a přizpůsobit podmínky odběru danému účelu. Pro režim nasávání 

vzorku ke granulometrické analýze platí stejné zásady, jako při měření koncentrace prachu. 

Mají-li být v odebraném vzorku zastoupeny všechny velikosti částic v poměrech 

odpovídajících složení prachu v ovzduší pracoviště, je nutno provést odběr v izokinetických 

podmínkách. 

 

Prach odloučený v odlučovačích (např. cyklónech) odběrových aparatur lze snadno 

přesypávat nebo smetat štětečkem. Obtížnější je oddělování prachu z filtru. Mechanické 

oddělování je zpravidla málo účinné vzhledem k ulpívání částic, především jemných, na filtru. 

Pak je nutno vzorek prachu z filtru vypírat nebo rozpouštět filtr ve vhodné kapalině. 
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V některých případech je možno použít vzniklou suspenzi k analýze, jindy je nutno prachové 

částice ze suspenze oddělovat (nejčastěji dekantací).  

 

Nejčastěji používanéfiltry jsou vyrobeny ze skelnýchmikrovláken. Filtr se zváží před a 

po expozici. 

 

Při použití papírového filtru se množství prachových částic určuje fotometricky, kdy 

semalým úsekem filtru prosaje určité množství vzduchu a tato část pokrytá zadrženým 

prachemse posune k fotometrickému vyhodnocení, kde se měří absorbance. Poté se změří a 

odečteabsorbance neexponovaného filtračního papíru. 

 

Gravimetrické metody byly zvoleny za standardní v České republice již v roce 1965. 

Využívaly se hlavně membránové filtry, z mikrovláken typu AFPC, a tvarované analytické 

filtry typu TAFPC [12]. 

 

Používané filtry AFPC a TAFPC na bázi chlorovaného polyvinylchloridu lze např. 

snadno rozpouštět v octanu ethylnatém, filtry Synpor v acetonu.  

 

V současné době existuje široký sortiment filtrů. V ČR, se zabývá velkoobchodním 

prodejem filtrů, firma KD-Filter. Má velkoobchodním zastoupením řady firem, mezi 

nejznámější značky patří Mann filter, Donaldson, Varta, Hengst filter, Parker, Mahle, Pall, 

Internormen apod. [13]. 

 

Nevýhodou uvedených metod odběru vzorku je, že v odlučovači nebo na filtru se 

zpravidla utvoří souvislá vrstva nahromaděných částic. Při bezprostředních kontaktech 

jednotlivých částic může dojít ke tvorbě shluků s různou velikostí a různou mechanickou 

odolností, což může významně ovlivnit výsledky následné granulometrické analýzy. Pro 

vyloučení tohoto zdroje chyb lze zejména u prachů snadno vytvářejících shluky částic použít 

odběru vzorku na průhledných filtrech nebo do suspenze. 

 

Při odběru vzorku prachu na průhledný filtr se nasaje jen velmi malý objem vzdušin 

tak, aby zachycené prachové částice neutvořily souvislou vrstvu a byly vzájemně izolované. 

Po ukončení odběru je nutno použít speciální filtry. Při odběru vzorku do suspenze se nechá 

nasávaný vzorek vzdušin probublávat nepříliš velkou rychlostí kapalinou vhodného složení. 

http://www.filter-filters.eu/
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Lze použít i vodu s přídavkem dispergačních činidel. Získaná suspenze se může použít přímo 

k analýze. Obdobnou suspenzi lze získat i propíráním filtru se vzorkem prachu v kapalině. 

Tento postup volíme, není-li mechanické odloučení částic z filtru dostatečně účinné a není-li 

možno filtr rozpustit. 

 

Odběry sedimentovaného prachu pro granulometrickou analýzu práce [10] příliš 

nedoporučuje. Sedimentovaný prach je obohacen hrubými částicemi a jeho granulometrické 

složení neodpovídá prachu vznášejícímu se v ovzduší pracoviště. Pokud je nutno uchýlit se 

k tomuto získání vzorku, lze doporučit odběr do vhodně umístěných nádob. Při odběru 

z počvy důlního díla, z vodorovných ploch technologického zařízení apod. hrozí znečistění 

vzorku. 

 

Vzorek prachu je nutno v řadě případů upravovat. Nejobvyklejší je převedení prachu 

do stavu suspenze, pokud do tohoto stadia nedospějeme již při odběru vzorku. U některých 

metod granulometrické analýzy je převedení vzorku do suspenze nezbytné, všeobecně je však 

výhodné vzhledem k tomu, že v suspenzi je možno jednoduše mícháním vzorek 

homogenizovat. I při analýze malého podílu vzorku se tak získají dostatečně reprezentativní 

výsledky. Pokud během odběru vzniknou ve vzorku nežádoucí shluky částic, je možno je 

v suspenzi odbourávat, a to: 

- mechanicky (roztíráním, mícháním), 

- chemicky (použitím aktivních kapalin), 

- působením ultrazvuku 

- kombinací uvedených metod. 

Shlukování částic probíhá u jednotlivých druhů prachu v různé míře a vlastnosti 

vzniklých shluků jsou značně odlišné. Proto není možno udat obecný návod pro optimální 

způsob odbourávání shluků prachových částic a pro každý druh prachu je nutno volit a 

experimentálně ověřovat individuální postup [10]. 
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Tabulka 7 Přehled dosavadních metod granulometrické analýzy, používaných k hodnocení důlního prachu [10] 

Mikroskopickémetody 

pozorování a 

vyhodnocovánízvětšenýchobrazůjednotlivýchprachov

ýchčástic 

 

 

Sedimentace v kapalině 

tříděníčásticrůznýchvelikostipodlejejichsedimentačnír

ychlosti 

 

 

Aerodynamickétřídiče 

oddělováníprachovýchčástic z plynnéfáze 

s jejichtříděnímpodlevelikosti 

 

Sítováanalýza 

mechanickétříděníčásticnasítech 

s různýmivelikostmiotvorů 

 

Vodivostnímetody 

vyhodnocovánízměnelektrickévodivostisusupenzepřip

růchoduspeciálnítryskou v závislostinapočtu a 

velikostisuspendovanýchprachovýchčástic 

optickámikroskopie 

elektronovámikroskopie 

řádkovací (rastrovací) 

elektronovámikroskopie 

 

působenízemskétížeAndersonovametoda, 

sedimentačnívá

hy, 

hustoměrnémet

ody, 

přístroje 

s optickým a 

rentgenometric

kýmvyhodnoco

váním 

 

centrifugy, ultra-centrifugy 

kaskádníimpaktory 

cyklónovétřídiče 

 

suchétřídiče 

mokrétřídiče (popřevedeníprachu do 

suspenze) 

příméhodnocení (z parametrůtrysky a 

vodivésuspenze) 

nepříméhodnocení 

s použitímkalibračníchmateriálů 

 

 

Přehled dosavadních metod granulometrické analýzy, používaných k hodnocení důlního 

prachu, je v tabulce č. 7. [10]. 
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6 Odběr vzorků prachu 

K provedení rozboru zrnitosti uhelného prachu jsem musela odebrat vzorky na 

různých pracovištích. Využila jsem k tomu poznatků z předcházející kapitoly 

Granulometrické složení prachu a z konstrukce razících kombajnů, u kterých jsou lapače 

prachu instalovány. Takový příklad je na obr. 7 a 8. 

 

Typ odlučovače (lapače prachu) dle obr. 7 a 8 nebyl k danému účelu vhodný, proto 

jsem použila suchý odlučovač prachu, jehož schéma je na obr. 9 a 10 [7, 10]. 

 

Odlučovač prachu, stručně se také používá slovo filtr, nebo lapač, je zařízení, které 

zachycuje prachové částice a jiné nečistoty, které vnikly do vzduchu při různých procesech ve 

výrobě, ale i v jiné činnosti. Existuje celá řada filtrů, nejčastěji filtry, které zachycují prachové 

částice suchou, nebo mokrou cestou. Pro moje účely jsem použila suchý filtr.  

 

[10] také doporučuje, že v některých případech je vhodná kombinace suchého 

odlučovače, cyklónu a filtrového odlučovače. Cyklónový odlučovač je  znázorněn na obr. 7. 

Cyklóny odlučují pouze hrubší frakce o velikosti částic asi nad 50 až 100 μm. Proto [10] 

doporučuje, aby se pro získání jemnější frakce, spojil cyklónový odlučovač s látkovým 

filtrem. Popis a funkce cyklónového odlučovače je uvedena u obr. 7 
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Obrázek 7 Schéma cyklonu [7] 
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Obrázek 8 Popis jednotlivých částí cyklónu [38]. 

 

1 – válcový plášť cyklónu 

2 – konický spodek cyklónu 

3 – přívodní potrubí, 

4 – odvodní potrubí 

___
>směr proudění vzduchu, 

……>směr pohybu odloučených prachových částic 

S – přiváděná suspenze 

K – odvod pevných částic 

F – odvod vyčištěného vzduchu 
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Funkce filtrového odlučovače se oproti cyklónu poněkud liší. Do tělesa se podtlakem 

také přivádí znečištěný vzduch. Vzduch proudí přes filtry, na kterých se usazuje prach. 

Vzduch zbavený prachu potom vystupuje výstupním otvorem tělesa.  
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Obrázek 9 Filtrový odlučovač prachu, průmyslový typ 

[7] 

 

Obrázek 10 Upravený odlučovač pro odběr vzorků [10] 

 

1 – vstup vzduchu, 

2 – skříň kapsového filtru, 

3 – skříň rukávového filtru,  

4 – výstup vzduchu ejektorem,  

------>5 – směr proudění vzduch s prachem, 

……>6 – směr proudění vyčištěného vzduchu, 

____
>7 – filtrační látka [10]. 

 

Suché lapače prachu jsou nejdostupnější a nejúčinnější a mohou zachytit až 99 % 

jemných prachových částic. Filtry, kterými jsou vybaveny, mohou být z plstěné, nebo 

syntetické bavlny, nebo ze skleněného vlákna a mohou mít různý tvar. Například to jsou 

plochá tělesa, ale mohou to být i tělesa, která mají tvar baňky, nebo sáčku.  
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Aby se zvýšila životnost filtrů, jsou často ještě oplášťovány (potaženy) nějakým 

materiálem. Často se k tomu používá chemicky inertní vápencový prášek. Ten maximálně 

zvyšuje účinnost filtrů, tím že se na jeho povrchu vytvoří prachový koláč. Nejen že zachytí 

jemné částice prachu, ale také poskytuje ochranu vlastnímu tělesu filtru, chrání ho před 

vlhkostí, olejnatými lepkavými částicemi, které mohou zalepit průchody ve filtru. Bez 

oplášťování mohou jemné částice prosakovat filtrem, zejména v počáteční fázi činnosti 

odlučovače. V té době může filtr fungovat jenom částečně, a jemnější částice zůstanou ve 

zvětšujícím se prachovém koláči. 

6.1 Odlučovač (vzorkovnice) k odběru prachu 

Pro odebrání vzorku prachu ke zjištění fragmentace, mi postačilo zjednodušené 

uspořádání odlučovačů, které jsem umístila v požadovaném místě, a připojila k němu malé 

pomocné větrací zařízení. Zařízení jsem ponechala v činnosti až do zaplnění filtrů a 

shromáždění určitého množství prachu.  

 

Je známo, že při využití odlučovače prachu v provozních podmínkách, je směr 

proudění znečištěného vzduchu usměrňován k filtrům. Pokud se proud znečištěného vzduchu, 

sníží, nebo se úplně zastaví výkon ventilátoru, (ejektoru), pak filtry relaxují a část 

zachyceného prachu spadne do spodní části odlučovače. Reverzace chodu ventilátoru způsobí, 

že se uvolní i prachový koláč na povrchu filtrů a spadne do spodní části odlučovače. 

Vycházela jsem ze všech těchto informací, ale kombinovat cyklónový a filtrový odlučovač se 

mi nepodařilo. Za pomoci důlního podniku a pracovníků Institutu hornického inženýrství a 

bezpečnosti jsem upravila menší filtrový odlučovač a přizpůsobila ho pro odběr vzorků 

prachu. Viz Obr. 10. 

V podstatě jsem řešila 3 různé způsoby pořizování vzorků prachu a to: 

- U pracovního orgánu dobývacího kombajnu 

- U razicího kombajnu 

- Na přesypech. 

Razicí kombajny jsou běžně vybaveny odlučovačem prachu, viz obr. 7 a 8. Toho jsem 

využila a prach z těchto odlučovačů jsem odebrala a provedla jeho sítovou analýzu. Tady 

jsem nebyla limitována hmotností vzorku, a proto jsem, jak vyplývá z tabulek, ve kterých 

uvádím rozbor granulometrického složení prachu (fragmentaci), použila i vzorky hmotnosti 

kolem 500 g. 
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Na přesypy a u porubového kombajnu, ve spodní úvrati, jsem instalovala filtrový 

odlučovač, s podstatně menšími rozměry, než mají obvyklé průmyslové odlučovače a 

odebrala vzorky prachu. Abych nezpůsobovala provozu potíže, musela jsem se omezit na 

kratší dobu odběru vzorku. Doba odběru je jak známo závislá, na potřebné hmotnosti vzorku a 

objemovém průtoku vzduchu. Rovnice (3), dle [10]. 

 

Díky spolupráci s VVUÚ Ostrava Radvanice byla tamní zkušební laboratoř č. 1025, 

využta, pro určení granulometrického složení vzorku prachu, s hmotností 10 g. Mohla jsem 

proto pro zachycení potřebného množství prachu vystačit se zmenšeným provedením 

odlučovačů a poměrně krátkou dobou odběru. 

 

V odlučovacích jsem potřebovala shromážditi s rezervou20 g uhelného prachu, tj. 

objem 0,016 dm
3
, aby bylo možno zjistit fragmentaci prachu.  

Protože v 1 m
3
 vzduchu je shromážděno cca 15 mg prachu, tj. 0,000015 g.dm

-3
, musela jsem 

dosáhnout celkový objem nasátého vzduchu podle vztahu 20g/0,000015, tj. 1 333 333 dm
3
. 

Dále platí vztah 

𝑉 = 𝑄. 𝑡          [dm
3
]     (3) 

V  celkový objem vzduchu potřebný k získání určitého množství prachu (dm
3
) 

Q  objemový průtok vzduchu (dm
3
.min

-1
) 

t  doba odběru vzorku (min) 

Z rovnice (3) pak vychází, že pro nasátí vzduchu v objemu 1,3. 10
6
dm

3
při objemovém 

průtoku 10 000 dm
3
.min

-1
, bude zapotřebí odebírat vzorek po dobu 130 min. 

 

K zhotovení vhodného odlučovače jsem také stanovila potřebnou filtrační plochu 

filtrační látky. Vyšla jsem opět z [10], kde je uveden vztah 

𝑄 = 𝐹. v                       [m
3
.s

-1
]  (4) 

Q  objemový průtok vzduchu prosávaného odlučovačem (m
3
.s

-1
) 

F  účinná filtrační plocha (m
2
) 

v  lineární rychlost průtoku plynné fáze filtrační látkou (m.s
-1

) 

Pro řešení rovnice (4) bylo důležité určit lineární rychlost průtoku plynné fáze filtrační látkou. 

K tomu jsem použila vztah podle Darcyho ve tvaru 
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v =
𝑘1.∆𝑝

𝜂.𝐿
          [m.s

-1
]      (5) 

k1 permeabilita filtrační látky   10
-7

 m
2 

η dynamická viskozita plynu   11.10
-6

Pa.s 

Δ p  tlakový rozdíl      50 Pa 

L  délka filtračního toku    0,3 m 

Konkrétní řešení je 

 

v =
10−7. 50

11. 10−6. 0,3
 

 

v = 0,15 m.s
-1

 

potom potřebná filtrační plocha 𝐹 =
0,16

0,15
= 1,06m2 

(0,16 je objemový průtok 10 000 dm
3
.min

-1
 v přepočtu na m

3
.s

-1
). 

Při rozměrech filtračních vrstev 0,5 m x 0,5 m je plocha 1 vrstvy 0,25 m
2
, 

takže k dosažení filtrační plochy 1,06 m
2
 bude zapotřebí počet vrstev 

𝑛 =
1,06

0,25
= 4,2 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑦  

Volila jsem 4 vrstvy. 

Uvedený výpočet jsem kontrolovala podle kalkulátoru [14, 15] a výsledek je na obr. 11. 
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Obrázek 11 Výpočet permeability a porosity filtrační látky, do upraveného odlučovače (vzorkovnice) [14, 15] 

The calc – Kalkulátor vypočítá permeabilitu a pórovitost materiálů vychází přitom z platnosti 

Darcyho zákona a počítá s dynamickou viskozitou 

 

Notes – Darcyho zákon popisuje zákonitosti proudění. Modeluje tok kapaliny přes médium 

určité permeability. Discharge je v podstatě objemový průtok a rezidence je doba, která je 

potřebná k tomu, aby médium prošlo systémem (není potřebná k určení permeability). Pro 

výpočet permeability jsou zapotřebí parametry bez rezidence. 

 

Výpočet potřebné permeability, provedený pomocí kalkulátoru, potvrdil téměř totožný 

výsledek jako zadání „k1„ v rovnici (5). 
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V obou případech výpočtu vychází potřebná permeabilita filtrů 9,24.10
-7

 m
2
. 

 

Pokud se týče výpočtu porosity, podle kalkulátoru, pak je třeba zadat čas „t1“, jaký 

potřebuje fluidum, aby prošlo filtrační vrstvou (residence). Čas „t1“ se zjistí tak, že délku 

filtračního toku (distance) dělíme rychlostí filtrace. 

Pro náš případ 

𝑡1 =
𝐿

v
           [s]     (6) 

„L“ a „v“ jsou délka filtračního toku a rychlost filtrace, a byly definovány v rovnici (5) 

Řešení rovnice (6) je   𝑡1 =  
0,3

0,15
 = 2        

Hodnotu 2 dosadíme do kolonky rezidence. 

Pro náš případ je porosita 30,1 %. 

 

Při obstarávání filtračního materiálu, jsem uplatnila požadavky na jeho permeabilitu a 

porositu tak, jak vyšly výpočtem pro filtr plochy 1,06 m
2
.  

 

Výsledky podle matematicko – fyzikálních zákonitostí a s využitím kalkulátoru, jak 

jsem je uvedla v této kapitole, jsou konkretizovány pro malý odlučovač k odběru vzorků 

prachu, ale obecně mohou platit i pro provozní odlučovače. Při jejich volbě a výběru by měly 

být uplatněny obdobné postupy, jak jsou zde uvedeny. 

 

Kvalitě filtrů pro průmyslové odlučovače a zdokonalení jejich účinnosti, se věnuje 

v poslední době velká pozornost. Firma Heimbach nabízí speciální tkaninu pro filtry pod 

označením Solitair.  

 

Tkanina Solitair zadrží prachová zrna velikosti do 40 μm v 100 % pórů. Konvenční 

tkanina, maximálně v 80 % pórů [16]. 

 

6.2 Ejektor pro vzorkovnici 

Pro objemový průtok 10 000 dm
3
.min

-1
 (můj případ) jsem volila nejjednodušší možné 

řešení. Použili jsme trysku (ejektor), obr. 12,13. Tryska s výstupním otvorem 2 – 3 mm, 



Beáta Gibesová: Řešení bezpečnostních rizik 

43 
 

vyvolala potřebný objemový průtok 10 000 dm
3
.min

-1
, s poměrně menší depresí 50 Pa Tlak 

stlačeného vzduchu, který v trysce vyvolá příslušný dynamický efekt, byl 0,4 MPa [11]. 

 

Tryska funguje na známém principu Bernoulliho rovnice. Změnou průřezu dojde ke 

změně rychlosti a tím vznikne podtlak Δp. 

 

 

Obrázek 12 Princip trysky [23] 

 

Obrázek 13 Tryska v provozní situaci [11] 

    

 

Takto upraveným odlučovačem jsem odebrala několik vzorků, ale nebylo to vůbec 

jednoduché.  

 

I když [10] příliš nedoporučuje odběry sedimentovaného prachu, který ulpěl na 

povrchu výztuže nebo zařízení, přesto jsem se ve 2 případech rozhodla je odebrat. Výsledky 

granulometrické analýzy potvrdily, (viz přiložené tabulky), že rozdíl mezi sedimentovaným 

vzorkem a vzorkem odebraným přes filtrový odlučovač nejsou velké. Bylo to ovlivněno 

vhodným výběrem místa, na přesypu a v blízkosti porubového kombajnu, kde bylo poměrně 

čerstvé nahromadění prachu, na výztuži a dopravním zařízením. 

 

Vzorky odebraného prachu jsem využila ke zjištění granulometrického složení 

(fragmentaci). Současně, jsem na uvedených pracovištích měřila hodnotu prašnosti v mg/m
3
.  
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7 Rozbor granulometrického složení prachu 

Ke zjištěním granulometrického složení prachu, který jsem odebrala na různých 

pracovištích, jsem využila všech známých postupů. Jedná se o 

- sítovou analýzu na VŠB – TU Ostrava 

- sítovou analýzu na VVÚU Ostrava Radvanice 

- analýzu na přístroji Fritsch na VŠB – TU Ostrava 

 

Zatímco metody sítové analýzy na VŠB a VVUÚ Radvanice se liší ve svém postupu 

jenom v detailech, pak granulometrický rozbor přístrojem Fritsch, představuje zásadní 

inovaci. 

7.1 Sítová analýza na VŠB 

Při zjišťování fragmentace uhlí jsem postupovala dle normy ČSN 015030 – Stanovení 

zrnitosti sítovým rozborem. Zjednodušeně můžeme normovaný způsob vyjádřit následovně: 

 

Prvním krokem je převážení vzorku uhlí, poté následuje sušení v sušárně při 105 °C a 

sestavení sítové soustavy.  
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Obrázek 14 Sušárna. 

V mém případě se jednalo o pět sít seřazených od největší okatosti po úplně 

nejemnější. Rozměry ok jednotlivých sít byly zvoleny následovně: 0,5 mm; 0,125 mm; 0,063 

mm; 0,025 mm; 0,0125 mm.  

 

Každé síto má označenou velikost obr. 15. 
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Obrázek 15 Jedno síto ze souprav sít, s označenou velikostí 0,063 mm = 63 μm 

Po sestavení sítové soustavy následuje příprava, zvážení a označení filtračních papírů 

pro jednotlivé váhy vysítovaných frakcí.  
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Obrázek 16 Filtrační papír 

 

Samotné sítování probíhá od síta s největší okatostí. Na síto pod které umístím 

podsítnou nádobu, nasypeme vzorek uhlí a jemným vodním postřikem prosíváme. Postřik 

zastavíme v tom okamžiku, kdy přes síto teče jen čistá voda. Suspenze vody a uhlí zachycená 

v podsítné nádobě se nazývá podsítné. Naopak veškerý materiál, který zůstal na sítě, 

nazýváme nadsítné.  
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Obrázek 17 Proplachování vzorku vodním postřikem 

Toto nadsítné vodním postřikem spláchnu na označený a zvážený filtrační papír a umístíme 

do tzv. Bichnerovy trubice, která nám odsaje přebytečnou vodu. Takto odvodněný vzorek 

opět umístím do sušárny a suším při 105°C cca 8h.  
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Obrázek 18 Bichnerova trubice 

 

Suspenzi v podsítné nádobě naliji na síto s jemnější okatostí a celý postup opakuji. 

Takto postupuji až do nejemnějšího síta. Po vysušení vzorků dostávám pět váhových frakcí a 

jejich hmotnostní zastoupení ve vzorku. Současně jsem si ověřila, že existují možnosti 

rozborů i pro daleko menší zrnitost [21]. 

 

7.2 Přístroj firmy Fritsch pro určení granulometrického složení prachu 

 V [3] je uvedeno zařízení a technické údaje pro analýzu granulometrického složení 

prachu, ve vzorku objemu 0,1 – 2 cm
3
. Pohled na zařízení firmy Fritsch, pracujícím na 

principu laserového paprsku, je na obr. 19. Tento přístroj je schopen rozlišit velikosti částic 

od 0,08 – 2000 µm. 
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Obrázek 19 Laserový přístroj firmy Fritsch k určení granulometrického složení prachu [3] 

 

Technická data přístroje Fritsch: 

 

- Přibližné množství vzorku: 0,1 – 2 cm
3
 v 500 cm

3 
kapaliny (za mokra), 5 – 50 cm

3
 (za 

sucha) 

- Doba měření: cca 10 s 

- Cyklus měření: 2 min 

- Max. rozlišení: 520 (kanálů) 

- Laserová vlnová délka: 655 nm 

- Lze rozpoznávat také tvar částic 

- Rozměry přístroje: 80 x 65 x 122 mm[3]. 

 

Tohoto způsobu zjišťování granulometrického složení jsem využila zejména proto, že 

poskytuje možnost pracovat s malou hmotností vzorku, tj. od 0,12 g do 6 g. Dvoustupňový 

prachoměr DP 50, který se běžně používá v provozu, pojme 120 mg prachu, takže jsem toto 

množství na místech, kde jsem zjišťovala granulometrické složení, odebrala a využila ho 
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k analýze. Výsledky rozboru z pracovních míst a způsoby odběru vzorků se tak velmi 

zjednodušily. 

 

Abych se pojistila pro případ, že v tomto menším objemu vzorku bude dosaženo celé 

spektrum zrnitosti, tak jak na pracovních místech vzniká, odebrala jsem větší množství vzorku 

(20 g), do speciálně upravené vzorkovnice a porovnala výsledky získané, laserovým 

přístrojem s výsledky získanými klasickým způsobem odběru do vzorkovnice. 
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8 Měření koncentrace prachu 

Při odběru vzorků pro granulometrické složení prachu, jsem se také zajímala o 

koncentraci prachu, protože tento ukazatel je stále rozhodující, pro zařazování pracovišť do 

jednotlivých kategorií. Vzorek, získaný prachoměrem jsem současně použila k analýze na 

přístroji Fritsch. Ke zjištění koncentrace prachu na vybraných pracovištích jsem postupovala 

tak, abych vybrala vhodné vzorky pro příslušné metody, kterými se určuje složení prachu. 

8.1 Přímé měření na pracovišti 

K měření prašnosti se používají 2 typy prachoměrů. Jednak je to dvoustupňový 

prachoměr DP – 50 a dále pak osobní prachoměr. Použití obou typů je stanoveno příslušným 

předpisem [2]. Například dvoustupňovým prachoměrem se měří na daném pracovišti po dobu 

určitého počtu směn a dle výsledku se pracoviště zařadí do třídy rizikovosti. Osobní 

prachoměr se přidělí konkrétnímu pracovníkovi a po stanovenou dobu se tak zjišťuje prašnost 

přímo na místě činnosti. 

8.2 Dvoustupňový prachoměr DP 50 

 Dvoustupňový prachoměr DP 50 byl vytvořen pro objemový průtok 50 ± 5 litrů za 1 

minutu vzdušin ve VVUÚ Ostrava – Radvanice. Umožňuje oddělený odběr respirabilní a 

nerespirabilní frakce prachu. Dále jejich vážení a další zpracování. Je určen nejen na důlních 

pracovištích, ale slouží také k měření koncentrací prachu na pracovištích jiných. Celková 

hmotnost prachu, který je prachoměr schopen pojmout je 120 mg. 

 

 První stupeň prachoměru umožňující oddělení nerespirabilní frakce je malý cyklón. 

Skládá se ze tří částí – vnitřní trubky, vnější trubky a virníku. Součástí prachoměru je i 

kruhová stříška, která při odběru znemožňuje pád úlomků hornin do cyklónu. Nejprve 

prochází nasávaný vzduch virníkem, v prostoru mezi vnější a vnitřní trubkou cyklónu pak 

dochází k oddělení nerespirabilní frakce. Naopak frakce respirabilní prochází vnitřní trubkou 

až do druhého stupně prachoměru. Ten je opatřen tvarovým filtrem PC, který je upevněn 

v patroně. V dolní části je tato patrona opatřena tzv. výstupním nátrubkem, kterým se 

připojuje na zdroj podtlaku. Zdrojem může být jakékoli zařízení zajišťující předepsaný 
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objemový průtok vzdušin. Lze použít např. ejektor OAP 2 mezi jehož velké klady patří jednak 

malé rozměry, dále nízká hmotnost či jednoduchost údržby. 

 

 Stlačený vzduch se přivádí hadicí o maximální délce 5 m s vnitřním průměrem 10 

mm, která je připojena jednak k šroubení ejektoru a jednak k výstupnímu nátrubku patrony 

prachoměru. Do tlumiče hluku vstupuje z ejektoru stlačený vzduch a odtud do okolního 

ovzduší. Sacím nátrubkem se působením podtlaku nasává vzduch. Prochází kritickou dýzou a 

kontrolním průtokoměrem. Poté se vzduch mísí se vzduchem, který vychází z ejektoru. 

Konstantní množství nasávaného vzduchu je regulováno ventilem podle polohy tělíska 

v průtokoměru. Pohled na prachoměr je na obr. 20 [2]. 
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Obrázek 20 Pohled na prachoměr nahoře, dole jsou jednotlivé části 
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9 Zneškodňování prachu postřikem 

V oblasti zneškodňování prachu postřikem byl v posledním období dosažen značný 

pokrok. V USA klesla respirabilní prašnost na důlních pracovištích mezi roky 1969 a 2007 

z 6 mg/m
3
 na 2 mg/m

3 
[24]. Obdobná tendence je i v ČR. Jestliže byla v roce 2009 průměrná 

respirabilní prašnost při použití starých technologií 1,6mg/m
3
 , tak u nových technologií POP 

dosáhla 1,28 mg/m
3
 v roce 2011, tj. v procentech snížení o 20 % [1]. 

 

Přes tyto výsledky nelze považovat zneškodňování prachu postřikem za dokonalé. 

Počet onemocnění v důsledku prašnosti je stále znepokojující a proto probíhají nové studie a 

práce zaměřené na zlepšení účinnosti zneškodňování prachu postřikem. 

 

Některé výsledky ukázaly, že existují určité rozdíly v účinnosti zneškodňování 

respirabilního prachu při použití různých typů zkrápěcího zařízení. 

 

Zkrápěcí zařízení, které je vybaveno tryskami s atomizovaným postřikem (přivedený 

vzduch zjemní vodní kapky), nebo tryskami s dutým kuželem, má vyšší účinnost jímání 

prachu, vztaženého na jednotku objemového průtoku vody, než trysky s plným kuželem, nebo 

plochým typem postřiku. Bylo také zjištěno, že účinnost zneškodňování prachu u trysek 

vzrůstá, když je vyšší tlak vody a ověřilo se také, že při vyšším tlaku se zvyšuje rychlost 

kapek a redukuje se jejich velikost. To ale platí pouze v určitém stísněném prostředí. 

 

Zatím co vyšší tlak vody je výhodný pro zneškodňování prachu v určitém stísněném 

prostoru, může být naopak škodlivý při zachycování prachu v nestísněném prostoru, například 

u důlních mechanizmů. Laboratorní výzkum a výzkum přímo v dole prokázaly, že se 

zvyšujícím se počtem trysek a zvyšujícím se tlakem vody, účinnost jímání vztažená na 

jednotku průtoku vody v nestísněném prostředí, klesala. Zlepšené zneškodňování prachu, 

kapkami menšího rozměru a vyšší rychlosti, při vyšším tlaku, je kompenzováno dodatečným 

ředěním indukovaného proudění vzduchu, v nestísněném prostoru. To redukuje dobu 

usazování, nebo interakci mezi kapkami vody a prachem. Výzkumem bylo také zjištěno, že 

funkce vodního postřiku v nestísněném prostoru, při vysokém tlaku, může způsobit nežádoucí 

lokální turbulenci vzduchu a zatlačit kontaminovaný vzduch s prachem k pracovišti operátora, 

např. k pracovnímu orgánu razicího kombajnu. 
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Teoretické modely prokázaly, že efektivita jímání prachu je přímo úměrná rozdílu 

relativní rychlosti mezi kapkami vody a prachovými částicemi a nepřímo úměrná průměru 

kapek. Jeden z modelů prokázal, že bez ohledu na rychlost, mají kapky průměr 150 μm, 200 

μm a 300 μm, relativně optimální schopnost zachytit (nejčastěji se vyskytující) částice 

průměru od 0,15 do 0,3 mm [5]. 

 

V následující studii jsou uvedeny charakteristikyjednotlivých typů trysek (rozptyl a 

velikost kapek) a dále jejich indukceproudění vzduchu (větrů) větrůúčinnost při zachycování 

prachu [24]. 

9.1 Typy trysek 

Také při výběru typu trysek je možno volit optimální řešení s ohledem na velikost 

prachových částic. K dispozici je následujících 5 typů, seřazeny podle velikosti rozměru 

kapky, od nejmenší, po největší obr.21. 

 

Typ 1      Typ 2  Typ 3  Typ 4   Typ 5 

 

Obrázek 21 Různé typy trysek [3] 

Jsou to typy: 

- Tryska pro jemný postřik s použitím vzduchu (Air Atomizing Nozzle) Typ 1 

- Tryska pro jemný postřik (Fine Spray Nozzle) Typ 2 

- Tryska s kuželovou výdutí (Hollow Cone Nozzle) Typ 3 

- Plochá rozevřená tryska (Flat Fan Nozzle) Typ 4 

- Plně kuželovitá tryska (Full Cone Nozzle) Typ 5. 

 

Běžně se pro snížení prašnosti používají trysky, které produkují kapky o průměru mezi 

200 až 1 200 μm. Pro potlačení polétavého prachu se uplatňují trysky pro jemný postřik, které 

produkují kapky průměru mezi 20 až 200 μm. 
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Efektivita zmenšení obsahu polétavého prachu, podle typu trysek je uvedena na 

obr. 22. Z něho lze vyvodit, že se stoupajícím tlakem vody v tryskách, zbavíme prachu vyšší 

objem vzduchu. Tak například tryskou pro jemný postřik s podporou vzduchu, při tlaku vody 

1,38 MPa, zbavíme prach v prostoru asi 45 až 50(Modrá přímka v grafu) 

 

 

 

 
Obrázek 22 Závislost mezi tlakem vody a ekvivalentním objemem vzduchu v m

3
, pro 

100 % zbavení se prachu, pro různé typy trysek [3] 

 
 

 

Z uvedeného přehledu, vyplývá, že volba systému postřiku a typu trysek by měla 

vzcházet z podrobného rozboru vlastností horniny, jejíž prašnost máme omezit. To by 

vyžadovalo, aby alespoň pro určitou slojovou skupinu, byla zjištěna fragmentace prachu při 

vlastním ražení, dobývání, ale i jiných činnostech, například budování svorníků, transportu 

apod. Z analýzy této fragmentace lze pak postupem, který jsem v této kapitole uvedla, 

stanovit efektivní způsob zkrápění. 

 

Doposud jsem psala o funkci postřiku výhradně z hlediska zneškodňování prachu. Pro 

úplnost je nutno dodat, že postřik u všech důlních mechanizmů, má nezastupitelnou úlohu i 
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při omezování nebezpečí zapálení metanovzdušné směsi[3]. Této problematice se budu 

věnovat v další části disertační práce. 

 

9.2 Vztah mezi prachem a postřikem při různých typech trysek 

K získání znalostí jak funguje vztahu mezi postřikem a vzduchem s polétavým 

prachem při různých typech trysek, byly odebrány vzorky kapek různých rozměrů a rychlostí, 

s využitím moderního laserového přístroje, NIOSH. Přístroj je schválen k měření 

charakteristik kapek trysek, centrem Carnegie Mellon University (CMU), Mechanical 

Engineering Dept., Pittsburgh, PA. Využívá fázový analyzátor částic kapek, který je schopen 

měřit rozměr a rychlost kapek procházejícich zkušebním objemem mikrorozměru, který 

křižuje laserový paprsek. Měření je založeno na principu rozptylu světla interferometru, na 

jehož ose získáme v objektivu projekci rozloženého světla na vícenásobném foto detektoru. 

Každý detektor vyprodukuje Dopplerův nárazový signál s frekvencí úměrnou rychlosti kapky 

a fázový posun mezi detektorem, který je úměrný rozměru kapky. Přístroj měří rychlost kapek 

ve směrech dvou os. (Popis experimentu a způsobu měření na kapkách trysek je v práci [24]. 

 

Trysky byly upevněny na polygonálním pohyblivém zařízení, aby se mohly odebrat 

vzorky pro určení charakteristiky z více míst. Vzorky kapek z postřiku byly odebírány v počtu 

3 – 4 v rovnoměrném rozložení, podél roviny průřezu, 30.48 a 60.96 cm kolmo k ose trysky. 

Stanovení místodběru vzorků kapek se nacházelo v rozmezí 1,27 až 5,08 cm, aby bylo 

přizpůsobeno různému úhlu rozstřiku vzorků. Vzorky postřiku byly odebírány na jedné straně 

osy trysky a předpokládalo se, že jsou symetrické.  

 

V tabulce 8 jsou uvedeny typy trysek, které byly použity v experimentu k určení 

charakteristiky CMU a stimulaci k zachycení polétavého prachu. 
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Tabulka 8 Charakteristiky trysek podle (Carnegie Mellon University CMU) pro postřik podle NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health) [24] 

Označení trysky Typ trysky Provozní údaje, 

specifikace 

Naměřené parametry 

kapky 

systém postřiku jeden 

proud Tryska No. TTD6-

45 81◦HC 

Pouze voda, dutý kužel 81
°
 úhel postřiku, tlak 

552 kPa, spotřeba 

vody 

3.14 dm
3
/min 

552 & 1103 kPa @ 

30.48 cm 

& 60.96 cm vzdálenost 

od ústí trysky 

systém postřiku jeden 

proud Tryska No. TTD4 

46 33
°
 HC 

Pouze voda, dutý kužel 33°úhel postřiku, tlak 

552 kPa, spotřeba 

vody 2.95 dm
3
/min 

552 & 1103 kPa @ 

30.48 cm 

& 60.96 cm vzdálenost 

od ústí trysky 

systém postřiku plný 

proud Tryska No. GG3 

GG FC 

Pouze voda, plný kužel 59
°
 úhel postřiku, tlak 

552 kPa, spotřeba 

vody 2.99 dm
3
/min 

552 & 1103 kPa @ 

30.48 cm 

& 60.96 cm vzdálenost 

od ústí trysky 

systém postřiku jeden 

proud Tryska TT2506 

25
°
FF 

Pouze voda, plochý 

postřik 

31
°
úhel postřiku, tlak 

552 kPa, spotřeba 

vody 3.22 dm
3
/min 

552 & 1103 kPa @ 

30.48 cm 

& 60.96 cm vzdálenost 

od ústí trysky 

systém postřiku jeden 

proud Tryska TT5006 

50
°
FF 

Pouze voda, plochý 

postřik 

56
°
,
◦
úhel postřiku, tlak 

552 kPa, spotřeba 

vody 3.22 dm
3
/min 

552 & 1103 kPa @ 

30.48 cm 

& 60.96 cm vzdálenost 

od ústí trysky 

systém postřiku 

atomizovaný vzduchem 
Tryska 

J-SU22 SU22kapalina 

60100, vzduch 1401110 

Dvojí proud, plný 

kužel 

20
°
,úhel postřiku, 

vzduch 345 kPa 

& 150 dm
3/
min, voda 

276 kPa& 

1.77 dm
3
/min 

172 kPa vzduch/voda 

& 345 kPa 

vzduch/voda 30,48cm 

& 60,96cm vzdálenost 

od ústí trysky 

systém postřiku 

atomizovaný vzduchem 
Tryska 

J-

SU42SU42kapalina100150, 

vzduch 1891125 

Dvojí proud, plný 

kužel 

21
°
,úhel postřiku, 

vzduch 303 kPa 

& 160 dm
3/
m voda 275 

kPa& 

1.77 dm
3
/min 

172 kPa vzduch/voda 

& 345 kPa 

vzduch/voda 30,48cm 

& 60,96cm vzdálenost 

od ústí trysky 

*) lpmdm
3
/min 

 

Všechny trysky, které jsou posuzovány v tomto příspěvku, jsou běžně používány 

v důlním průmyslu. Byly testovány tyto trysky: jednoduchá (pro jednu kapalinu), postřik typu 

dutý kužel, postřik typu plný kužele a postřik typu plochý a byly použity při stejném 

objemovém průtoku a tlaku kapalin. Bylo také testováno několik trysek pro dvě frakce nebo 

pro vzduchem atomizované částice, kde se projevila úspora kapalin, oproti tryskám pro jednu 

kapalinu. Spotřeba vody a provozní tlak byly podstatně nižší než u trysek pro jedno medium. 

Na obr. 23 jsou typy testovaných trysek.  
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Obrázek 23 Typy testovaných trysek [24] 

 

Všechny trysky byly testovány pro dva tlaky vody, aby se ověřil vliv tlaku na jejich 

charakteristiku. 

 

Na obr. 24 je uveden Sauterův graf, pro střední průměr (SMD, Sauter medium 

diameter), a znamená střední rychlost kapky proudící rovnoběžně s osou trysky, pro druhou 

trysku uvedenou v tabulce 8, „dutý kužel“, ve vzdálenosti 0,3 m od trysky.  

 

Dá se to vysvětlit podle obr. 24, z kterého je zřejmé, že v proudu vody z trysky je 

současně velký počet kapek různé velikosti. Proud kapek, až do velikosti 51 μm je tvořen 

různým počtem kapek, s různou velikostí. Průměrná velikost tohoto proudu na obr.24 

představuje kapku velikosti 34,6 μm.  

 

Aktuální měření vzorků kapek na obr. 24 bylo provedeno v bodech spojených liniemi, 

které byly asymetricky projektovány na druhou stranu osy trysky. 



Beáta Gibesová: Řešení bezpečnostních rizik 

61 
 

 

Obrázek 24 Charakteristika postřiku kapek ve vzdálenosti 30,48 cm od trysky označené 33
°
 (tryska typu dutý 

kužel). Křivky SMD jsou tmavší linie. Světlejší znamenají střední rychlost kapky [24] 

 

Z Obr. 24je patrno, že tryska typu dutý kužel (druhá v tabulce 8) generuje kapky vody 

menšího průměru blíže k centru trysky a kapky vody většího průměru pak ve větší vzdálenosti 

od středu trysky. Oproti tomu je střední rychlost kapky (paralelní k ose trysky) největší u 

středu trysky a kapky s nižší rychlostí jsou soustředěny ve větší vzdálenosti od středu. Jiná 

význačná vlastnost, kterou lze pozorovat podle obr. 24, je že vyšší tlak vody konzistentně 

snižuje SMD a zvyšuje rychlost kapek. Další typy trysek, které byly testovány (plný kužel, 

plochý typ, vzduchem atomizovaný vykázaly rovněž relativně vyšší rychlost kapek ve středu 

trysky, ale odlišnou od typu dutý kužel.  
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Stručné srovnání výsledků testování jednotlivých typů trysek je uvedeno na obr. 25 a 

26. 

 

 

Obrázek 25 Sauterův střední průměr zjištěný pro různé typy trysek. Vertikální čára v každém obdélníku 

znázorňujícím SMD představuje průměrnou osu pro obě měřené rovinné vzdálenosti [24] 
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Obrázek 26 Rozsah střední rychlosti vodních kapek pro různé typy trysek. [24] 

 

Obr. 25 a 26 ukazují rozsah SMD, Sauterova středního průměru a střední rychlost 

kapek naměřenou u vzorku všech trysek ve dvou vzdálenostech v rovinách od trysky. 

Operační tlak P1 uvedený v tabulce 8 představuje test při nižším tlaku (552 kPa u vodní 

trysky a 172 kPa u atomizující trysky) a operační tlak P2 reprezentuje vyšší tlak (1 103 kPa u 

vodní trysky a 345 kPa u atomizující trysky). Vertikální čára uvnitř každého vodorovného 

pruhu představuje střední linii SMD a znamená rychlost proudu v obou rovinných 

vzdálenostech. Z obr. 25a 26 je zřejmé, že vyšší tlak kapaliny v trysce redukuje rozměr kapek 

(SMD) a zvyšuje rychlost kapek uvnitř vzorku. Z obrázků je také patrné, že pro různé typy 

trysek, existují různé charakteristiky. Trysky typu dutý kužel, speciálně s větším úhlem 

trysky, mají tendenci generovat menší kapky s vyšší rychlostí. Trysky typu ploché mají 

tendenci generovat kapky větších rozměrů a menší rychlosti. 

 

Naopak trysky typu plný kužel (pouze vodní a s atomizujícím vzduchem), vytvářejí 

kapky rozměru, který kolísá mezi tryskami typu dutý kužel a plochý typ, s významnou vyšší 

střední rychlostí kapek, které generuje tryska typu vzduchem atomizující. 

 

Tyto charakteristiky postřiku trysek jsou užitečné k pochopení rozdílů mezi proudem 

vzduchu, stimulovaným postřikem a efektivity zachycování prachu. 
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9.3 Sortiment trysek a jejich parametry 

Výrobou a distribucí trysek se dnes zabývá řada firem. Jako velmi zajímavé se mi 

jevily internetové stránky firmy Hennlich [32]. V katalogu firmy jsou všechny druhy trysek. 

Jejich přehled je na obr. 27 

 

Obrázek 27 Sortiment trysek firmy Hennlich převzato a upraveno z [32] 

 

 

 Pro každou trysku uvedenou v katalogu je k dispozici její charakteristika, která byla 

získána přístrojem pro jejich měření. Na obr. 28 je uveden pohled na přístroj, ze kterého je 

zřejmé, jak laserový paprsek snímá jednotlivé kapky postřiku a výsledek přenáší na skener 

umístěný na spodní části přístroje. 

 

 Díky tomu mám i já možnost, porovnat rozměr zrn ve vzorcích prachu, s velikostí 

vodních kapek a tak určit efektivní způsob zneškodňování prachu postřikem. 
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Obrázek 28 Přístroj na měření velikosti kapek [31] 

 

 

Příklad výsledku rozložení vodních kapek v proudu, které provedla firma Lechler, je 

na obr. 29. 
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Obrázek 29 Příklad zjištění rozměru a četnosti výskytu kapek [32] 
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Výrobní č. trysky 216.404 Počet kapek 14 322 

Datum zkoušky 3. 12. 2003 Aritmetický průměr 116,13 μm 

Tlak kapaliny 20 bar= 2 MPa Standardní odchylka 36,42 % 

Objemový průtok 

kapaliny 

3,2 l/min Určení podle plochy 123,59 μm 

Tlak plynu 0,0 bar Určení podle objemu 131,14 μm 

Objemový průtok 

plynu 

0,0 m
3
.h

-1
 D (ANZ)10 % 61,02μm 

Poměr vzduch/plyn 0,0 D (ANZ)50 % 107,62μm 

Souřadnice místa 

měření 

-/-/500 mm D (ANZ)90 % 165,50μm 

Medium voda D (VOL)10 % 98,78μm 

Postup měření -------- D (VOL) 50% 150,85μm 

Poznámka průměrný průřez D (VOL) 90% 231,85μm 

  Sauterův průměr 147,63 μm 

Obrázek 30 Český překlad záhlaví protokolu o měření velikosti kapek 

 

Poznámka: Označení D (Anz) znamená velikost rozměru (průměru) kapky při určitém 

procentu četnosti. Do četnosti 10 % je rozměr 61,02 μm, atd. 

 

Z grafického zobrazení, které má název Anzahlhäfigkeit/Kumuliertes Volumen (česky 

Četnost výskytu/Kumulované objemy), uvádím příklady, jak v něm hledat. Nejmenší kapky 

mají rozměr 21,8 μm a jsou v proudu zastoupeny 0,14 %. Relativně větší kapky mají rozměr 

227,5 μm a jsou v proudu zastoupeny 0,45 %. Největší zastoupení v proudu mají kapky 

rozměru 111,0 μm a jsou zastoupeny 9,04 %. Podstatnou část proudu tvoří kapky v rozsahu 

od 57,5 μm do164,5 μm. 

 

Výsledek zjištění četnosti kapek u trysky Hennlich typ č. 212.285 17. AC. 00.0 je na 

obr. 31. 
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Obrázek 31 Příklad zjištění rozměru a četnosti výskytu kapek. Tryska č. 212.28517. AC. 00.0. [32] 
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Význam označení v Analýze ve vrchní části obr. 31, je téměř totožný, jako na obr. 29, 

proto neuvádím jeho překlad. 

 

Takto kvalitní určení charakteristiky trysky (obr. 29, 31), je významným prostředkem 

k rozhodnutí, do kterého pracovního místa má být tryska umístěna, s ohledem ke 

granulometrickému složení prachu. 
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10 Granulometrické složení prachu na různých pracovištích 

Na různých pracovištích se za různých podmínek setkáváme s velmi různorodým 

granulometrickým složením prachu. V následujících příkladech jsou uvedeny odběry prachu  

z několika důlních pracovišť, z nichž je možno ověřit podmínky dobývání, i transportu 

ovlivňující granulometrické složení. K odběru na pracovišti jsem využila vzorkovnice i 

prachoměr. 

10.1 Granulometrické složení prachu v porubu při dobývání kombajnem 

K určení granulometrického složení prachu se mi podařilo, za vydatné podpory 

technických pracovníků Dolu ČSM (OKD, a.s.), odebrat vzorky prachu na několika 

provozních místech, konkrétního porubu. 

 

Porub ve spojené sloji 39 + 40, byl dobýván v mocnosti 8,60 m. Dobývalo se ve dvou 

lávkách a uvedené měření je z dobývání vrchní lávky, mocnosti 4,5 m. Porub byl dobýván 

kombajnem Eickhoff SL 500. Situace porubu včetně odtěžení je na obr. 32. 

 

Obrázek 32 Situace porubu, včetně odtěžení 
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Vývoj granulometrického složení na jednotlivých pracovních místech porubu je 

uveden v tabulce 9. Vývoj granulometrického složení celkem potvrzuje závěry, jak jsou 

uvedeny v kapitole „Distribuce prachu v oblasti čelby podle výsledků měření“. Po směru 

větrního proudu usedají nejdříve hrubší částice, ale drobné částice se pohybují dále.  

I v mém případě je v pracovním místě „1“, které je z hlediska proudění větrů jako 

první v pořadí sledovaných pracovních míst, nejvyšší podíl hrubší frakce (500 μm).  

Změna nastává na pracovním místě „4“ kdy prašnost mezi dobývacím kombajnem a 

výztuží je ovlivněna činnosti kombajnu. 

Tabulka 9 Granulometrické složení prachu na různých pracovních místech porubu. 

Pracovní místo „1“ 

zrnitost 

(μm) 

hm. 

podíl 

frakce 

(%) 

12,5 4.2 

25 23.4 

63 21.8 

125 40.3 

500 10.3 
 

Pracovní místo „2“ 

zrnitost 

(μm) 

hm. 

podíl 

frakce 

(%) 

12,5 35,7 

25 29,7 

63 24,5 

125 8,1 

500 2 
 

Pracovní místo „3“ 

zrnitost 

(μm) 

hm. 

podíl 

frakce 

(%) 

12,5 39,1 

25 33,1 

63 21,3 

125 3,5 

500 3 
 

Pracovní místo „4“ 

zrnitost 

(μm) 

hm. 

podíl 

frakce 

(%) 

12,5 31,5 

25 29,3 

63 27,2 

125 9 

500 3 
 

 

Odběru vzorku prachu v pracovním místě „3“ byl využit prach, který ulpěl na výztuži. 

To se projevilo tím, že podíl nejmenší frakce, se zvýšil na úkor frakce hrubší. 

 

 

Obrázek 33 Granulometrické složení prachu pro pracovní místo „4“. 
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Z tabulky 9 pak vyplývá, že na pracovním místě „4“, by tryska měla produkovat vodní 

kapky o rozměru 63 μm v množství 27,2 %, 

 rozměru 25 μm v množství 29,3 % 

       a rozměru 12,5 μm v množství 31,5 %. 

Pokud se týká frakce 125 μm a 500 μm, která také vzniká na pracovním místě „4“, je 

její podíl velmi nízký (3 – 9 %) není pravděpodobné, že tryska, která by obsáhla tak široký 

rozsah fragmentace, tj. od 12,5 μm do 500 μm existuje. Situaci lze vyřešit další tryskou pro 

hrubší fragmentaci. Charakteristika trysky pro rozsah fragmentace 12,5 μm až 63 μm, by měla 

tvar podle obr. 34. 

 

Obrázek 34 Charakteristika trysky typu plný kužel pro pracovní místo „4“. 

Podle obr. 34 je možno říci, že pro uvedená pracovní místa „2“, „3“, „4“, by měla být 

zvolena tryska pro jemný postřik, která bude produkovat kapky v rozměru od 12,5 μm do 

63 μm. 

 

Shodou okolností, je granulometrické složení prachu na posuzovaných pracovních 

místech „2“ až „4“ velmi podobné, takže by pravděpodobně mohl být na všech pracovních 

místech jeden typ trysky. Měření na pracovním místě „1“ je nutno pokládat jen za velmi 

orientační. Podmínky k měření u kombajnu v pohybu, byly velmi svízelné a jsou zřejmě 
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zatíženy větší chybou. I v tomto případě mi velmi pomohli pracovníci dolu a část vzorku 

pochází z nánosu na stropnici výztuže. Přesto však platí předpoklad, že fragmentace 

(granulometrické složení) prachu závisí na řadě okolností. Porubový kombajn Eickhoff SL 

500 patří do kategorie strojů s dobrou geometrií nožů a dokonalejším zneškodňováním 

prachu, proto je v granulometrickém složení významnější podíl hrubší frakce. (40,3 % 

zrnitosti 125 μm). Vyšší je také podíl frakcí 63 μm a 25 μm. Charakteristika trysky pro 

zneškodňování prachu v prostoru mezi dobývacím kombajnem a výztuží je na obr. 35. Zde je 

nutno uvést, že parametry kombajnu Eickhoff SL 500 jsou mimořádné a řada dalších 

kombajnů takové výsledky nemá.  

 

 

Obrázek 35 Charakteristika trysky typu plný kužel pro pracovní místo „1“. 

 

Rozdíl v charakteristice trysky na různých pracovních místech, v našem případě „1“ 

a „4“ je evidentní. Potvrzuje se tak jeden z cílů mé práce, že pro účinnější zneškodňování 

prachu postřikem je vhodné provést rozbor granulometrického složení na každém příslušném 

pracovním místě. 
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10.2 Granulometrické složení prachu v porubu při dobývání pluhem 

Pluh, je jak známo je dobývací zařízení, které by se mělo využívat v těch případech kdy: 

- Bude nutno přibírat průvodní horninu pracovním orgánem, (menší a nepravidelná 

mocnost sloje) 

- existuje vyšší plynodajnost 

- existuje nebezpečí průtrží hornin a plynů 

- je potřeba zlepšit výnos úpravny uhlí 

- je potřeba snížit prašnost. 

-  

Na obr. 36. Je pluhový komplex, tvořený tímto zařízením: Vytrhávací pluh RHH 42, štítová 

sekce DBT 600/1400 2×2283-1500 a porubový dopravník PF 3/822. 

 

 

Obrázek 36 Pluhový komplex [35] 
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V práci [26] je odkaz na výsledky měření fragmentace u dobývacího kombajnu a 

pluhu, na tehdejším Dole Paskov.  

 

Tabulka 10 Granulometrické složení prachu u pluhu a dobývacího kombajnu [26] 

Rozměr 

částice 

prachu 

[µm] 

pluh kombajn 

podíl % podíl % 

500 70 5 

125 15 5 

63 10 20 

25 3 35 

12.5 2 35 

 

 

Z hlediska fragmentace a prašnosti jsou výhody pluhu nepopiratelné. Ale z řady jiných 

důvodů, zejména pevnosti uhelné hmoty a intenzity těžby, je podíl pluhů na celkové těžbě i 

v OKD poměrně malý. 

 

10.3 Fragmentace prachu u odlučovače při ražbě chodby č. 391 024 

Situace při ražbě chodby č. 391 024 na Dole ČSM je zřejmá z obr. 37, který 

představuje výřez z důlní mapy. 
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Obrázek 37 Výřez z důlní mapy, s chodbou č. 391024 
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Obrázek 38 Způsob větrání čelby chodby č. 391 024, v průběhu ražby 

 

 

Na schématu vykresleném na obr. 38 je zjednodušeně znázorněn způsob větrání čelby, 

v průběhu ražby. Čelba byla odvětrávána kombinovaným separátním větrání. Pomocný 

foukací větračkový tah byl vybaven chladičem větrů. Na konci hlavního separátního 



Beáta Gibesová: Řešení bezpečnostních rizik 

78 
 

větračkového tahu byl umístěn odlučovač prachu. Tento způsob větrání byl použit podle 

doporučení [34]. 

 

Pro granulometrický rozbor složení prachu při ražení kombajnem MR-340-Ex-

SANDVIKna Dole ČSM, při ražení chodby č. 391 024, ve sloji č. 39, mocnosti 2,2 – 2,6 m 

jsem získala vzorky „1“, „2“, „3“. 

 

Razicí kombajn švédské společnosti Sandvik je na obr. 39. 

 
 

Obrázek 39 Razicí kombajn MR – 340 – Ex [27] 

Jednotlivé vzorky byly odebrány v blízkosti odlučovače prachu, který byl umístěn na konci 

sacího větračkového tahu, při různých postaveních ražby. 

 

Vzorek č. 1, datum odběru 5. 4. 2013, staničení čelby 300 m, vzorek č. 2, datum 

odběru 12. 4. 2013, staničení čelby 320 m a vzorek č. 4, datum odběru 20. 4. 2013, staničení 

čelby 330 m. K analýze granulometrického složení prachu jsem nejprve využila sítový rozbor 

zpracovaný autorizovanou zkušebnou VVÚU, Ostrava Radvanice na mou žádost a s mou 

účastí. 

 

Výsledky granulometrického složení jednotlivých vzorků jsou uvedeny v tabulce 11. 

Zkušebna používá k vyhodnocení vzorku poněkud jinou metodiku, než uvádí norma 

ČSN 15 3105 (tabulka 6). Podle normy ČSN 15 3105 se sečte hmotnost všech frakcí, které 

prošly sítem, a ze součtu této hmotnosti se pak vypočítá procentuální obsah každé jednotlivé 

frakce. Například v tabulce 6 má frakce 0,090 – 0,200 mm hmotnost 42 g. Součet hmotnosti 

všech frakcí je 200 g. Takže na frakci 0,090 – 0,200 mm vychází podíl 42/200 = 21 %. Podle 
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metodiky, kterou použil VVUÚ, činí součet procentního podílu všech frakcí ve vzorku „1“ 

69.3 %. Z toho vyplývá, že 30,7 % hmotnosti vzorku neprošlo síty s okatostí větší než 

0,63 mm. A ve frakci pod 0,63 mm bylo rozdělení jednotlivých frakcí, v procentech váhového 

podílu, zjištěno obdobně, jako v tabulce 6. 

 

Z tabulky 11 je možno odvodit, jak se v jednotlivých fázích ražby, s postupem 

kombajnu mění granulometrické složení a to dosti výrazně. Souvisí to zřejmě s vlastnostmi 

sloje, protože během povozu k žádné úpravě, nebo poruše zkrápění nedošlo.  

 

 

Tabulka 11 Granulometrické složení prachu při ražbě kombajnem. 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 

 
 

 

 

 

 

Podle tabulky 11, můžeme zjistit, že  efektivnímu zneškodňování prachu během práce 

razicího kombajnu, v prostoru, kde u odlučovače prachu, by vyhovovala tryska, která by měla 

spektrum kapek rozměru od 40 do 100 μm. 

 

Za účelem porovnání výsledků granulometrického složení prachu získaných sítovou 

analýzaou s výsledky získanými laserovou metodou jsem vzorky podrobila zkoušce na 

přístroji Fritsch, kterým disponuje Institut dopravy fakulty strojni. Této zkoušky jsem se 

zúčastnila. Její výsledky jsou graficky zpracovány na obr. 40a tabelárně seskupeny ve výpisu 

hodnot vzorku č. 2 v tabulce 12 
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Výpis hodnot granulometrického složení prachu pro vzorek č. „2“, je v tabulce 12. 

 

Tabulka 12 Fragmentace prachu vyorek č "2" 

 

Kde: 

x průměr [µm] 

Q3  kumulativní hodnota [%] 

q3 distribuce hustoty  [%] 
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Obrázek 40 Výsledky granulometrického rozboru, vzorek "2" 

 

Výpis hodnot granulometrického složení prachu pro vzorky č. „1“ a č. 3, se od 

vzorku č. „2“ liší jen nepatrně. 

 

Srovnáním výsledků v tabulce 11 a tabulce 12 už je na první pohled patrný rozdíl. 

Zatím co sítovou analýzou byl zjištěn rozměr nejmenších zrn 40 μm, při analýze laserovým 

přístrojem to byla už zrna rozměru 0,04 μm.  

Přístrojem firmy Fritsch lze zjistit zrna 1 000krát menší než sítovou analýzou. 

 

10.4 Granulometrické složení prachu při těžbě kolesovým rypadlem 

Pro granulometrický rozbor složení prachu u kolesového rypadla jsem získala vzorky 

díky pochopení pracovníků Dolů Nástup Tušimice SD, a.s. Z obr. 41, z něhož lze tušit 

obtížnost odběru vzorku prachu z místa přesypávání rubaniny na dopravník. 
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Obrázek 41 Kolesové rypadlo KU-800 

 

Vzorek prachu od kolesového rypadla byl odebrán v době mimo těžbu ze svislé části 

přesypu mezi kolesem a dopravníkem. Výsledky granulometrického rozboru, které jsem pak 

provedla v laboratoři, viz data vlevo, jsou na obr. 42 vyjádřeny graficky. 

 

zrnitost 

(μm) 

váhový 

podíl 

(%) 

150 4,8 

100 8,1 

60 15,4 

200 23,5 

300 48,2 
 

 

Obrázek 42 Fragmentace prachu rypadla KU-800, na přesypu z kolesa na 

dopravník. 
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Pro efektivní eliminaci prašnosti přesypu z kolesa na dopravník vyhovuje použít 

trysku, která by produkovala kapky o velikosti v rozsahu od 60 do 300 μm. Pro výběr trysky, 

nebo v tomto případě, lépe řečeno trysek, použijeme například obr. 25. Z něho je možno 

stanovit, že by tomu nejlépe vyhovovaly trysky typu 

33
°
 HC – P2,  25

°
 FF – P2  a 25

°
 FF – P1. 

 

Ze srovnání obr. 25 a 42 vychází tento vzájemný poměr. Zrnitost prachu kolesového 

rypadla byla 150 µm, 100µm, 60µm, 200µm a 300µm. Jednotlivé trysky mají rozsah vodních 

kapek  

- 33° HC – P2 – 60 – 160 μm 

- 25° FF – P2 – 170 – 230 μm 

- 22° FF – P1 – 210 – 280 μm 

 

Tyto 3 trysky by pokryly celý rozsah prašnosti kolesového rypadla. 
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11 Porovnání velikosti prachových zrn a vodních kapek 

Dosavadním postupem v disertační práci jsem zjišťovala jaký význam vztahu mezi 

granulometrickým složením prachu a velikosti vodní kapky, kterou produkuje tryska. V této 

kapitole chci porovnat, jak efektivně by zneškodňovaly trysky renomovaného výrobce firmy 

Hennlich jednotlivé vzorky, které jsem odebrala. Srovnávám tady distribuci prachových zrn a 

vodních kapek. 

11.1 Přesyp z porubového na sběrný dopravník, Důl ČSM 

Na obr. 43 je vynesena v programu Excel distribuce prachových zrn z dolu ČSM 

podle tabulky 12 a distribuce kapek trysky č. 212 285. Pro distribuci kapek jsem použila 

podklady z prospektu firmy Hennlich. 

 

 

Obrázek 43 Rozdělení fragmentace zrn a vodních kapek, Důl ČSM 
 

 

Obr. 43 nám poskytl určitou informaci, v jakém vztahu jsou velikosti prachových zrna 

a vodních kapek. 

Podle tabulky 12 lze zjistit, že zrna nejmenších rozměrů od 0,04 μm až do 0,9μm, 

zaujímají v celkovém objemu vzorku četné zastoupení celkem 14,7 % 

Na tomto grafu v jeho levé části je vidět, že účinnost zkrápění není efektivní. Počet 

vodních částic není téměř žádný ke zkropení prachu. Optimální stav, nastane až za 

průsečíkem obou distribučních křivek, kde předpokládám, že prachové částice budou 

zkropeny tryskou 212.285. 
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Ke  zneškodnění postřikem malých prachových zrn, by musela být použita, tryska 

speciální úpravy. 

Ani v příkladu na obr. 25, kde jsou různé typy trysek výrobců v USA, nelze najít 

vhodný typ, který by produkoval kapky, jež pokryly prachová zrna vzorku nejjemnější frakce.  

 

Analýza prachu laserovým přístrojem Fritsch, tak upozornila na vážný problém 

nejmenších prachových částic, které dosavadní metody zjišťování fragmentace na sítech, 

nemohly postihnout. 

 

Z rozboru uvedeném v dizertaci vyplývá, že k účinnějšímu zneškodňování prachu je 

vhodnější provádět granulometrický rozbor na přístroji Fritsch a žádat po výrobcích trysek, 

aby dle toho volili jejich charakteristiku. 

11.2  Přesyp při dopravě rudy Třinecké železárny 

Ve spolupráci s Třineckými železárnami a Institutem dopravy fakulty strojní VŠB, 

jsem také odebrala vzorky prachu na pracovišti, kde se přesypávala ruda do drtiče. Rozbor 

prachu byl proveden laserovým přístrojem firmy Fritsch na Institutu dopravy fakulty strojní 

VŠB. Výsledky analýzy granulometrického složení prachu vzorku „Třinec“, jsou v tabulce 

13. 

Tabulka 13 Výpis výsledku analýzy granulometrického složení prachu, Třinec. 

μm % μm % μm % μm % 

0,316 0 0,966 0,41 2,512 0,25 7,588 0,41 

0,363 0 1,096 0,37 2,884 0,26 8,71 0,44 

0,417 0 1,096 0,32 3,311 0,27 10 0,48 

0,479 0,15 1,259 0,28 3,802 0,28 11,482 0,55 

0,56 0,28 1,445 0,26 4,566 0,3 13,183 0,66 

0,631 0,3 1,6 0,25 5,012 0,32 15,136 0,85 

0,724 0,43 1,905 0,24 5,764 0,35 17,378 1,15 

0,832 0,43 2,185 0,25 6,607 0,36 19,953 1,59 

 

22,908 2,17 79,433 6,32 208,9 1,87 630,957 1 

30,2 2,87 91,204 5,97 230,883 1,73 724,436 0,75 

34,674 3,66 104,713 5,4 275,423 1,71 831,864 0,42 

39,811 4,43 120,226 4,71 310,228 1,74 954,903 0,18 

45,709 5,24 120,238 3,98 363,076 1,77 1096,479 0,01 

52,481 5,86 138,038 3,25 416,8 1,75 1258,925 0 

60,25 6,28 158,489 2,6 478,63 1,62 1445,44 0 

60,163 6,43 181,57 2,17 589,541 1,4 1659,587 0 
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Pak jsem srovnávala, jak by kapky trysek č. 216.404 kolidovaly se zrny prachu Třinec 

na přesypu rudy do drtiče. 

 

Podle údajů z  tabulky 13 jsem v programu Excel vypsala příslušné hodnoty velikosti 

zrn a jejich procentuální podíl a sestavila graf, na obr. 44 

 

Výsledek účinnosti postřiku lze zjistit z  obr. 44 

 

Obrázek 44 Graf rozdělení zrn prachu a vodních kapek, vzorek Třinec. 

 

Obr. 44 poskytuje další informaci o tom, v jakém vztahu jsou prachová zrna a vodní 

kapky, na přesypu při dopravě rudy. V tomto případě je lepší pokrytí malých prachových zrn, 

ale pro prachová zrna rozměru nad 400 μm, už tryska 216.404 kapky potřebné velikosti 

neprodukuje. Bylo by nutné použít jiný typ trysky, která by produkovala kapky nad 400 μm. 

 

Ve vzorku z Třineckých železáren, vznikají zrna od rozměru 0,31 μm. Na Dole ČSM 

na přesypu z porubu na dopravník, ale daleko menší, o rozměru 0,04 μm. Použitím laserového 

přístroje firmy Fritsch, se potvrdilo, že je obtížné, aby jeden typ trysky běžné konstrukce 

vyhověl všem potřebám, jaké mohou vznikat v provozu.  
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Výsledky  disertační práce znamenají naprosto nový přístup k dosavadním způsobům 

použitím vodního postřiku ke zneškodňování prachu při praktické aplikaci. 

 

Ze srovnání vyplývá, že na Dole ČSM vznikají prachová zrna daleko menších 

rozměrů. 
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12 Prašnost jako riziko vzniku havárií, význam správné funkce postřiku 

Existuje řada případů, kdy řezný orgán porubového, nebo razicího kombajnu, přibral 

průvodní horninu a vzniklá frikční jiskra vznítila výbušnou koncentraci metanu a v řadě 

případů následně i uhelného prachu. Pozornost se věnuje také zneškodňování uhelného prachu 

postřikem i u sekcí posuvné výztuže. Ke snížení možného rizika je nutno věnovat 

mimořádnou pozornost správné funkci skrápěcího systému. Myslí se tím kontrola, zda jsou 

jednotlivé trysky funkční, protože se často stává, že při používání neupravené vody dojde 

k jejich ucpání. Důležitý je ale také tlak vody a objemový průtok. 

12.1 Důl Paskov - 1977 (ČR OKR) 

15. 7. 1977 došlo na Dole Paskov v porubu 20 100 k zapálení metanovzdušné směsí 

frikční jiskrou, když řezný orgán kombajnu přibral průvodní horninu. Díky řadě příznivých 

okolností, se podařilo vznícenou směs metanu se vzduchem záhy uhasit, takže se výbuch 

nepřenesl do další části dolu. Po této události bylo rozhodnuto, že kombajny ve všech 

porubech, budou postupně nahrazeny pluhy. Po jejich zavedení, žádná taková událost již 

nevznikla [28]. Situace předmětného porubu, kde došlo ke zmíněné situaci je na obr. 45. 
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Obrázek 45 Situace porubu 20 100 [28]. 

 

. 

12.2 Vzplanutí metanu na karvinském dole 

Na Dole ČSA v karvinské oblasti došlo 8. 11. 1987 k vzplanutí metanovzdušné směsi 

na horní úvrati porubu. Jako možný zdroj byl zjištěn vznik frikční jiskry [28]. 

12.3 Důl Lazy 21. 7. 1996 

K zapálení směsi došlo od jiskry vzniklé třením nožů řezné hlavy razícího stroje 

v hornině s vyšším obsahem křemene. Uvedená nehoda vážně připomněla riziko, které 

v plynujících dolech představuje mechanizované ražení výložníkovými i plnoprofilovými 

stroji [28]. 
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12.4 Sárský černouhelný revír 

Podle Záchranáře 8/1996 došlo i tam v nedávné minulosti k několika obdobným nehodám. 

12.5 Upper Big Branch USA 2010 

Podcenění a nedůslednosti protiprašného boje, v současné době, můžeme 

demonstrovat na důlní katastrofě v USA na dole Upper Big Branch. V pondělí 5. dubna 2010 

došlo k explozi metanu, jejíž následky si vyžádaly smrt 29 horníků. Tato událost je 

považována za největší důlní katastrofu v USA za posledních 40 let [29, 30]. 

 

Na základě důkazů shromážděných na dole a svědectví, které poskytli ti, co znali praxi 

a podmínky na Dole Upper Big Branch, dospěl vyšetřující tým k závěru, že místo vzniku 

výbuchu bylo na výdušné straně porubu. Řezný orgán porubového kombajnu přibral stropní 

vrstvu pískovce. Následkem toho vznikla jiskra, která zapálila vrstvu metanu a vytvořila 

ohnivou kouli. Tato hořící směs zapálila metan, který se nahromadil v závalovém prostoru 

během velikonočního víkendu a pronikl do porubní stěny. Exploze postupovala podél 

výdušné oblasti, kde se nahromaděný uhelný prach stal palivem pro druhou ještě více smrtící 

výbušnou vlnu. Výbuch postupoval několika směry, přes porub, dále do vstupu na výdušnou 

stranu a pokračoval důlními díly v délce dvou mil. (3,2 km). 

 

Metan, který se soustředil také v prostoru dobývacího orgánu porubového kombajnu, 

zapálila frikční jiskra, když nože řezného nástroje přibíraly průvodní horninu – pískovec. Jako 

ochrana proti možnému vzplanutí jsou sekce výztuže i dobývací orgán opatřeny systémem 

vodních trysek. 

 

Bohužel trysky se často zanášely a tak většina z nich byla nefunkční. Na některých 

místech trysky chyběly úplně. Nejen že se pak v těchto místech vodní mlha nevytvořila, ale 

klesal také tlak vody v potrubí, takže voda i z funkčních trysek spíše vytékala. zkrápěcí 

zařízení nebylo správně udržováno a neplnilo funkci, ke které bylo konstruováno. V důsledku 

toho, nemohl být iniciační zdroj výbuchu rychle uhašen. 

 

I když kombajn byl vybaven vodním rozprašovačem, který měl uhasit případný oheň 

v okamžiku zapálení, pozdější zkoušky ukázaly, že postřikovač na kombajnu nebyl účinný. 
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Některé trysky odpadly a některé byly ucpané. Osádka nemohla dělat nic, aby zastavila šíření 

ohnivé koule, která vznítila uhelný prach, na výdušné chodbě 1. Severní oblasti. Když se 

plamen šířil, zformoval se do tvaru klínu, a vyrostl tak do masivní střely, která se šířila po 

celém profilu důlních děl, od stropu až k počvě. 

 

Řezný orgán kombajnu, který způsobil vznik frikční jiskry je na obr. 46. 

 

Obrázek 46 Řezný orgán kombajnu, Důl UBB [29]. 

 

Na obr. 47 je situace, kdy řezný orgán kombajnu přibral průvodní horninu, a vznikla 

frikční jiskra, která způsobila explozi metanu a následně uhelného prachu. 
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Obrázek 47 Popis porubu na Dole UBB při vzniku havárie [29]. 

 

Uvedené příklady dokazuji jakou péči je nutno věnovat postřiku u razicích a 

dobývacích strojů. Důležitá je čistota vody, pravidelná kontrola stavu trysek a celého systému 

zásobování postřiku vodou. 

 

12.6 Zkrápěcí zařízení na razicím kombajnu 

 Při kontinuálním ražení důlních děl hraje zásadní roli postřikový systém u razících 

kombajnů. U nového kombajnu SANDVIK MR 340x – Ex je postřikový systém realizován 

jako kombinace vodního a vzduchového postřiku. Vzduchový postřik zajišťuje 19 trysek, 

postřik, trubky o průměru 5mm a 12 trysek v postřikových blocích o průměru 6mm. Tento 

systém funguje na jediném zdroji stlačeného vzduchu při tlacích 0,8 – 1 MPa. Vodní postřik 

je realizován postřikovou trubkou s 19 tryskami o průměru 1mm. Průtok vody se zde 

pohybuje okolo 19 l/min při tlaku až 5 MPa. Mimo jiné to umožňuje kombajn vodní postřik 

vlastního dobývacího prostoru s přerušovaným sektorovým řízením. 

 

Znázornění funkce postřiku na razicím kombajnu JOY, je uveden na obr. 48 
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Obrázek 48 Detailní pohled, funkce postřiku na řezný orgán razicího kombajnu JOY typu Wethead. [36] 

12.7 Zkrápěcí zařízení na výztuži 

Vývoj technologií pro dobývání uhlí nabízí stále nové a sofistikovanější systémy, 

především vodních a vzduchových postřiků jak u dobývacích i razících komplexů. Jeden 

z těchto nových systémů můžeme najít na nově dodané výztuží FAZOS, která obsahuje 

systém vodních postřiků na štítech výztuže a stropnici. 
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Štítová výztuž s vyznačením postřiku je znázorněna na obr. 49 

 

Obrázek 49 Štítová výztuž FAZOS, s tryskami. [37] 

 

Štíty jsou vybaveny 8mi tryskami typu RECHLER, který vytváří vodní paprsek 

kuželovitého tvaru, s normálním výkonem (kapacitou) 7 l.min
-1

a tlak 0,5 MPa. 

 

Je ovšem více různých způsobů sledu postřikování, podobně jako to mají systémy 

CAT, nebo JOY, které se dají upravit podle řídicího programového vybavení, (software). 

 

Zde uvádím několik čísel podle výpočtu kapacity (výkonu). Nejméně dvě sekce 

postřikují současně (lze upravit podle programového vybavení), s výkonem 10,2 l.min
-1

a 0,98 

MPa 1 tryska, to znamená 40,8 l.min
-1

 pro 4 koncové trysky, během dobývání (řezání 

kombajnem), 128,8 l.min
-1

 a 1,08 MPa pro 12 (stropnice & zával) trysek, během přesouvání 

sekce a 134,2 l.min
-1

 a 0,87MPa pro všech 16 trysek během regulérního zkrápění podél 

stěnového porubu.  
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Kapacita postřiku (zkrápění) může být zvýšena na pět současně postřikujících sekcí, 

v závislosti na těžbě. Především uvedené hodnoty vyžadují nezbytný objem chladící vody a 

předpokládají pouze jednu vodní pumpu (čerpadlo) v daném okamžiku a jednu jednotku 

v záloze. V důsledku toho může být kapacita postřiku zvýšena dvojnásobně. Všechny objemy 

a funkce postřiku jsou srovnatelné se systémy CAT nebo JOY. 
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Závěr 

Z výsledků mé práce vyplývá, že pokud bychom ve větší míře prováděli rozbor 

granulometrického složení prachu, mohli bychom lépe vybírat typ trysky. Potvrdilo se, že 

účinné spojení mezi kapkou vody a zrnkem prachu vznikne tehdy, když jsou jejich rozměry 

velmi blízké.  

V disertační práci jsem ale také dokázala, že spolehlivé určení granulometrického 

složení prachu (fragmentaci) můžeme zjistit jen s použitím nové metody, založené na využití 

laserového paprsku. 

 

Další významným přínosem zjišťování granulometrického složení prachu ve výrobním 

procesu, je možnost, zjištění jaká fragmentace v daném místě vzniká. Podle toho se dá 

posoudit, jaké úpravy na pracovním orgánu, případně konstrukci přesypu, nebo zásobníku, by 

mohly vést k příznivějšímu granulometrickému složení. Zřejmě hrubší zrnitosti. 

 

Uvedla jsem také zkušenosti, jak je zapotřebí rozmístit trysky na razicím kombajnu, 

aby se prach zneškodňoval v místech, kde je jeho největší koncentrace. Tyto poznatky by 

měly být aplikovány ve všech případech, instalace trysek. 

 

Podle poznatků získaných v disertační práci doporučuji pro zvýšení účinnost zneškodňování 

prachu zkrápěním následující: 

- Na určených pracovních místech odebrat vzorky pro granulometrickou analýzu 

laserovým přístrojem 

- Vybrat typ trysky, která produkuje kapky úměrné velikosti prachových zrn 

- Porovnat, nejlépe v grafu, jaká je distribuce velikosti zrn a kapek 

- Požádat výrobce trysek, aby vyvinuli typ, který obsáhne zrna všech rozměrů 

- Pokud takovou trysku nelze vyrobit, aplikovat na pracovišti trysky různé 

charakteristiky 

- Trysky na jednotlivých uzlech strojů, přesypů a dopravních zařízení, situovat podle 

zjištění míst s nejvyšší koncentrací prachu. 
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