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Abstrakt 

Bezpečnostní rizika související s vysokou plynodajností jsou na hlubinných uhelných 

dolech velmi vysoká. Svědčí o tom řada havárií, způsobených explozí výbušného plynu, 

zejména metanu. Historicky se řešila a řeší v podstatě dvěma způsoby. Větráním a degazací. 

Při zpracování tématu disertační práce jsem přihlédla k současné situaci, kdy vzhledem 

k řadě okolností dochází v České republice, ale i jinde ve světě, k prudkému útlumu hlubinné 

těžby uhlí. 

Bezpečnostní rizika související s vysokou plynodajností se v těchto nových poměrech 

přesouvají do oblasti uzavíraných dolů a k jejich řešení je zapotřebí najít nový přístup. Právě 

to je jeden z podstatných záměrů mojí disertační práce 

S útlumem těžby vznikají sociální problémy, související s nezaměstnaností. 

V disertační práci přicházím s námětem, jak tento nepříznivý dopad zmírnit a to právě 

metodou degazace, která sehrává tak významnou úlohu i v činných dolech. 
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Abstract 

The security risks associated with high gas production in deep coal mines is very high. 

This is evidenced by the number of accidents caused by explosion of the explosive gas, 

especially methane.  

Historically dealt with and dealt with in basically two ways ventilation and drainage. 

In the processing of the topic of the dissertation work I took into account the current situation 

when, due to a number of circumstances occur in the Czech Republic, but also elsewhere in 

the world, to the sharp downturn of mining of coal in underground mines. 

The security risks associated with high gas production in these new circumstances are 

moving into the area of the defunct mines and their solution is needed to find a new approach. 

This is one of the essential intentions of my dissertation.  

With the decline of mining arise from the social problems associated with 

unemployment. In the dissertation, I come with the theme, as the negative impact of relieve 

and it is precisely the method drainage, which plays such an important role in the working of 

the mines. 
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1 Úvod 

Plynodajnost představuje v uhelných dolech značné riziko a k jejímu zvládnutí se 

využívá řada prostředků. Především se jedná o odborně zvládnutý systém důlního větrání. U 

dolu s vysokou plynodajností však mnohdy možnosti důlního větrání nejsou dostatečné, 

k dosažení přípustné koncentrace plynů, zejména metanu na pracovištích, a v důlním prostředí 

obecně. Jako nový prvek řešení bezpečnostních rizik souvisejících s vysokou plynodajností, 

se před desítkami let objevila degazace, někdy také označována jako drenáž. Její princip 

spočívá v tom, že metan, který se uvolňuje při hornické činnosti, se svede do systému, který 

se skládá z řady komponent, od degazačních vrtů počínaje až k degazační stanici. Vzhledem 

k mimořádnému významu degazace pro řešení bezpečnostních rizik, jsem se rozhodla toto 

téma probrat v mé doktorské disertační práci detailně. 

Důvodů k mému rozhodnutí je několik.  

Především od dob zavedení degazace do důlní praxe, doznala tato technologie značný 

rozvoj a byla zavedena řada zlepšení. Snažila jsem se je postihnout a popsat. Přes tento 

pokrok v degazaci, je při její aplikaci řada rezerv, které by mohly přispět k vyšší účinnosti 

systému. Jejích zjištění a možnosti uplatnění v provozu tvoří další část mé disertační práce.  

Degazace na důlních pracovištích má ale ještě další aspekt. Oproti důlnímu větrání, se 

jedná o způsob, kdy se nejen řeší koncentrace plynů v dole, ale plyn se organizovaně svádí a 

může se energeticky využít. Důlní větrání sice snižuje koncentraci metanu, ale nevyužívá jeho 

energii, naopak vypouštěním do atmosféry zhoršuje stav ovzduší.  

Současný vývoj v uhelném hornictví je poznamenán jevy, kdy v důsledku celé řady 

okolností, dochází k prudké redukci těžby uhlí a uzavírá se řada důlních závodů. Po jejich 

bezpečném uzavření, hraje degazace významnou úlohu.  

A konečně, když se rozhodne o uzavření uhelného dolu, protože pro uhlí není odbyt, 

může na tomto závodě pokračovat těžba plynu, s vysokou koncentrací metanu, který je 

naopak velmi žádaným obchodním artiklem.  

Z tohoto přehledu vyplývají důvody pro mé rozhodnutí a vytyčila jsem si v doktorské 

disertaci tyto cíle.  
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Cíle doktorské disertační práce: 

 Zdůvodnit význam degazace pro řešení bezpečnostních rizik, souvisejících s vysokou 

plynodajností 

 Uvést inovační trendy v důlní degazaci a možnost jejich realizace v dolech Ostravsko-

karvinského revíru 

 Posoudit vliv degazace na zlepšení životního prostředí 

 Význam degazace při uzavírání hlubinných dolů 

 Metodický postup uplatnění degazace na dolech, kde se v důsledku špatného odbytu, 

přestane těžit uhlí. 
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2 Degazace v uhelných dolech 

Pro drenáž plynu v uhelných dolech se v řadě zemí a také i v České republice (ČR), 

používá výraz degazace. Jedná se o metodu, kterou se v průběhu hornických prací 

organizovaně svede plyn do sběrného systému, skládajícího se z degazačního potrubí a 

dalších komponent. 

Obecně plní degazace na uhelných hlubinných dolech zejména tyto funkce: 

 přispívá ke snížení obsahu metanu v důlních dílech, takže umožňuje plynulý provoz 

 snižuje emisi plynů do ovzduší, čímž příznivě ovlivňuje životní prostředí 

 racionálně využívá energetický potenciál plynu. 

Současnými metodami drenáže, lze snížit obsahu plynu tak, že umožní plynulé 

dobývání v porubech a ražbu dlouhých děl. Podle zdroje [1] se bez drenáže na některých 

australských dolech musela redukovat těžba i na 50%.  

Náklady na drenáž jsou z tohoto hlediska příznivé, protože ztráta na produkci 

(těžbě), bez drenáže se odhaduje rozdílem Au$150 milionů ročně. 

Podle [3] se dnes, (rok 2014), uplatňuje drenáž metanu (coal mining methane 

CMM), na aktivních dolech v 14 zemích světa. 12 zemí degazovaný plyn energeticky 

využívá na aktivních, nebo uzavřených dolech. Ve světě existuje 200 projektů, pro drenáž 

metanu v uhelných dolech. Drenáží se celosvětově, odvádí 3,8 miliard kubických metrů 

metanu ročně. 

Plyn byl historicky v uhelných dolech problémem, který se řešil odvětráním do 

atmosféry. Svedením plynu do degazačního systému se tento negativní vliv podstatně 

eliminuje. V ČR se z celkové emise hlubinných a uzavřených dolů, která činí kolem 

200 mil. kubických metrů CH4 ročně, odvádí degazací přibližně 120 mil. kubických metrů 

CH4 ročně, tj. 43 %. 

V Austrálii, jejíž hornictví má vysokou úroveň, dosahují celkové emise metanu 

z hlubinných dolů 700 mil. [m
3
] ročně. Degazací je k využití svedeno 445 mil. [m

3
]. 

Organizovaně se tak svádí 63 % emisí.  
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2.1. Emise metanu z uhelných dolů v ČR 

Situaci v České republice vyjadřuje tabulka 1 podle [2].  

Tabulka 1 Emise metanu z uhelných dolů v ČR [2]. 

Kategorie 1995 2003 2007 2011 

milion [m
3
] metanu 

Hlubinné doly aktivní 298,5 247,0 232,3 101 

Hlubinné doly uzavřené   39,3   33,0   31,1 25 

Povrchové doly činné   70,7   52,6   51,7   48
x) 

Povrchové doly uzavřené    5,6    4,5    4,5     4
x) 

Celkové emise 408,5 337,3 319,7  178
x) 

Svedeno a využito 152,4 116,6 neuvedeno neuvedeno 

Využito % 37  34,5 neuvedeno neuvedeno 

x)
 předběžný údaj 

 

S využitím kalkulátoru bychom zjistili, že pro 319 milionů [m
3
] metanu je 

ekvivalent oxidu uhličitého 4,5·10^6 [Mt]CO2eq. Při porovnání procenta plynu svedeného a 

využitého degazací, vychází, že využití kolem 35 %, kterého dosahuje ČR je srovnatelné 

s vyspělými zeměmi. V USA je tento ukazatel kolem 20 %. Emise metanu, z hornické 

činnosti představují v  ČR jen malé procento celkových emisí.  

Pro srovnání: 

 Celkové emise všech škodlivin v ČR, rok 2010           115 milion tun CO2eq 

 Emise související s výrobou tepla a elektřiny             60 milion tun CO2eq 

 Emise související s těžbou v uhelných dolech  4,5 milion tun CO2eq 

2.2. Emise CH4 z uhelných dolů ve světě 

Přehled o emisích metanu y uhelných dolů ve světě, je uveden v tabulce 2. Vyplývá 

z ní, že i z tohoto hlediska, je podíl ČR na celkových emisích velmi nízký. Současné, ale i 

očekávané snížení emisí metanu z uhelných dolů v ČR souvisí do značné míry s redukcí 

těžby, která zejména po roce 1989 značně poklesla.  
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Pro informaci z 24 milionů tun černého uhlí, které se v ČR těžilo ještě v roce 1989, 

dosáhla těžba za rok 2014 necelých 12 milionů tun. 

 

Tabulka 2 Vývoj a prognóza EPA emise metanu (CMM, Coal Mining Methane) z uhelných dolů [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn. Podíl jednotlivých zemí na emise CH4 z uhelných dolů (CMM, coal mining methane).  

(Zdroj. Global Anthropogenic Emission of Non CO2 -  Greenhouse Gasses 1990-2020) 

 

 

 

Země 
v  [Mt]CO2eq 

2005 2010 2015 2020 

Čína 135,7 153,8 171,8 189,9 

USA 55,3 51,1 46,4 46,4 

Indie 19,5 23,1 28,4 33,6 

Austrálie 21,8 26,4 28,2 29,7 

Rusko 26,3 27,4 26,9 26,3 

Ukrajina 26,3 24,5 23,1 21,9 

Severní Korea 25,6 24,3 23,1 21,9 

Polsko 11,3 10,8 10,3 9,8 

Jižní Afrika 7,4 7,2 7,1 7,4 

Velká Britanie 6,7 6,6 6,4 6,2 

Německo 8,4 7,7 7,1 5,9 

Kazachstán 6,7 6,4 6,1 5,8 

Kolumbie 3,4 4,0 4,7 5,5 

Mexiko 2,5 2,8 3,3 3,7 

Česká republika 4,8 3,9 3,1 3,0 

Zbytek světa 26,5 27,5 28,9 31,1 

Svět celkem 388,1 407,6 425,6 449,5 
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Přesto je nutno věnovat možnosti snížit úniků plynů, zejména metanu, do atmosféry 

značnou pozornost. V současné době existuje v ČR několik způsobů svedení metanu. Na 

hlubinných činných dolech při vlastním dobývání je to větrání a degazace. Na hlubinných 

uzavřených dolech se ke svedení metanu zřizují tzv. odplyňovací vrty nebo se svádí plyn 

obdobným způsobem jako při degazaci činných pracovišť, případně se aplikují 

kogenerační jednotky. Na povrchových dolech činných i utlumených se žádné způsoby 

svedení CH4 nepoužívají. 

Odplyňovací vrty představují v podstatě pasivní odplyňovací systém. Odvádějí 

určitou zásobu plynu z podzemí v okolí vrtu. Plyn však uniká do atmosféry. K ochraně 

atmosféry tak v podstatě nepřispívají. Jejich význam spočívá v tom, že omezí výstupy 

plynu na určitých místech na povrchu, kterými plyn unikal, aniž by byl pod kontrolou. 

V současné době jsou tedy jedinými prostředky ochrany proti polutantům z hornické 

činnosti degazace na činných dolech, speciální způsob degazace na uzavřených dolech a 

kogenerace.  Možnosti degazace činných pracovišť jsou uvedeny v řadě odborných 

pojednání [4]. 

Současnými metodami drenáže, lze snížit obsahu plynu tak, že umožní plynulé 

dobývání v porubech a ražbu dlouhých děl.  

Výhodu svedení plynu degazačním systémem jsme si uvědomili i v ČR [5]. Vývoj 

důlní degazace v moderním technickém pojetí s degazačními vývěvami se datuje od března 

roku 1958, kdy pro důlní pole Dolu 9. květen byla dána do provozu povrchová degazační 

stanice u výdušné jámy Barbora 5. Kromě degazačního systému podtlakového byl v tomto 

důlním poli provozován degazační systém přetlakový již od 1. 7. 1957. Přetlakový systém 

se projevil jako málo účinný, proto byl převeden na degazační vývěvu. Postupem doby 

byly zřízeny degazační stanice na dalších dolech, takže plynová směs byla čerpána kromě 

Dolu Jan Šverma na všech dolech OKR. 

Na dolech s nebezpečím průtrží může degazace významně ovlivnit úroveň 

prováděné prevence. Včasným svedením části zásoby plynu z ložiska, nebo jeho okolí se 

sníží riziko jednoho faktoru, který predisponuje vznik průtrže. V praxi se možnost vzniku 

průtrže vyjadřuje tak, že k ní dochází v těch oblastech, kde je větší zásoba plynu uzavřena 

za nepropustnou přepážkou. Dynamickým porušením pak nastane zmíněný jev. Proto je 

včasné svedení plynu důležitým zásahem, který sníží riziko průtrže. 
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Problematika nebezpečí průtrží uhlí a plynu v OKD, je probírána v mnoha studiích, 

článcích a rozhodnutích, ale i přesto dochází k nepředvídatelným závažným událostem. 

Tyto dávají podnět k dalšímu zkvalitnění boje proti tomuto nebezpečí. Stále dochází 

k novým poznatkům, jeden takový popisuji v odborném článku o závažných událostech na 

Dole Paskov v roce 2012, cituji část [33] „Také by se měl provádět kvalitnější geologický a 

geomechanický průzkum. Měl by být nastaven takový mechanismus při přípravě ražeb 

nových důlních děl, který již od počátku bude zařazovat pracoviště, s ohledem na 

zkušenosti z výše uváděných závažných událostí, do vyššího stupně nebezpečí PUP“. 

Považuji tuto problematiku za stále aktuální, vzhledem k pokračování těžby na činném dole 

ve Staříči (nyní Důlní závod 3 OKD a. s. – bývalý Důl Staříč, Důl Paskov, Závod Stříč). 

K  uvolnění a organizovanému svedení podstatné části metanu, je nutno vyhodnotit 

řadu důležitých veličin a mechanizmů jeho vázání a uvolnění. Mezi jiným je to role tlaku 

vody a saturace plynu při určitém tlaku. Rozhodujícím činitelem při uvolnění metanu z uhlí 

tlakem vody je okolnost, že tlak vody a saturace (nasycení, naplnění) musí být řízeny 

organizovaně, dříve než plyn začne desorbovat z uhelné matrice a proudit přirozeným 

systémem trhlin v uhlí.  

Při dosavadních úvahách o důlním plynu jako zdroji nebezpečí a jako negativním 

ekologickém faktoru však se přehlíží jeden podstatný aspekt důlního plynu. Kromě 

škodlivých účinků důlního plynu tu existuje také jeho pozitivní vlastnost, jako nositele 

energie. Metan disponuje hustotou energie cca 5,9 [kWh.l
-1

]respektive 13,9 [kWh.kg
-1

]. 

Z toho důvodu je, s ohledem na nedostatek zdrojů jiných fosilních paliv, nutná snaha o 

využití důlního plynu. V Německu byl prostřednictvím zákona o obnovitelných energiích 

(EEG) v roce 2000 vytvořen ekonomický podnět pro široké energetické využití důlního 

plynu. Zákon o obnovitelných energiích (EEG) předepisuje provozovatelům elektrických 

sítí povinnost k odběru důlního plynu a výrobu el. energie právě z důlního plynu. Výkupní 

cena činí u zařízení do 500 kW- 7,67 [ct . kWh
-1

] elektrické energie, u větších zařízení pak 

minimálně 6,65 [ct . kWh
-1

] elektrické energie. Za těchto podmínek se těžba a využití 

důlního plynu staly ekonomicky rentabilní. 
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2.3. Ekologie 

Dosavadní poznatky ukazují, že na emisi skleníkových plynů se podílí z 70% oxid 

uhličitý – vyjádřeno hmotnostně 100krát více, než emise metanu. Avšak vliv metanu je 

21krát vyšší ve vztahu k absorbci tepla, než oxidu uhličitého a podílí se tak vlastně 23% na 

celkových emisích. Z těchto emisí je okolo 20% ze stacionárních energetických zdrojů a 

zdrojů, které uvolňují hlubinné doly. Plyn byl historicky v uhelných dolech problémem, 

který se řešil odvětráním do atmosféry. Svedením plynu do degazačního systému se tento 

negativní vliv podstatně eliminuje. 

3 Ustanovení pro zřizování degazace 

Pro zřizování degazace na důlních podnicích platí vyhláška Českého báňského 

úřadu. Její znění je následující: 

Vyhláška ČBÚ č. 72/2002 Sb. §5 požaduje, aby pro důlní degazaci před jejím 

zavedením byl zpracován projekt. 

Citace §5, Vyhláška ČBÚ č.72/2002 Sb.  

(1) Pro zajištění bezpečnosti provozu dolu lze výstavbu a rekonstrukci degazačních 

stanic, kladení plynovodů a zřizování degazačních zdrojů uskutečnit jen na základě 

projektu důlní degazace. Projekt obsahuje: 

a) základní geologické údaje o oblasti, která bude degazována,  

b) prognózu plynodajnosti a rozbor vlivu geologických a důlně-technických 

podmínek na větrání a degazaci, 

c) technické a technologické údaje o důlních dílech, v nichž bude degazace 

prováděna, 

d) potřebné údaje o způsobu degazace a o technologických zařízeních pro odsávání 

plynové směsi, 

e) určení potřebného průměru plynovodu, umístění bezpečnostních uzávěrů, 

uzavíracích armatur, měřicích clon a odvodňovačů a opatření pro případ použití ztraceného 

plynovodu, 

f) základní údaje o degazačních zdrojích, způsobu jejich napojení na plynovod, 

jejich rozmístění a jejich likvidaci, 
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g) mapovou a výkresovou dokumentaci, v ní časový předstih degazace před 

vedením důlních děl, 

h) na likvidovaném dole systém a místa sledování plynových zdrojů, 

i) oponentní posouzení projektu. 

 (2) Pro zajištění bezpečnosti provozu důlního díla uvedeného v odstavci 1 písm. c) 

vypracuje organizace samostatný projekt důlní degazace přiměřeně podle odstavce 1. Pro 

ražbu dlouhých důlních děl může být vypracován typový projekt důlní degazace. 

 (3) Projekty podle odstavců 1 a 2 a jejich změny schvaluje závodní dolu na základě 

jejich oponentních posouzení. 

4 Hlavní části degazačního systému 

Degazační systém se skládá z celé řady komponent, které musí být podle projektu 

uspořádány ve funkční a hlavně bezpečný systém.  

Způsob klasické degazace lze doložit podle obrázku 1. [6]. Z obr. 1, lze odvodit, že 

systémem šikmých vrtů z  chodby do nadloží v závalové části porubu se svádí do 

degazačního potrubí metan. Jeho kvalita a objemový průtok, jsou závislé na vzdálenosti za 

zálomovou hranou. Kromě toho jsou kvalita a objemový průtok ale také ovlivněny řadou 

dalších činitelů. Mezi nejdůležitější patří tlak plynu v uhelné hmotě a permeabilita. 

Tlak, při kterém dochází k desorpci, tj. uvolňování plynu z uhelné hmoty je funkcí 

jednotlivých druhů uhlí, obsahu plynu a složení uhelné hmoty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Drenáž v hlubinném dole [6]. 
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Vlastnost, s jakou může plyn proudit v uhlí, nebo horninovém prostředí, případně v 

trhlinách, je označována jako permeabilita. Docílení adekvátní permeability, je primární 

požadavek pro účinnou drenáž metanu. Avšak pro mnohá uhlí a průvodní horniny v ČR i v 

jiných zemích, jsou možnosti drenáže omezeny právě nízkou permeabilitou. V uhelném 

hornictví proto nyní vzniká požadavek, uplatnit novou techniku a zvýšit propustnost 

prostředí, čili permeabilitu. 

Celkové uspořádání degazačního systému, včetně povrchového zařízení, je na obr. 

2, popsané zákonitosti jsou charakteristické pro běžný způsob drenáže (degazace).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Celkové uspořádání degazačního systému hlubinného dolu [6]. 

4.1. Degazační stanice 

Degazační stanice je zděná budova z nehořlavého materiálu umístěná v blízkosti 

výdušné jámy [5]. Zpravidla je jednopodlažní s podsklepením. Rozměry budovy se 

projektují podle počtu čerpadel plynové směsi  

Na obr. 3 je uvedena degazační stanice Dolu Paskov. Celkem zde, pracuje 6 vývěv. 

Každá vývěva RPL 62-73 má výkon 1 620 [m
3
] plynové směsi za hodinu a podtlak 65 

[kPa] [7]. 

V suterénu jsou umístěny potrubní a kabelové rozvody, čerpadla pro oběh provozní 

vody a zařízení pro větrání v budově. Přízemí je rozděleno plyno-nepropustnou přepážkou 
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na dvě části. V prostoru s nebezpečím výbuchu jsou umístěny vodokružné vývěvy včetně 

elektromotorů v nevýbušném provedení. Budova degazační stanice má být umístěna ve 

vzdálenosti nejméně 20 m od nejbližších budov. Musí být ohrazena plotem a zamykatelnou 

brankou. Vstup do budovy degazační stanice mají povolen jen osoby pověřené vedením 

závodu. Na střeše degazační stanice musí být umístěn dostatečný počet hromosvodů, které 

chrání celé prostranství před možným úderem blesku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Degazační stanice dolu Důl Paskov [7]. 

 

Ve druhé části degazační stanice – v místnosti dozoru – jsou umístěny měřicí 

a registrační přístroje, místnost pro obsluhu, sociální a hygienické zařízení. Vzhledem 

k tomu, že měřicí a registrační přístroje nejsou v nevýbušném nebo jiskrově bezpečném 

provedení, musí být tato část zařízena tak, aby obsah metanu nepřekročil 0,25 %. K tomu 

musí být v místnosti umístěny kontinuální analyzátory, které při dosažení dané meze 

opticky a akusticky upozorní obsluhu na aktuální stav. 

Pro možnost sledovat, a tím ovlivňovat chod degazační stanice, rovněž i z důvodu 

bezpečnosti práce, jsou v dozorně umístěny měřicí a kontrolní přístroje. 

Důležitým zařízením degazační stanice je signalizace poklesu obsahu metanu 

v dopravované směsi na 40, 35 a 30 %. Při poklesu obsahu metanu na 30 % je zastaven 

chod vývěv. Při obsahu metanu 40 %, optický a akustický signál upozorní obsluhu, která 
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oznámí stav vedení organizace, a jsou přijímána opatření pro zlepšení stavu. Při poklesu 

obsahu metanu na 35 % musí být zastavena dodávka plynu spotřebiteli a plynová směs je 

vypouštěna komínem do atmosféry. 

Kromě obsahu metanu jsou vývěvy havarijně zastavovány při poklesu tlaku vody na 

ucpávkách vývěv na hodnotu stanovenou při zkušebním provozu, při zvýšení teploty vody 

v odlučovačích na +50 [°C]. V dozorně i ve strojní části degazační stanice jsou umístěny 

kontinuální metanoměry. 

Na přívodním potrubí plynu z dolu, stejně jako na výtlačném potrubí ke spotřebiteli, 

musí být namontovány bezpečnostní protišlehové kuličkové uzávěry. V případě ohně mají 

za úkol zabránit v potrubí přenesení plamene do další části plynovodu. Kuličkový 

protišlehový uzávěr je konstruován následovně: mezi dvěma přírubami je instalován 

prstenec uzavřený štěrbinovými síty. Prstenec je vyplněn skleněnými kuličkami o průměru 

4 mm. Kuličky nepropustí případně vzniklý plamen na druhou stranu prstence. Průchodem 

mezi kuličkami vzniká odpor, současně však plamen předává své teplo kuličkám, čímž 

dochází ke snížení jeho teploty. Kuličkové uzávěry pro svůj třecí odpor jsou většího 

průměru než potrubí. Při průchodu degazovaného plynu dochází k jejich zanášení 

a znečišťování. Z těchto důvodů se kuličkové protišlehové uzávěry umisťují jako baterie 

paralelně připojené k potrubí. Pro baterie se stavějí samostatné objekty. V nich je možno 

podle potřeby kuličkový uzávěr odpojit a vyčistit. Stupeň znečištění se kontroluje měřením 

ztráty deprese pomocí U-manometru (hraniční mez 5 [kPa]).  

V každé degazační stanici, která dodává plyn ke spotřebiteli, musí být možnost 

odvádět plyn tzv. na komín. Děje se tak v případě, že spotřebitel neodbírá plynu, nebo při 

poklesu obsahu CH4 v degazované směsi na 35 %. 

V komínu musí být instalováno zařízení pro zhášení plamene v případě vznícení 

vypouštěného plynu. Zhášení plamene se děje tryskami umístěnými v tělese komína 

napojenými vysokotlakou hadicí na sněhový hasicí přístroj. Zařízení se uvádí do chodu 

pákovým ventilem na hasicím přístroji. 

Pro vytvoření potřebného podtlaku v celé degazační síti až k vrtům se používají 

v degazační stanici vodokružné vývěvy řady RLP-01, RLP-03, SZO nebo vývěvy 

lamelové, resp. kompresory. 

Většina důlních degazačních centrálních stanic je vybavena vývěvami typu RLP 

62/73-01, které pracují s průměrnou depresí 30 [kPa] a přetlakem 45 [kPa]. V provozních 
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podmínkách pracují vývěvy s vyšší depresí i kompresí, přičemž se zmenšuje množství 

nasávané směsi. Ovlivňuje to potřeba deprese 10 – 20 [kPa] přímo u degazačního zdroje, 

odpor degazačního rozvodu na povrchu i v dole. Značnou měrou ovlivňuje kompresi, a tím 

i výkon vývěvy tlak v odběratelské síti. Nejsou řídké případy, kdy je nutné vyvinout 

přetlak až 50 [kPa]. Teplota plynové směsi je na sací straně vývěv kolem 20 [°C], na 

výtlačné kolem 35 [°C]. Teplota provozní vody je obyčejně shodná s teplotou plynové 

směsi na vstupu a výstupu z vývěvy. 

Výkon vývěv výrazně ovlivňuje dimenze plynovodu v dole, dimenze výtlačného 

potrubí směrem ke spotřebiteli, systém potrubních rozvodů v samotné degazační stanici, 

tlaky v odběratelské síti. 

Vodokružné vývěvy mají mnoho výhod proti jiným typům vývěv. Základním rysem 

je jednoduchá konstrukce, malá spotřeba oleje, malé znečištění plynu olejem a prachem 

pro spotřebitele. Značnou nevýhodou však je vysoká relativní vlhkost plynu na výstupu, 

která působí potíže v odběratelské síti. Degazovaný plyn čerpaný vodokružnými vývěvami 

obsahuje velmi malé množství nečistot. Těch se zbavuje při průchodu kuličkovými 

uzávěrami a stykem s vodou ve vývěvách. Po chemické stránce neobsahuje žádnou síru 

jako plyn z naftových ložisek. Nepatrný obsah vyšších uhlovodíků a dusíku nesnižuje jeho 

výhřevnost. Obsah etanu, propanu a butanu se pohybuje v rozmezí desetin procenta a je 

doprovázen někdy argonem ve výši až 0,2 %. 

Značným nedostatkem důlního plynu čerpaného důlní degazací je jeho vysoká 

vlhkost. Již při výstupu plynu z degazačních vrtů je odsáváno značné množství vody. U 

vrtů do podloží je situace ještě komplikovanější. Pro snížení obsahu vody jsou do důlního 

plynovodu instalovány odlučovače vody a odvodňovače. K největšímu vysrážení vody 

dochází v místech přechodu plynovodu z horizontální části do svislé, tj. při přechodu do 

jámy. Kromě gravitační složky zde působí i rozdíl teplot, přičemž dochází k vysrážení 

vody. K největšímu obohacení plynu vodou však dochází při průchodu vodokružnými 

vývěvami. Plyn se při průchodu vodokružnou vývěvou ohřívá na teplotu 30 až 35 [°C]. 

Přitom nastává dokonalý styk s vodou vodního prstence, takže na výstupní straně má plyn 

100 % relativní vlhkost. Z důvodu velkého množství vody v degazovaném plynu jsou 

budovány odlučovače vody, které mají za úkol snížit obsah vody v čerpaném plynu. I přes 

tato opatření se dostává do podpovrchových plynovodů a až ke spotřebiteli značné 
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množství vody, které způsobuje řadu technických potíží při provozu, zvláště v zimním 

období. 

Na obr. 4 je příklad degazační stanice z čínského dolu, kdy se plyn odsávaný z dolu 

vodokružnou vývěvou napřed zbaví vody v odvodňovacím zařízení (obr. vlevo). Vývěva 

má výkon 28 000 kubických metrů plynu za den a pracuje s podtlakem 16 [kPa]. Celkem 

jsou na stanici 2 vývěvy. Také všechny další komponenty degazačního systému jsou 

podrobně popsány v [5] a proto se zde omezím jen na jejich přehled a stručnou 

rekapitulaci. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Degazační stanice s odvodňovacím zařízením (odlučovač vody vlevo, vývěva vpravo) [8]. 

4.2. Degazační plynovod 

V důlní degazaci je plynovod dalším důležitým článkem celého zařízení. Jeho 

úkolem je přenést podtlak vytvořený degazační stanicí s nejmenšími ztrátami až do vývrtů 

a zpětně dopravit degazovaný plyn do degazační stanice, odkud je dále dopravován ke 

spotřebiteli nebo vypouštěn do atmosféry. Požadavky kladené na plynovody spočívají 

především v jejich schopnosti přepravit požadované množství a v těsnosti, rovněž 

v pevnosti a spolehlivosti. Na plynovodech se také podle potřeby zřizují odlučovače vody 

na obr. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Odlučovač vody v úseku degazačního potrubí v dole [9]. 
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Všechny plynovody používané v degazací musí být dimenzovány na tlak 0,6 [MPa]. 

Plynovody se sestávají z potrubí a příslušenství: 

 k potrubí patří trubky, tvarovky, uzavírací zařízení, odvodňovače s odlučovači 

vody, kompenzátory, měřicí clony, aj., 

 příslušenstvím plynovodu jsou různá upevňovací zařízení, ochranné kryty. 

Světlost plynovodu se zpravidla počítá podle vzorce (1) 

 

  2,012 ....4788,0  pLQd p                                                                             (1)  

 

 d světlost potrubí [m] Q průtočné množství [m
3
.s

-1
] 

 L délka plynovodu (+ zvýšení na tvarovky a armatury) [m] 

 p poměrná hustota (v poměru k vzduchu) [1] 

p tlaková ztráta plynovodu v délce L   [Pa] 

K určení potřebného podtlaku degazační stanice se používá vztah (2) podle Morris 

[10] 

∆𝑝 =  
1

2
ρλ

𝑙𝑄2

𝑑𝐴2
                                    (2) 

 

Δρ tlaková ztráta 

ρ  hustota plynu [kg.m
-3

] 

λ  koeficient tření [1] 

Q  objemový průtok [m
3
.s

-1
] 

A  průřez plynovodu [m
2
] 

d  průměr potrubí [m] 

l          délka plynovodu [m] 

 

Veškeré spoje degazačního potrubí musí být těsné. Pro těsnění se používají pryžové 

těsnicí kroužky podle dříve platné ON 02 9306, nebo těsnicích kroužky zhotovené z 

azbestových desek, podle dříve platné normy ČSN 02 9021. Plynovod musí být od rozvodu 

elektřiny veden tak, aby byla zachována vzdálenost nejméně 10 [cm]. Před napojením na 

plynovod má být každá dílčí větev plynovodu opatřena (ve směru proudění plynové směsi) 

odvodňovačem a odlučovačem vody, měřicí clonou a šoupátkem. 
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4.3. Degazační vrty 

Degazační vrty jsou prodloužením degazačního plynovodu. Musí proto vyhovovat 

určitým podmínkám umožňujícím plnění těchto úkolů. 

První podmínkou je těsnost vývrtu vzhledem k okolním důlním dílům tak, aby bylo 

znemožněno přisávání důlního ovzduší do vrtu. Druhou podmínkou je průměr vrtu, který 

musí odpovídat odsávanému množství plynu, snížení odporu při proudění plynu ve vrtu do 

té míry, aby na celé délce degazačního vrtu byl tlak nižší než atmosférický tlak v 

přilehlých důlních dílech. Délka degazačních vrtů je závislá na pevnosti hornin, ve kterých 

jsou prováděny. V pevných horninách dosahují délky 120 až 200 [m], v méně pevných 60 

až 80 [m]. Průměry vývrtu jsou závislé vedle pevnosti horniny na výkonu vrtného stroje. 

Protože v důlních podmínkách jsou prostory stísněné, používají se vrtné stroje o výkonech 

10 až 40 [kW], a tomu odpovídající průměry vrtů 52 až 104 [mm]. 

V našich dolech se pro degazační vrty v hornině uplatňuje vrtná souprava Green 

Gas GG-1, s elektro-hydraulickým pohonem na Obr. 6 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6  Vrtná souprava GG-1[11]. 
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Tabulka 3 Technické údaje soupravy GG-1 [11]. 

Technické údaje   

    

Instalovaný výkon 22[kW] 

Hloubkový dosah(max.) . vrtný průměr 
-1

 100[m] . 0,076[m]
-1

 

Otáčky (max.) . krouticí moment (max.) 
-1

 alt.  I: 200 . min
-1 

 . 800[Nm], (vlevo 1100[Nm]) 

  alt. II: 300 . min
-1 

 . 480[Nm], (vlevo   670[Nm]) 

Přítlak (max.) 50[kN] 

Rychlost posuvu  14,5[m.min
-1

] 

Délka tyče . zdvih 
-1

 1000[mm]. 1297[mm]
-1

 

 

4.4. Úvodní kolona 

Úvodní kolona je nezbytným předpokladem úspěšné degazace provedeného vrtu. 

Tvoří ji jedna nebo několik pažnic v degazačním vrtu (obr. 7). Nejmenší přípustná délka 

úvodní kolony je 6 [m] při vrtání do nadloží a 3 [m] v ostatních případech. Úvodní kolona 

má tři funkce: 

 

Obrázek 7 Schéma vrtání přes těsnící uzávěr vrtného soutyčí [5]. 
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 zabraňuje úniku plynu z vrtu do důlního díla, musí být tak pevně ukotvena, aby při 

předpokládaném přetlaku plynu ve vrtu nedošlo k jejímu posunutí 

 slouží k utěsnění degazačního vrtu tak, aby nedocházelo k přisávání důlního 

ovzduší do plynovodu 

 slouží k připojení uzavíracích orgánů, kterými je možno regulovat odběr plynu, 

případně vrt zaslepit po jeho vyčerpání. 

 

Na kvalitě úvodní kolony závisí koncentrace plynové směsi čerpané z vrtu i 

bezpečnost prostředí v místě degazačního vrtu. 

 Úvodní kolonu je třeba umísťovat do dostatečně pevných a tektonicky 

neporušených hornin. Pro upevnění a utěsnění úvodní kolony se používá: 

 cementování při očekávaných tlacích plynu větších než 1 [MPa] 

 pryžové manžety při tlacích do 1 [MPa] 

Úvodní kolona je složena z 3 [m] dlouhých ocelových trubek, které se do vrtu 

zasouvají a vzájemně spojují závitovými nátrubky na potřebnou délku. Při cementaci 

úvodní kolony se vyplní mezikruží mezi stěnami vrtu a pažnicí cementovou kaši s 

přidáním urychlovačů tvrdnutí. 

Na obr. 8 a 9 jsou uvedeny způsoby napojení úvodní kolony na plynovod z Uhelné 

společnosti Jastrzebska, Polsko. 

Uhelná společnost Jastrzebska, sdružuje doly „Budryk”, „Jas-Mos”, „Krupiński”, 

„Pniówek” a „Borynia-Zofiówka”, a vytěžila v roce 2012, celkem 13 milionů tun uhlí. 

Z toho 10 milionů, vhodné pro koksování. Ročně se při hornické činnosti uvolnilo na všech 

dolech 338 mil. [m
3
] metanu. Z toho bylo 132 mil. [m

3
] svedeno degazací a energeticky 

využito. Koncentrace metanu 60 %. Účinnost degazace je asi 40 %. 
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Obrázek 8 Napojení úvodní kolony na plynovod [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Napojení úvodní kolony na plynovod, s detailem odvodňován. [15]. 
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5 Nové způsoby degazace 

Stávající způsoby degazace, například podle obr. 1 a 2 se zakládají na poznatku, že 

při dobývání dojde v závalové části postupujícího porubu k porušení a posléze k deformaci 

nadložních hornin. Tím se zvýší jejich plynopropustnost a plyn, který byl dosud vázán 

v uhelné hmotě a průvodních horninách, tak má možnost unikat. Pokud se v závalové části 

situují odplyňovací vrty, vytvoří se příznivá situace ke svedení plynu do degazačního 

systému. Proto se až do doby, než byla na Dole Paskov v Ostravsko-karvinském revíru, 

v období osmdesátých let 20.století, vyvinuta zdokonalená metoda degazace, situovaly 

degazační vrty v hornině nad závalovou částí porubu. Původní způsob měl své 

opodstatnění v souvislosti se známými poznatky o migraci plynů v okolí porubu. 

Z obr. 10, na kterém jsou znázorněny emise plynů z jednotlivých zdrojů, lze 

odvodit, že největší množství celkem uvolněných plynů (křivka 6), je těsně za zálomovou 

hranou porubu. 

Degazace nad závalovým prostorem měla jednu nevýhodu. Nedokázala svést plyn, 

který vznikl bezprostředně při vyuhlování pokosu v pracovním prostoru porubu.  

Na Dole Paskov, jehož sloje i okolí slojí se vyznačovalo mimořádně vysokou 

plynodajností, až 200 [m
3
.l

-1
. t

-1
] těžby, proto hledali způsob, jak svést metan už v předpolí 

porubu. Uvědomili si, že pro ten účel bude nutno uměle zvýšit plynopropustnost okolí 

sloje. 
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Obrázek 10 Průběh uvolňování plynů při dobývání stěnového porubu [16]. 

 

1  emise plynů z nadložních vrstev 

2  emise plynů z podložních vrstev 

3  emise plynů z uhlí 

4  emise plynů z nadložního proplástku 

5  celkové množství uvolněného plynu 

6  celkové množství uvolněného plynu při dobývání do pole 

7  celkové množství uvolněného plynu při dobývání z pole 

8  celkové množství uvolněného plynu při dobývání se základkou 

a  vzdálenost maximálního přídatného tlaku 

A, Á  první vliv patkového tlaku 

I, II, II, IV zóny Labassova pásma 
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5.1. Teoretické předpoklady pro degazaci v předpolí porubu 

Možnost degazace v předpolí porubu lze posoudit podle známých vztahů filtrace 

plynů horninovým prostředím. Tato úloha se obvykle řeší s využitím teorie Darcy. Její 

princip lze vysvětlit s použitím obr. 11 a příslušných závislostí.  

Pro filtraci plynu z dobývané sloje do degazačního vrtu, obr. 11, lze napsat rovnici 

 

Q =
S·(ps−p0)·k1

2·η·h
                                 (3) 

 

Q objemový průtok [m
3
·s

−1
] 

S filtrační plocha [m
2
] 

ps pro předpokládaný tlak plynu v uhelné sloji [Pa] 

p0 podtlak v degazačním vrtu [Pa] 

k1 permeabilita horninové vrstvy [m
2
] 

 dynamická viskozita plynu, pro CH4 10,26·10
−6

[Pa·s
-1

] 

h střední vzdálenost vrtu nad slojí [m] 

 

Využila jsem výsledků, které byly publikovány v [16], kdy se na clonkách 

degazačních vrtů zjišťoval objemový průtok Q. 

V konkrétním porubu bylo naměřeno Q = 0,001 [m
3
·s

−1
].  

Filtrační plochu S lze určit z účinné délky vrtu l = 50m a průměru degazačního vrtu 

0,1 [m], pak S = 5 [m
2
].  

K určení tlaku v uhelné sloji jsem opět využila [16], kdy se prokázalo, že mezi 

plynodajností sloje a tlakem plynu existuje vztah (2) 

 

ps = A ∙ P ∙ T                                         (4) 

 

A =
ρ∙R

1000∙Vm
                 (5) 

 

ps  tlak plynu v uhelné sloji [Pa] 

A   vyjadřuje závislost měrné hmotnosti plynu, plynové konstanty a objemu 1 

[kilomolu] 

𝜌    měrná hmotnost uhlí [1350 kg . m
-3

] 
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R    univerzální plynová konstanta - 8314 [J . kmol
-1

. K
-1

] 

P    plynodajnost uhelné hmoty [CH4 m
3
.(1000 kg)

-1
] 

Vm  objem 1 kilomolu - 22,41 [m
3
. kmol

-1
] 

T    absolutní teplota [
º
K] 

 

Pro daný případ bylo: 

P = 13,17[m
3
/1000 kg], T 303,15 [K] a vyšlo A = 500,843[kg . J . m

-6
. K

-1
] 

ps = 2 [MPa] 

Dále jsem použila 

p0 = 25 [kPa]  = 0,00001 [Pa . s
-1

] h = 20 [m] 

 

S využitím kalkulátoru jsem pak zjistila, že pro daný případ byla permeabilita 

vrstvy mezi slojí a vrtem k1 = 1,97531.10
-14

 [m
2
] (obr. 12). 

Jinými slovy, při těchto podmínkách nastane proudění plynu ze sloje do 

degazačního vrtu v nadložní horninové vrstvě. 

Tímto postupem, kdy se měřil objemový průtok na degazačním vrtu, se podařilo 

zjistit permeabilitu (plynopropustnost) vrstvy in situ. To je významná skutečnost, protože 

dosavadní údaje o permeabiltě horninových vrstev, zjištěné v laboratoři, se od skutečných 

dosti liší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Schematické znázornění degazačního vrtu nad slojí [vlastní obr.]. 
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Okolnost, že došlo k filtraci plynu z oblasti před porubní frontou, se stala výchozím 

předpokladem pro možnost svádět plyn z této oblasti. To znamenalo, významné snížení 

koncentrace metanu v dobývacím prostoru během pracovního cyklu. 

Nutno však dodat, že k uvolnění plynu z neporušené části sloje, aby dosáhl 

teoretické výše ps a umožnilo se proudění (filtraci), musely být použity další technické 

prostředky. 

Plyn se v oblasti před porubem ze sloje neuvolňoval samovolně. K jeho uvolnění 

dochází teprve v určitém stadiu porušení uhelné hmoty. Proto, se hledaly způsoby, jak jeho 

uvolnění podpořit. Prokázalo se, že pro potřebné porušení sloje v předpolí porubu je 

nejvhodnější zavlažení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Kalkulátor pro řešení rovnice (1) [17]. 
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5.2. Zavlažení v dlouhých vrtech v předpolí porubu 

V dolech Ostravsko – karvinského revíru byly vyvinuty postupy, které významně 

ovlivňují zvýšení desorpce metanu a současně zvyšují i permeabilitu sloje i okolní horniny. 

Jejich uplatnění v praxi umožnilo zavedení degazace i v předpolí díla, zejména porubu a 

zvýšení celkové účinnosti drenáže. 

Postup, který byl zaveden na původním Dole Paskov, je s některými drobnými 

zlepšeními využíván v současné době ve všech provozovaných porubech. 

Podstata prevence spočívá v odvedení zásoby plynu ze sloje a jejího okolí ještě 

v období před zahájením dobývání. K docílení tohoto stavu bylo s úspěchem využito 

současného zavlažení uhelné sloje a svedení plynu do připravených degazačních vrtů a 

degazačního systému.  

Na obr. 13 je část porubu 200302 se zakreslením zavlažovacích vrtů ve sloji a 

degazačních vrtů z výdušné chodby. Pro názornost jsou zde uvedeny podstatné údaje o 

délce zavlažovacích a degazačních vrtů orientace degazačních vrtů do nadloží sloje, 

množství vtlačované vody. Dále jsou vyznačeny úseky, které se v důsledku geologické 

nepravidelnosti ve sloji nepodařilo pokrýt dlouhými vrty, a musely být dodatečně 

zavlaženy vrty z porubní fronty.  

Už v období zavedení metody byly vypracovány zákonitosti, které s určitými 

úpravami platí dodnes. 

Potřebné množství vody k účinnému zavlažení se stanovuje podle vztahu: 

 

qmlRQ ef ....2                                              (6) 

 

Q množství vody potřebné pro zavlažení 1 vývrtu [l] 

Ref efektivní poloměr zavlažení [m] podle zkušeností bývá 4 – 5 [m], ale 

může být i více 

l délka zavlažovacího vrtu [m] 

m mocnost sloje [m] 

q  specifická spotřeba vody na 1 m
3
 rostlého uhlí [l . m

-3
]bývá 8 – 10[l . m

-3
]
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Hodnoty Ref a q se upřesňují pro jednotlivé situace a závisí kromě přírodních 

podmínek uhelné sloje na: 

 výkonu zavlažovacího čerpadla 

 složení vody používané k zavlažení 

 kvalitě utěsnění vývrtů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13  Výřez mapy porubu 20 03 02 s vyznačenými údaji zavlažovacích a degazačních vrtů a účinně 

zavlažené plochy [18]. 

Nesprávné dodržení některých z těchto podmínek může vést k podstatnému 

zhoršení výsledků, případně k úplnému znehodnocení efektu zavlažení. 

Pro zavlažování se osvědčilo vysokotlaké pístové čerpadlo (multiplikátor), se 

zavlažovacím tlakem až do 20 [MPa]. Přerušovaný pulzující pohyb pístu čerpadla 
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napomáhá snadnějšímu vniknutí vody do pilíře. Uhelné hmotě se poskytne čas, aby přijala 

a rovnoměrně rozdělila vodu. Při rotačních čerpadlech dochází často k rozrušení uhelné 

hmoty a voda vyteče, aniž by splnila potřebnou funkci.  

Mimořádně důležité je dokonalé utěsnění vývrtů, které je díky novým prostředkům 

poměrně spolehlivé. 

Jako velmi vhodné zařízení, které přispělo ke zlepšení účinnosti zavlažení, se 

ukázalo „změkčení vody“ (snížení povrchového napětí) centrálním dávkováním smáčedla. 

Neupravená voda má povrchové napětí 72 [dyn . cm
-2

] (70,6 [Pa]). Smáčedlem se tato 

hodnota snížila až na polovičku. Tato upravená voda lépe smáčí také uhelný prach. 

Pokud se podaří zhotovit vývrty z těžní a výdušné chodby tak, že pokryjí celý 

připravený blok, nesmí se setkávat, nebo protínat. Minimální vzdálenost čel vývrtů 

založených proti sobě musí být 10 [m]. 

Mimořádná pozornost se musí věnovat vzdálenosti zavlažovacích vrtů před porubní 

frontou. Podrobnými měřeními bylo prokázáno, že zóna patkového tlaku před porubem 

je 30 [m]. V této vzdálenosti před porubem je tedy nutno zavlažovat. Vyvrtání 

zavlažovacích vrtů a jejich zavlažení by tedy mělo proběhnout před výchozí prorážkou, 

ještě před zahájením dobývání. 

Pokud bychom zavlažovali v příčelbové části pilíře, je zde v důsledku rozrušení uhlí 

vodopropustnost vysoká a efekt zavlažení je minimální. 

V zóně patkového tlaku jsou trhliny a filtrační cesty stlačeny, propustnost 

minimální, proto k zavlažení této zóny je zapotřebí značně delší doby a vysokých tlaků. 

Jak se prokázalo, voda vtlačovaná do uhelné sloje pronikne do trhlin a kontaktů 

částic uhlí. Mimo jiné přispěje i ke snížení pevnosti uhelné hmoty. To způsobí i částečné 

rozrušení nadloží, z kterého se tak uvolní určitá zásoba volného plynu. Pokud je současně 

se zavlažováním zapojen i degazační systém, svede se plyn do tohoto systému ještě ve fázi 

před porubem. Současně tak klesne exhalace porubu a dobývání pak probíhá bez nebezpečí 

zvýšené koncentrace metanu. 

Popsaný systém v porubech přispěl i k zjednodušení organizace práce. Odstranila se 

nutnost provést v porubu zavlažení (dříve realizované podél porubní fronty) a v porubech 

s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, nějaký druh prevence (odlehčovací trhací práce apod.). 

Tím se uvolnila značná část (až 1/3) pracovní doby na jiné práce – obvykle dobývání. Po 

zavedení této metody docílily doly vyšší výkonové a koncentrační parametry. 
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6 Metodika realizace, technické prostředky pro zavlažování 

Dosud používaná technologie spočívá v zavlažení slojí přes dlouhé vrty vyvrtané 

z porubních tříd. Délka vrtů závisí především na výkonu vrtné techniky a použitém vrtném 

nářadí. Pokud vrty z porubních tříd nedosáhnou požadované délky, což se při současném 

trendu prodlužování délek porubních front stává pravidlem, je zavlažení plochy porubu 

doplněno přes krátké čelní vrty vyvrtané z porubního prostoru. Zavlažování probíhá tak, že 

každý vrt je zavlažován zvlášť vodou z potrubí, případně čerpadlem, a množství vody se 

sleduje nízkotlakými průtokoměry. Těsnění vrtů, které zásadním způsobem limituje 

účinnost zavlažení sloje, je prováděno u ústí vrtů z porubních tříd, případně z porubu, 

mechanickými pakry s  krátkými pryžovými těsnicími prvky. Tento způsob nezajišťuje 

kvalitní utěsnění vrtů při zavlažování, protože je proveden v zóně rozvolnění v okolí 

dlouhých důlních děl se zvýšenou permeabilitou prostředí. Nízká kvalita těchto ucpávek se 

projevuje jejich netěsností a vytékáním vody při zavlažování. Přesto i takto prováděné 

zavlažení slojí, kdy voda částečně vyteče zpět do vyraženého důlního díla či porubu a 

odčerpá se do odpadního systému dolu, se považuje za řádně provedenou prevenci. 

Zlepšení spočívá v použití těsnící kolony ze speciální pryžové hadice. 

6.1. Technické prostředky 

Použité vrtné stroje:      Turmag P-II, později RVS-1, RVS-2 

Použité vrtné kolony:     Spirálové vrtné tyče (převážně hladné tyče Cr 33,5 s navařenou 

spirálou). TK korunky průměru 42, nebo 65 [mm] 

Čerpadla:      Multiplikátor, případně přímo z tlakového rozvodu vody v dole 

Ucpávky vrtů:      Mechanické pakry dlouhé 1,5 [m] 

Zavlažování:      Každý vrt individuálně.  

Objemový průtok vody se získává výpočtem z výkonu čerpadla a čerpacího času. 

Cca od roku 1990 jsou používány ke sledování čerpaného množství vody průtokoměry. 

Úniky vody do důlních děl jsou zahrnuty do objemu zavlažení sloje. Čelní zavlažování 

z porubní fronty je realizováno z tlakového rozvodu důlního vodovodu, krátkodobě, 

v přestávkách dobývání. 
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Přestože se zavlažování věnuje pozornost jak po stránce teoretické, tak i po stránce 

technické, má současný stav, zejména stávajícího technického vybavení, své nedostatky. 

Proto se již delší dobu hledalo optimální řešení pro jejich odstranění. 

Nově zavedená a ověřená technologie zavlažování slojí využívá výkonnějších 

elektrohydraulických vrtacích strojů, spirálových soutyčí, která umožňují oboustrannou 

rotaci s použitím vysokotlakého vodního výplachu, speciálních dlát zabezpečujících 

přímější vedení vrtů ve sloji a kombinovaných vysokotlakých ucpávek zajišťujících 

dokonalé utěsnění vrtů v potřebné délce.  

Významnou předností této technologie je prodloužení délek vrtů prováděných 

z porubních tříd. To zajišťuje lepší pokrytí zavlažované plochy a omezuje se pracné a 

diskutabilní zavlažování sloje z porubního prostoru, které je vždy prováděno v oblasti 

přídatných napětí od porubu. Nejvýznamnějším kvalitativním zlepšením je dokonalé 

utěsnění vrtu ucpávkami o délce až 15 [m], které výrazně omezují průsaky vody do důlních 

děl u ústí vrtů a zajišťují tak potřebnou kvalitu a účinnost zavlažování. Dalšími prvky 

zajišťujícími potřebnou účinnost jsou vysokotlaké elektrohydraulické agregáty a především 

regulační prvky, které ve spojení s účinnými filtry a zpětnými ventily působí tak, že do 

každého vrtu v zavlažované skupině je začerpáno stanovené množství vody o potřebném 

tlaku zavlažování porubu probíhá v režimu tlakové filtrace. 

Byla také zavedena technologie, která umožňuje zavlažit současně skupinu vrtů a 

tím zvýšit efektivnost této metody.  

Vrtné stroje:  

RVS-1, RVS-2 a RHS-1Z zajišťují dostatečný výkon potřebný pro vrtání 

zavlažovacích vrtů dlouhých až 150 [m] a dostatečnou rezervu ve výkonu pro manipulaci 

s vrtným nářadím. Na obr. 14 je vrtná souprava RHS, používaná organizací Green Gas, 

a.s..  

Vrtné kolony:  

Spirálové vrtné tyče Schmidt-Kranz o průměru 42 [mm] a délce 1,5 [m] se 

čtyřhranným spojníkem a těsněním umožňují vrtání s výplachem a dvoubřité TK nástroje. 

Alternativně lze použít i tyče Schmidt-Kranz o průměru 70 [mm] a délce 1 [m] s trojbřitým 

nástrojem bez možnosti výplachu. Spirálové vrtné tyče Schmidt-Kranz o průměru 42 [mm] 

a délce 1,5 [m] se čtyřhranným spojníkem a těsněním umožňují vrtání s výplachem a 

dvoubřité TK nástroje. 
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 Alternativně lze použít i tyče Schmidt-Kranz o průměru 70 [mm] a délce 1 [m] 

s trojbřitým nástrojem bez možnosti výplachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Vrtná souprava RHS 1 a operace přidávaní vrtných tyčí Schmidt-Kranz[19]. 

 

Spirálové vrtné tyče Schmidt-Kranz o průměru 42 [mm] a délce 1,5 [m] se 

čtyřhranným spojníkem a těsněním umožňují vrtání s výplachem a dvoubřité TK nástroje. 

Alternativně lze použít i tyče Schmidt-Kranz o průměru 70 [mm] a délce 1 [m] s trojbřitým 

nástrojem bez možnosti výplachu. 

Zavlažování je zajištěno hydraulickým agregátem HA 30/60 nebo HA 60/200 o 

provozním tlaku až 20 [MPa]. Voda je vedena k zavlažovacím vrtům vysokotlakým 

rozvodem a je možno zavlažovat až 10 vrtů najednou. Každý vrt v zavlažované skupině je 

osazen filtrem a tlakově nezávislým regulačním ventilem Schmitd-Kranz nastaveným na 

maximální množství zavlažované vody v objemu 5 [l.min
-1

]. 

Nejběžnější technické prostředky pro zavlažování jsou na obr. 15 až 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Mechanicky roztahovaný těsnící pakr [19]. 
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Obrázek 16 Vzduchové zavlažovací čerpadlo Multiplikátor [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17 Zavlažovací čerpadlo HA 30/60 [19]. 
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Obrázek 18 Těsnicí pakr pro injektáž vysokotlaké ucpávky ústí zavlažovacího vrtu [19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 Tlakově nezávislý regulační ventil Schmitd-Kranz s filtrem nastavený 

na maximální množství zavlažované vody v objemu 5 [l.min
-1

] 

 (umísťován na ústí každého zavlažovacího vrtu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20  Zavlažovací trubky pro zřízení těsné tlakové ucpávky na ústí zavlažovacích vrtů [19]. 
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Princip zavlažování skupiny vrtů, je uveden na obr. 21. Na obrázku je zřejmé, že 

vysokotlaké čerpadlo zásobí vodou současně 5 vrtů. Tlak a spotřeba vody se zjistí 

měřením, manometry a vodoměry. Vrt, který je vyveden do sloje vpravo na obrázku, je 

utěsněn pakrem Schmidt-Kranz a vysokotlakou cementací. Ve sloji jsou zřetelné zóny 

různého stupně porušení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Schéma zavlažování vysokotlakým čerpadlem [19]. 

6.2. Účinnost technologie zavlažování v dlouhých vrtech 

Účinnost metody zavlažování v dlouhých vrtech byla experimentálně ověřována. V 

porubu byla vymezena 2 pásma. Jedno, které se zavlažilo dlouhými vrty a druhé, které se 

nezavlažilo. V průběhu dobývání se odebraly vzorky uhelné sloje a ty se podrobily rozboru 

v laboratoři. Ze 130 odebraných vzorků se pak určila průměrná hodnota plynodajnosti a 



Ing. Lucie Martínková: Řešení bezpečnostních rizik souvisejících s vysokou plynodajností. 

 

 

    2015                                                                                                                          34 

 

desorbce za 1 minutu. Plynodajnost se vyjádřila podle QRH [cm
3
. g

-1
], a desorbce známým 

vztahem QRHmin [cm
3
. g

-1
 . min

-1
]. Průměrné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Průměrné hodnoty plynodajnosti, desorbce a prašnosti v zavlažené a nezavlažené zóně porubu 

[16]. 

Zavlažená oblast Nezavlažená oblast 

QRH [m
3
.t

-1
] 4 QRH [m

3
.t

-1
] 20 

QRHmin [cm
3
.g

-1
.min

-1
] 5 QRHmin [cm

3
.g

-1
.min

-1
] 14 

 

 

6.3. Zavlažování v dlouhých vrtech a degazace 

Jako příklad efektivnosti uvedené metody zavlažování a degazace je uveden porub 

065 632 z Dolu Paskov, závod Stařič [20, 21]. 

Porub se vyznačoval mimořádně vysokou plynodajností 86,1 [m
3
. t

-1
]a k jejímu 

zvládnutí byl aplikován postup dle obr. 25 a 26. 

Zavlažovalo se z těžní a výdušné třídy porubu dlouhými zavlažovacími vrty (DZV). 

Vzájemná rozteč DZV byla max. 10 [m]. Předstih v zavlažení před porubní frontou byl 

vždy min. 30 [m].  Průměrná délka zavlažovacích vrtů z těžní třídy porubu byla cca 40 

[m], z výdušné třídy cca 30 [m]. Cca 65 % z celkové plochy porubu bylo zavlaženo 

pomocí dlouhých zavlažovacích vrtů. Ve zbývajícím, nezavlaženém úseku porubu, kam 

nedosahovaly zavlažovací vrty z porubních tříd, bylo zavlažováno středně dlouhými 

zavlažovacími vrtů, z porubu čelně do pilíře. Rozteč čelních vrtů byla max. 6 [m], délka 

vrtů 8 [m]. 

Množství vody natlačené do zavlažovacích vrtů bylo vypočteno dle vzorců, 

uvedených v Metodických návodech (pracovních pravidlech) z roku 1990, které byly v 

plném rozsahu převzaty Dolem Paskov. 

V úsecích zavlažených 3 [m] vývrty kolmo na porubní frontu dosahovala prašnost 

v průměru 5,06 [mg . m
-3

]. V úseku zavlaženém dlouhými vývrty z těžní a výdušné chodby 

v předstihu dobývání, v oblasti mimo vliv patkového tlaku, byly příznivější podmínky 

prostoupení vody a prašnost klesla na 2,59 až 2,61 [mg . m
-3

].  
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Situace porubu č. 065 632 je na obr. 22 a na obr. 23 je schéma, jak byly zavlažovací 

a degazační vrty orientovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22 Výřez situace porubu 065 632 podle důlní mapy [20, 21]. 

 



Ing. Lucie Martínková: Řešení bezpečnostních rizik souvisejících s vysokou plynodajností. 

 

 

    2015                                                                                                                          36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Schéma zavlažení porubu 065 632 dlouhými vrty z těžní a výdušné chodby a degazační 

vrty pro svedení plynu [20, 21]. 
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V tabulce 5 jsou výsledky degazace porubu a vyplývá z nich, jak byla docílena vysoká 

účinnost degazace po rozjezdové fázi dobývání. 

 

Tabulka 5 Exhalace a degazace v porubu č. 065 632 [21] 

 

Období 

Měsíc/rok 

Těžba/den 

tun 

Exhalace 

[m
3
CH4.den

-1
] 

Degazace 

[m
3
CH4.den

-1
] 

Celková plynodajnost 

[m
3
CH4.den

-1
] 

Účinnost 

Degazace [%] 

10/2005 146   1 879   1 172  3 051 38,41 

11/2005 267   9 792   3 381 13 173 25,67 

12/2005 246 13 910   8 415 22 325 37,69 

01/2006 393 12 787 12 558 25 345 49,55 

02/2006 353 14 515 18 805 33 320 56,44 

03/2006 379 14 717 20 503 35 220 58,21 

04/2006 241 15 120 16 384 31 504 52,01 

05/2006 302 12 917 18 055 30 972 58,29 

06/2006 298 11 880 20 614 32 494 63,44 

07/2006 237   8 640 16 513 25 133 65,65 

 

Metoda zavlažování v dlouhých vývrtech a současná degazace také příznivě ovlivnila 

nebezpečí průtrží uhlí a plynů, které zde bylo vysoké. Porub byl zařazen do 2. stupně 

nebezpečí průtrží, ale zavlažení a svedení metanu způsobilo, že prognózní ukazatele 

nebezpečí průtrží nebyly nikdy překročeny. 

Při značné tektonické nepravidelnosti v oblasti porubu (viz obr. 22), je tedy možno 

daný systém komplexního způsobu hodnotit jako úspěšný.  

Dobře byla zvládnuta i otázka plynodajnosti a s ohledem na nebezpečí zaplynování 

nemusela být těžba přerušována. 

Na obr. 24 a 25 je uveden příklad pro část porubu, kdy byly výpočetním programem 

sledovány ukazatele tlaku, plynu a desorpce v průběhu dobývání.  

Je zřejmé, že maximální hodnoty tlaku plynu „p“ dosáhly 130 [kPa] a u desorpce „v1“ 

3 [cm
3
. (10 .g . 35. S)

-1
], což jsou hodnoty pod přípustnou mezí předpisů Průtrží uhlí a hornin. 
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Obrázek 24 Tlak plynu v porubu 065 632,(zobrazena část od staničení 150 [m] až 500 [m] [21]). 
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Obrázek 25 Desorbce plynu v porubu 065 632,(zobrazena část od staničení 150 [m] až 500[ m]) [21]. 
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6.4. Degazace na Dole Karviná 

Z karvinské oblasti Ostravsko-karvinského revíru uvádím příklad degazace na Dole 

Karviná v porubu č. 14037. Situace i s legendou je uvedena na obr. 26. Lze z ní zjistit, že 

k degazaci se využívá jednak vstřícných, jednak kolmých vrtů. Jejich délky se pohybují 40 

[m] ve sloji, 70 [m] v hornině a zhotovují se pouze z výdušné třídy porubu.  Degazačními vrty 

je pokryta pouze část porubu v okolí výdušné strany.  

Legenda:  

 

Vstřícné degazační vrty  

do nadloží  

z chodby č. 14006 směr  

1500, v levém boku,  

úklon + 200, délka 80 [m],  

vrty Js 75 [mm],  

vrtat 2 – 3 [m] nad počvou 

degazační vrty s úvodní  

kolonou 6 [m],  

celková metráž  

vstřícných degazačních vrtů  

do nadloží 880 [m] 

 

Kolmé degazační vrty  

ve sloji, od staničení 75[m] 

vrtány s roztečí 5[m],  

kolmé na osu chodby,  

vrty Js 112 [mm],  

stoupání + 20, délka 40 [m] 

celková metráž kolmých  

degazačních vrtů  

na chodbě č. 14006  

je 4 700 [m]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 Schéma degazace v porubu č. 14037 Důl Karviná [27]. 



Ing. Lucie Martínková: Řešení bezpečnostních rizik souvisejících s vysokou plynodajností. 

 

 

2015                                                                                                                         41 

 

Výsledky degazace v porubu č. 14037 jsou uvedeny v tabulce 6. Vyplývá z ní, že 

účinnost degazace je poměrně malá. Souvisí to zřejmě s malým pokrytím plochy degazačními 

vrty. Lze se domnívat, že při využití některých prostředků, jak jsou uvedeny například 

v kapitole 7 této disertační práce, by se mohla účinnost zvýšit. 

7 Ovlivnění nadloží sloje 

Obvykle je geologické uspořádání v porubech takové, že k úspěšné degazaci dostačují 

postupy, jak jsou uvedeny v kapitole6. V řadě případů je ale pevnost průvodních hornin 

v okolí porubu, zejména nadloží vysoká a jejich plynopropustnost (permeabilita) nízká. 

Z těchto důvodů je účinnost degazace porubů, jak je popsána v kapitole 6 malá. Ke zlepšení 

tohoto stavu se používají 2 způsoby ovlivnění nadloží: 

 

 bezvýlomová trhací práce 

 zavlažení horninové vrstvy. 

7.1. Bezvýlomová trhací práce 

Bezvýlomová trhací práce spočívá v navrtání dlouhých vrtů nad nebo pod slojí v 

předpolí porubu. Tyto vrty jsou nabíjeny trhavinou v maximálně možné délce a odpáleny. 

Hmotnost trhaviny se volí ale tak, aby nedošlo k výhozu horniny, ale jen vzniku mírného 

porušení. Trhací prací vzniká síť sekundárních trhlin v horninách v okolí sloje, což příznivě 

ovlivňuje napěťový stav plynů v uhelné sloji a celkovou plynopropustnost.  

Uvolňování plynu z uhelné sloje a jejího okolí probíhá pak pozvolněji a bez 

nárazových špiček zvýšených koncentrací plynů a s menší pravděpodobností vzniku 

plynodynamických jevů. Trhací práce jsou periodicky opakovány v závislosti na postupu 

porubu a na rozsahu účinku předchozího bezvýlomového odpalu. Vytvoření sekundárních 

trhlin v průvodních horninách přineslo tyto pozorovatelné efekty: 

 

 Zvýšení plynopropustnosti zpravidla nadložní horninové vrstvy sloje a možnost 

pozvolné, rovnoměrné exhalace plynů.  
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 Zvýšení plynopropustnosti průvodních hornin v okolí sloje se umožnění plynulejší 

exhalace plynů ze sloje. 

 

 U porubů s nadložím opožděně zavalujícím sít sekundárních trhlin při dalším postupu 

porubů usnadňuje vytváření závalů, tím se snižuje pravděpodobnost vzniku 

extrémních napětí a nepříznivého ovlivnění tlakových a plynových režimů v uhelné 

sloji. 

 

Tabulka 6 Výsledky degazace v porubu č. 14037 na Dole Karviná [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktický příklad uplatnění metody bezvýlomové trhací práce v předpolí porubu 

601403/2 pro zvýšení účinnosti degazace, je uveden na obr. 27 a 28 [16]. 

Z obr. 27 je zřejmé, že z výdušné chodby ve vzdálenostech 30 až 40 [m] byla 

z jednotlivých postavení 37557 až 37561 vyvrtána dvojice až pětice degazačních vrtů. Vrty 

byly situovány do nadloží sloje. Na obr. 28 lze jejich polohu v nadloží určit. Situování vrtů 

pro BVTP jejich parametry, směr, úklon do nadloží, délka (d), hmotnost nálože a délka 

ucpávky jsou uvedeny také na obr. 28. 
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Délka vrtů je dána geometrií konkrétního porubu a nutnou bezpečnostní vzdáleností 

mezi jednotlivými vrty. Půdorysně jsou vrty situovány několik metrů před linií porubní fronty 

ve směru postupu porubní fronty. Cyklus opakování této trhací práce je dán ověřeným 

vytvářením závalového polštáře v daném konkrétním porubu. 

Obvykle mají vrty průměr 65 [mm], délku 30 až 70 [m], velikost náloží v jednotlivých 

vrtech činí kolem 50 [kg] trhaviny. 

Odklon vrtů od předpokládaného průběhu sloje je co nejmenší, avšak takový, aby byly 

zachovány potřebné bezpečnostní podmínky pro trhací přece. 

Z praxe je známo, že z řady důvodů v oblasti před porubem dochází často téměř k 

zanedbatelnému výstupu plynu. V degazačních postaveních bývají z této zóny zjišťována jen 

nepatrná množství odsávaného plynu. Tato skutečnost souvisí do značné míry s nízkou 

plynopropustnosti horninového prostředí. Pro uvedený způsob trhací práce musí být 

zpracován projekt. 

 

Při zpracování projektu tohoto druhu trhací práce je nutno: 

 

 zhodnotit celkovou geologicko-tektonickou pozici lokality, zjistit pevnost průvodních 

hornin a podle těchto skutečností volit délku vývrtů a hmotnost trhaviny; 

 podle projekce degazačních vrtů a stanovení ochranného poloměru (obr. 55) do roviny 

vrtů pro bezvýlomovou trhací práci musí být zajištěna jejich dostatečná vzdálenost 

podle výnosu ČBÚ č. j. 7734-405-Ba/Vk 1981; 

 za účinný dosah prevence je pokládána plocha vymezená ve sloji tak, že představuje 

půdorysnou projekci rovin vedených rovnoběžně s rovinou vývrtů pro BVTP ve 

vzdálenosti 15 m do předpolí i směrem k hraně porubu a roviny kolmé k rovině 

vývrtů, vedené koncem nejdelšího vrtu. 

 

Během výkonu BVTP se degazační systém v příslušném okruhu odstavuje. Účinnost 

uvedeného způsobu intenzifikace degazace byla při provozu porubu sledována. Dosažené 

výsledky jednoznačně dokazují významný nárůst odsátého množství plynu degazací. 
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Obrázek 27 Část porubu 601403/2 se systémem degazačních vrtů a vrtů pro BVTP k intenzifikaci 

degazace [16]. 
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Obrázek 28 Řez mezi těžní a výdušnou chodbou porubu 601403/2 se zakreslením pozice vrtů pro BVTP 

a degazačních vrtů [16]. 

 

Vliv účinnosti bezvýlomové trhací práce (BVTP) v porubu číslo 601403/2 na 

průtokový objem degazovaného plynu v předpolí porubu je uveden na obr. 29, 30, 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29  Vliv účinnosti bezvýlomové trhací práce (BVTP), provedené 14. 04. 1984, v porubu číslo 

601403/2 [16]. 
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Obrázek 30  Vliv účinnosti bezvýlomové trhací práce (BVTP), provedené 13. 05. 1984, v porubu číslo 

601403/2, [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31  Vliv účinnosti bezvýlomové trhací práce (BVTP), provedené 10. 06. 1984, v porubu číslo 

601403/2, [16]. 
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7.2. Zavlažení horninové vrstvy 

BVTP však není jedinou možností k ovlivnění nízké účinnosti degazace. Pro potřebné 

oživení degazace v předpolí porubu bylo přikročeno k zavlažení vývrtů orientovaných v 

nadloží sloje přibližně stejným způsobem, jak jsou orientovány vývrty pro bezvýlomovou 

trhací práci. Počet a orientace vývrtů se řídí konkrétní důlně-geologickou situací. K zavlažení 

se využívá tlaků 20 [MPa] s množstvím vody 4000 až 7000 litrů na jeden vývrt. 

V konkrétních porubech bylo dosaženo zvýšení degazovaného množství trojnásobně a došlo k 

úplné eliminaci dalších průtrží. Pozorovatelný byl také příznivý vývoj závalu po projití 

rovinou zavlažení. Zával se vyvíjel bezprostředně za posledním stojkořadím. 

Příklad způsobu zavlažení je uveden na obr. 32. [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Příklad zavlažení v oblasti 60 sloje [22]. 
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Na obr. 32 jde o stav, kdy se nad dobývanou slojí, v našem případě sloj 60, může 

vyskytnout sloj 56, kterou jsme z nějakých důvodů nedobývali, případně i vydobytá sloj. K 

umožnění filtrace metanu do pevné pískovcové vrstvy, mocnosti 30 m, ale zřejmě bude nutné 

vrstvu podle příkladu na obr. 32, zavlažit. 

Pro využití způsobu ovlivnění nadloží zavlažením horninové vrstvy platí přibližně 

stejné zásady jako pro bezvýlomou trhací práci. Obdobně se v předpolí porubu vyvrtají 

degazační vrty a současně vrty pro zavlažování. Oproti metodě bezvýlomové trhací práce je 

zavlažování bezpečnější a v řadě případů i docílený efekt výraznější. Týká se to především 

intenzifikace svedení plynu, ale i vlivu na snížení hodnot ukazatelů prognózy. V podmínkách, 

kde horninová vrstva přijímá vodu, je nutno způsob zavlažení preferovat před BVTP. 

Způsob popsaný v této kapitole 7.2, se používá již desítky let. Vzhledem k tomu, že 

v Ostravsko-karvinském revíru dochází v posledním období asi od roku 2005 k dosti 

výraznému snižování těžby uhlí, nabízí se možnost, využít poměrně značné zásoby metanu 

v dolech a zvýšit jeho produkci. Pro ten účel by ale musely být aplikovány inovační 

technologie, zejména pro zavlažování, jak ve sloji, tak v horninové vrstvě. Jejich přehled a 

možnosti uvedu v závěrečné kapitole. 
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8  Situace na dolech v OKR po útlumu těžby 

Po roce 1990 se začala v Ostravsko-karvinském revíru postupně snižovat těžba a jako 

důsledek se uzavíraly některé doly. Nejprudší útlum těžby nastal hned po roce 1990. 

Z tehdejších zhruba 24 mil. tun roční těžby, došlo k poklesu až na 10 mil. tun v roce 2014. 

Uzavírání dolů je možno dnes, s odstupem času, hodnotit rozporuplně.  

Jak už bylo uvedeno, při uzavírání se uplatnily dva postupy: 

 Odstavilo se větrání, přerušila degazace a zasypaly se hlavní vstupy do dolu. 

 Zastavilo se větrání, ponechala se v činnosti degazace a uzavřely se vstupy do dolu. 

8.1. Zastavené větrání a degazace, zasypání jam 

Na většině dolů, v ostravské a orlovské části revíru se na dolech odstavily hlavní 

ventilátory a z provozu se vyřadila i degazace. Důsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. 

Důlní plyn, zejména metan, si hledal cesty k povrchu a využil k tomu stará důlní díla, ale i 

zóny tektonické porušenosti a pronikal i pokryvným útvarem, kde byla jeho menší mocnost a 

vyšší plynopropustnost. 

Tím vznikla řada havarijních stavů, někdy i s tragickými následky. Tehdejší organizace 

DPB Paskov, dnes přejmenovaná jako Green Gas, a. s. Paskov, přistoupila ke zřizování 

odplyňovacích vrtů. Vycházela z předpokladu, že vrty svedou plyn a tak se zabrání jeho 

nekontrolovatelným výstupům, mnohdy i v místech s velkým rizikem. Jako například tam, 

kde bylo elektrické zařízení v tak zvaném otevřeném provedení. Tato snaha přinesla jen dílčí 

výsledky. Ne všude se podařilo důlní plyn usměrnit tak, aby proudil do vrtů. Za další 

z odplyňovacích vrtů plyn, v období nižšího barometrického tlaku vystupoval volně do 

atmosféry, se všemi škodlivými důsledky. 

Proto se v některých lokalitách, zejména v Orlové, začaly zavádět odsávací stanice a 

plyn je sveden do kogeneračních stanic. V nich se spaluje a tak se částečně využila jeho 

energie a zmírnily se nepříznivé dopady na znečištění atmosféry. Než se ale toto opatření 

začalo realizovat, uplynula dlouhá doba, po kterou stále trvaly úniky plynů do atmosféry. Je 

známo, že k tlaku na znečišťovatele ovzduší, se zavádějí emisní povolenky. Zatím se ještě 

neuplatňují pro zmíněné oblasti uzavřených dolů.  
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8.2. Vliv unikajícího metanu na ozonovou vrstvu 

Pro představu, jak mohly za dobu existence ovlivnit odplyňovací vrty atmosféru, a jaké 

by z toho plynuly finanční sankce, uvedu aspoň příklad 1 vrtu z orlovské oblasti. Podotýkám, 

že k řešení nekontrolovaných úniků plynů v Orlové, bylo zřízeno přes 50 odplyňovacích vrtů. 

Na obr. 33 je vynesen objemový průtok metanu na vrtu OV 25 od roku 2000, až do 

roku 2014. Objemový průtok byl zjišťován jako celkový průtok plynu, násobený příslušnou 

koncentrací metanu. Koncentrace metanu se v tomto období pohybovala od 72 do 65 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33 Průměrné roční hodnoty objemového průtoku metanu na vrtu OV 25 v Orlové, [s využitím 

23]. 

 

Mezinárodní organizace a v naší republice Ministerstvo životního prostředí stanovilo 

finanční hodnotu emisi škodlivých plynů, které jednotlivé organizace vypouštějí do ovzduší. 

Podle [32]se tato cena určuje pro ekvivalentní množství CO2, tak zvaný CO2eq. Ekvivalent 

CO2 se zjišťuje pomocí kalkulátoru. Pro rok 2012 je cena pro alokaci emisní povolenky, podle 

MŽP, stanovena na 201,79 [Kč.(t.CO2eq )
-1

]. 

Z uvedených podkladů jsem zjišťovala, jakou cenu za emisní povolenky by měla 

zaplatit státu příslušná organizace, které vypouští plyn do atmosféry. Výpočet byl proveden 

pro vrt OV25. 

Výpočet ceny emisní povolenky pro vrt OV 25. 
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V tabulce 7 jsou výsledky měření na vrtu OV 25, z roku 2006, [32].  

 

Tabulka 7 Výsledky měření na vrtu OV 25 v Orlové [19]. 

OV25 

Datum: 
Čas CH4 CO2 O2 Tlak ve vrtu Rychlost Bar. tlak 

[hod] [%] [%] [%] [Pa] [m . s
-1

] [hPa] trend 

5.1.2006 10:48    -784  1026 ~ 

12.1.2006 11:25    -782  1033 ↑ 

19.1.2006 11:24    -182  1022 ↑ 

27.1.2006 11:30    -42  1027 ↑ 

2.2.2006 10:30 42,9 4,1 0,1 798 0,31 1017 klesá 

9.2.2006 10:03 62,8 4,3 0,2 1566  1001 klesá 

16.2.2006 11:38 63,8 4,2 0 1620  999 klesá 

23.2.2006 11:36 

0

9:10 

60,6 4,2 0,6 122  1024 ~ 

2.3.2006 09:10 63,7 4,2 0 266  1008 ~ 

8.3.2006 09:50    -168  1020 ~ 

16.3.2006 10:15 50,1 3,4 2,1 93  1024 ~ 

23.3.2006 10:53 61,5 4,5 0,3 133  1012 ~ 

30.3.2006 10:35 50,6 4,3 0,2 205  1017 ~ 

5.4.2006 10:52 61,8 4,6 0 323  1011 klesá 

14.4.2006 11:13 62,2 4,3 0,8 227  1008 klesá 

20.4.2006 10:37 60,2 4,0 0 123  1016 ↑ 

26.4.2006 10:30 61,3 3,6 0 207  1018 ~ 

4.5.2006 11:28 61,5 3,8 0,1 39  1026 ↑ 

12.5.2006 10:12 58,3 3,7 0 94  1020 ↑ 

18.5.2006 09:46 58,3 3,4 0 175  1019 ~ 

25.5.2006 10:44 60,6 3,5 0 212  1021 ↑ 

2.6.2006 11:43 60,3 3,7 0 122  1022 ↑ 

8.6.2006 10:05 61,5 3,4 0 116  1027 ~ 

16.6.2006 10:11 56,6 3,8 0 207  1019 klesá 

23.6.2006 11:10 52,5 3,8 0 47  1017 ~ 

29.6.2006 10:41 57,0 3,3 0 173  1021 ↑ 

7.7.2006 10:10 54,2 3,3 0,1 232  1018 klesá 

12.7.2006 11:45 59,2 3,0 0 132  1022 ~ 

20.7.2006 11:12 60,0 2,9 0 141  1022 ~ 
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Pro stanovení ceny emisní povolenky, musím zjistit objemový a hmotnostní průtok na 

vrtu. Ten pak redukovat příslušnou koncentrací metanu. Hmotnostní průtok metanu pak 

kalkulátorem přepočítat na ekvivalentní množství CO2eq. A z toho pak určit cenu.  

Z tabulky 7 je zřejmé, že plyn z podzemí nevystupuje na povrch trvale, ale v závislosti 

na barometrickém tlaku, v některých případech proudí vzduch z povrchu do podzemí. Když je 

záporná hodnota tlaku ve vrtu. To jsem ve výpočtu zohlednila. Pro výpočet jsem použila 

prvních 10 měření na vrtu OV25.  

 

Výpočet probíhá tak, že se nejprve z naměřeného tlaku na vrtu vypočte objemový 

průtok. Pro to byla odvozena rovnice: 

 

y = 0,5709ln(x) – 0,8917                                (7) 

 

Například, je-li zjištěn na vrtu OV 25 (Orlová), tlak (dp) 785 Pa (x), odpovídá mu 

rychlost na komínku vk (y) 2,91 m.s
-1

. 

Při známém průměru komínku 100 mm, vychází průtočný průřez komínku Fk. 

 

Fk =  
π∙d2

4
                                              (8)  

 

d průměr komínku [m] 

 

A z toho vychází pro daný příklad objemový průtok  

 

Q =Fk·vk = 0,00785·2,91 = 0,023 [m
3
.s

-1
]. 

 

 

Když jsem takto zjistila objemové průtoky pro všechna měření, která jsem sledovala, 

tak jsem je přepočítala na objemový průtok metanu, a to tak, že jsem je násobila koncentrací 

metanu. Pro daný příklad, při tlaku 785 [Pa], to bylo 0,42 a vynásobila měrnou hmotností 

metanu (0,0072 [kg.m
-3

]), abych zjistila hmotnostní průtok metanu v kilogramech. 
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Objemový průtok metanu v tunách je ekvivalentní cca 20 násobku CO2eq.Proto jsem 

hmotnostní průtok metanu v kilogramech převedla na tuny a vynásobila 20. 

To máme hmotnostní průtok ekvivalentního oxidu uhličitého za 1 sekundu, takže ho 

vynásobíme 3600 . 24 . 365 a dostaneme hmotnostní průtok ekvivalentního oxidu uhličitého 

za rok v tunách. Takový výpočet jsem provedla pro každý vrt (v programu Excel) a určila 

aritmetický průměr za všech vrtů (dělím 10). 

Tento hmotnostní průtok metanu, zjištěný z 10 měření, vynásoben předpokládanou 

cenou emisní povolenky 201,79 [Kč.t
-1

.CO2eq
-1

] nám dá cenu, kterou by musela příslušná 

organizace zaplatit, tj. Kč 645.705,- . 

8.3. Zastavení větrání, ponechání degazace a uzavření jam 

Uzavření původního dolu Paskov, oproti dřívějšímu útlumu těžby a uzavírání jiných 

dolů v OKD, proběhlo již odborněji.  

Z hlediska vývoje je nutno upřesnit, že původně 2 doly v jižní části revíru OKR a to 

Paskov a Stařič, byly v roce 1999 sloučeny. Původní Důl Stařič se po sloučení přejmenoval na 

Důl Paskov a původní důl Paskov je dnes jenom závodem Paskov, Dolu Paskov. 

Závod Paskov byl zpřístupněn čtyřmi jamami. Dvě z nich byly centrální, umístěné 

přibližně ve středu důlního pole. Další dvě, Jáma Řepiště a Nová Bělá, byly situovány na jeho 

okraji. Po ukončení těžby se sice přerušilo větrání, ale ponechala se v chodu degazační 

stanice.  

Jednotlivé řády degazačních potrubí byly vyvedeny za uzavírací hráze, jak je uvedeno 

na obrázku 34. Tak se po dlouhou dobu od uzavření až do současnosti, svádí z podzemí do 

energetické sítě stále významné množství plynu.  

8.3.1. Degazace na závodě Paskov před uzavřením dolu 

Degazace zahájila provoz v roce 1965 a do roku 1999 odčerpala přes 500 mil. m
3
CH4 

plynu, v přepočtu na 100 % koncentrace metanu. 

Degazační stanice: V provozu byly 2 povrchové degazační stanice Paskov, Řepiště. 

 Na základním závodě Paskov stanice vybavena 6 ks vývěv RLP 62/73. 

 U větrné jámy Řepiště byla stanice vybavena 3 ks vývěv RLP 62/73. 
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Celková kapacita degazační stanice byla 150000 [m
3
.den

-1
]. 

 

Hlavní plynovody: 2x DN 300 ve výdušné jámě Paskov až na 3. patro (-490,4 [m]), 

    2x DN 300 ve výdušné jámě Řepiště na (-478,3 [m]). 

Dílčí plynovody: Celková délka degazační sítě byla cca 42 000 [m]. 

 

Charakter degazace:  Byla provozována především degazace porubů a ve velké míře 

také degazace stařin, otevřených i uzavřených. Dlouhá díla se degazovala v malém rozsahu.  

Celkem bylo napojeno asi 670 zdrojů. Těžba dolu ukončena 25. 6. 1999, důl byl 

likvidován formou zeštíhlování důlního pole a degazace byla připravována na řízené odsávání 

plynové směsi z podzemí přestavbou degazační sítě na ztracené plynovody činné po ukončení 

hornických prací. 

Po dobu existence byla úroveň degazace na závodě Paskov vysoká. Pro přehled jsou 

v tabulce 8 vybrány údaje o plynodajnosti a účinnosti degazace z některých let. 

 

 

Tabulka 8 Plynodajnost a degazace na závodě Paskov ve vybraných letech. 

 

Rok Čistá těžba 

[t.rok
 -1

] 

Degazace 

[m
3
CH4.d

-1
]
 

Exhalace 

[m
3
CH4.d

-1
] 

Celková 

plynodajnost 

[m
3
CH4.d

-1
] 

Účinnost 

degazace% 

Relativní 

plynodajnost 

[m
3
CH4.t

-1
] 

1967 143000 37350 38980 76330 48,9 212,86 

1972 538090 53860 72450 126310 42,6 88,67 

1977 666780 50710 47120 97830 51,8 55,83 

1993 618330 24224 38024 62248 38,9 36,74 

 

Při extrémně vysoké relativní plynodajnosti se podařilo zajistit plynulý provoz porubů 

a minimalizovat riziko průtrže. 
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Obrázek 34 Způsob uzavření jam dolu Paskov [24]. 

8.3.2. Zbytková plynodajnost závodu Paskov 

Jako zbytková plynodajnost se označuje podíl plynu, který exhaluje do důlního 

prostředí, když se ukončí hornická činnost.  

K zjištění zbytkové plynodajnosti byla na VŠB-TU Ostrava vyvinuta metoda Expres. 

Její princip spočívá v tom, že podle větrních výkazů, které se vedou na činném dole, se 

převezmou údaje z období před ukončením těžby. Z těchto podkladů se pak dá odvodit 

pravděpodobná hodnota plynodajnosti, která bude existovat v uzavřeném dole. Tuto teorii 

jsem využila a porovnala ji s výsledky, jak byly zjištěny v konkrétní situaci po uzavření dolu 

(závodu) Paskov. 
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V tabulkách 9 až 11 jsou uvedeny hodnoty koncentrací metanu, objemových průtoků 

větrů a vypočtených exhalací všech obložených porubů a dlouhých důlních děl, dále exhalace 

metanu odváděné všemi výdušnými jamami dolu a degazované množství metanu. To vše 

podle větrních výkazů v době před ukončením těžby. 

 

Tabulka 9 Exhalace metanu z porubů [25]. 

Číslo porubu Koncentrace CH4 [%]  Objemový průtok 

větrů  Q [m
3
 . s

-1
] 

Exhalace CH4 

Pd5 [m
3
CH4 .s

-1
]  

vtah 1c  výduch 2c  

200 203 0 0,1 6,15 0,00615 

200 308 0 0,2 5,83 0,01167 

201 507 0 0,3 9,67 0,029 

400 207 0 0,1 5,62 0,00562 

420 100 0 0,2 8,33 0,01667 

420 207 0 0,2 8,33 0,01667 

421 411 0 0,5 9,17 0,04583 

601 403 0 0,4 9,9 0,0396 

  0,17121 

 

 

 

Tabulka 10  Exhalace metanu odváděná výdušnými jamami dolu [25]. 

 

 

 

 

 

 

5dP

Výdušná jáma Exhalace     CH4 E2   [m
3
CH4 . s

-1
]  

1 0,4267939 

2 0,3659953 

 2E  0,7927892 
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Tabulka 11  Exhalace metanu z dlouhých důlních děl [25]. 

Číslo porubu 
Koncentrace CH4 [%] [%] Objemový průtok 

větrů Q [m
3
 . s

-1
] 

Exhalace CH4 Pd5 

[m
3
CH4 .s

-1
] vtah 1c  výduch 2c  

200 225/1 0 0,1 5,83 0,00583 

203 660 0 0 4,67 − 

203 660/1 0 0,1 4,67 0,00467 

201 576 0,1 0,5 6,17 0,02468 

400 321 0,1 0,5 5,17 0,02067 

400 376 0 0,1 6 0,006 

401 566 0,1 0,6 5,83 0,02915 

404 520 0,1 0,3 4,17 0,00833 

420 362 0,1 0,4 5,83 0,01749 

420 163 0,1 0,5 6,17 0,02468 

420 165 0 0 6 − 

420 151 0 0,2 5,83 0,01167 

420 360 0,1 0,6 6,17 0,03085 

421 122 0,1 0,7 6 0,036 

421 681 0 0 6,17 − 

421 573 0,1 0,4 6 0,018 

460 221 0 0 4,83 − 

460 265 0 0 5,83 − 

581 460 0 0 6,42 − 

661 461/1 0,1 0,5 6,25 0,025 

661 466 0,2 0,8 4,41 0,02646 

661 469 0,1 0,7 6,17 0,03702 

421 160 0 0,5 6 0,03 

421 575 0 0,1 6 0,006 

 6Pd  
 0,3625 
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Množství degazovaného čistého metanu 3111111,04 Pd  [m
3
CH4 .s

−1
]. 

K výpočtu zbytkové plynodajnosti 0Pd  jsem použila vztah, který byl odvozen v [25]. 

 

 
hkm

PdPdPdEPd
0

6

0

54

1

20  [m
3
CH4 .s

−1
]                                   (9)  

 

2E  - je exhalace metanu odváděná všemi výdušnými jámami [m
3
CH4 .s

−1
] 

4Pd  - je množství čistého metanu odčerpaného degazační stanicí z celého dolu 

[m
3
CH4 .s

−1
] 

5Pd  - je skutečná plynodajnost provozovaných porubů [m
3
CH4 .s

−1
] 

6Pd  - je skutečná plynodajnost provozovaných důlních děl [m
3
CH4 .s

−1
] 

k  - je počet provozovaných porubů v době měření [−] 

h  - je počet provozovaných dlouhých důlních děl v době měření [−] 

m  - je počet výdušných jam [−] 

 

Při provedené zkoušce se po určitou dobu zastavila odsávací stanice. Prakticky klesla 

hodnota 4Pd  na nulu. Takže konkrétní řešení rovnice (6) pro situaci po uzavření dolu je: 

2591,03625,01712,07928,00 Pd [m
3
CH4 .s

−1
]
 

Pro moji práci je vývoj zbytkové plynodajnosti důležitý, protože podle něj lze 

přibližně zjistit, kdy dojde k vyčerpání zásoby metanu.  

8.3.3.  Degazovaný plyn na uzavřeném dole Paskov 

Po uzavření dolu (závodu) Paskov, podle obr. 34, se ale ponechala v provozu 

degazační stanice. 

Při jejím provozu je získáván plyn v přepočtu na 100 % koncentraci metanu 

v objemech dle obr. 35. 
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Obrázek 35 Objem degazovaného plynu na závodě Paskov. Zpracováno podle [24]. 

 

Zbytková plynodajnost dle rovnice (6) je cca 0,25 [m
3
CH4 .s

−1
]. To by představovalo 

hodnotu 7,8 mil. [m
3
CH4] za rok.  

Degazací jsme ale získali v roce 2000 celkem 9,45 mil. [m
3
CH4]. 

Výsledek není překvapující, protože podtlak degazační stanice přispěje 

k intenzivnějšímu čerpání plynu. 

Získávám tak důležitý údaj, za jak dlouhou dobu se v závodě Paskov vyčerpá zásoba 

metanu. Kdyby se nezměnil trend posledních let, dalo by se předpokládat, že se zásoba 

metanu vyčerpá v řádech desítek let. Podle rovnice regrese na obr. 35 by to mohlo být až 

v roce 2044. 
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9 Inovační prvky degazačního systému 

Jedním z nedostatků stávajícího degazačního systému, jak je praktikován na dolech 

Ostravsko-karvinského revíru, je poměrně malá délka degazačních a zavlažovacích vrtů. 

Stávajícím vrtacím zařízením se dosáhnou délky 50 až 70 [m]. Z obr. 13 a 23 je zřejmé, že se 

tak pokryje jenom určitá část sloje, nebo nadložní horniny. Při zavlažování tak vzniká nutnost 

dodatečně zavlažit sloj z porubní fronty, a to přináší potíže.  

Na obr. 13 lze také zjistit, nepravidelný průběh sloje, který délku vrtu limituje. 

Současně používaným vrtným zařízením prostě nejsme schopni tuto linii zlomu zvládnout, a 

vrt tak skončí mimo sloj v hornině. Ale i při pravidelném uložení sloje, se zpravidla nepodaří 

dosáhnout potřebnou délku vrtu, abychom pokryli celou plochu porubu. Tyto problémy se 

ještě zvětší, když se prodlužuje délka stěny 

Obdobné nedostatky jsou i při degazačních vrtech. Zpravidla nedosáhnou větší délky, 

než jak je uvedena opět na obr. 13 a 23. To má za následek, že do nich svádíme dosti méně 

plynu, než by tomu bylo, kdybychom jimi pokryli celou plochu nad porubem. 

Vzniká tak důležitý požadavek, zajistit technické zařízení, které by umožnilo 

prodloužit délky vývrtů. Ze stávajících možností se nabízí alespoň tato řešení. 

9.1. Vrtná technika ZDY 

Je nutno uvést, že pokud se týče úrovně vrtné techniky, pro vrty v důlním prostředí 

obecně, i zavlažovací a degazační vrty, nepodařilo se nám zachytit vývojové trendy. Hlavní 

inovační směry pro vrtnou techniku spočívají v prodloužení délky vrtů, ale zejména řešení, 

kdy se trajektorie vrtu dá řídit podle průběhu sloje. Z řady technických řešení, která byla 

aplikována v některých zemích, jsem vybrala příklad souprav typů ZDY4000LD, 

ZDY6000LD z Číny. Schéma soupravy je na obr. 36. 

Podle obr. 36 a popisu v [12] je souprava na podvozku, na kterém je umístěno zařízení 

k vedení vrtných tyčí. Vrtné tyče jsou nemagnetické a uvnitř je kabel, který přenáší impulzy o 

stavu na dně vrtu k procesoru. Za vrtnou korunkou je hydraulický motor, pro rotační pohyb 

korunky a v případě změny uložení sloje může korunku a flexibilní soutyčí nasměrovat podle 

uložení. Technické parametry soupravy ZDY6000LD (A), jsou v tabulce 12. 
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Obrázek 36 Důlní souprava pro vrty s řízením trajektorie [12, 13]. 

 

 

Tabulka 12 Technické parametry vrtné soupravy ZDY6000LD (A) [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souprava je určena pro méně pevné horniny, (břidlici) a pro uhlí i vysoké pevnosti. 

Faktor tvrdosti = 8. 

Na obr. 37 je souprava ZDY6000 LD (A) i s tažným zařízením, na kterém jsou 

umístěny pomocné agregáty. 

 

 

Parametry vrtné soupravy Hodnota 

Průměr vrtu [mm] 96/153 

Hloubka vrtu [mm] 1000/600 

Průměr soutyčí [mm] 73/95 

Úklon vrtu [stupně] 10 - 20 

Rychlost otáčení [ot.min
-1

] 50 - 190 

Otáčivý moment [Nm] 6000 - 1600 

Moment odporu hlavní hřídele [Nm] 1500 

Přítlačná a tažná síla [kN] 180 

Rychlost postupu [km.h
-1

] 0,25 

Maximální vychýlení [stupně] 20 

Elektrický výkon motoru [kW] 90 



Ing. Lucie Martínková: Řešení bezpečnostních rizik souvisejících s vysokou plynodajností. 

 

 

2015                                                                                                                         62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37 Vrtná souprava ZDY6000 LD (A), s tažným zařízením [14]. 

 

 

Hlavní předností je ale délka vrtu, kterou dosahuje. Podle [14] byly provedeny vrty 

délky až 1 500m. 

Na obr. 38 je uvedena trajektorie vrtu v chodbě č. 32215 na uhelném dole Ruqigou 

v Číně. Červeně je označena aktuální trajektorie, pak tektonická porucha a za ní nová 

trajektorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 Trajektorie vrtu z čelby chodby č. 32215 [12, 13]. 
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9.2. Vrtná technika z Dolu Hebi 

Podle [26] je uvedeno zařízení, které pracuje na čínském dole Hebi No. 6, při vrtání 

degazačních vrtů. Pohled na soupravu je na obr. 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39 Vrtné zařízení pro směrové vrtání [26]. 

 

Je určeno pro provoz v uhelných dolech a může vrtat vodorovně nebo pod úklonem do 

vzdálenosti nad 1000 [m]. Souprava je rozdělena na 3 jednotky, vlastní vrtací zařízení, 

zařízení elektrické a hydraulické pro tlakovou vodu, a konečně řídicí jednotka. Typický tlak a 

průtok vody pro úpadní-vrtání je 3,5 až 7,0 [MPa] a 3,8 [l .s
-1

], resp. Při vrtání, hydraulický 

motor otáčí korunku pomocí vysokého tlaku vody.  
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Voda je čerpána do motoru na dně vývrtu přes vrtné tyče. Motor se skládá z 3 až 4 [m] 

dlouhého spirálového rotoru, uvnitř pryží utěsněného statoru. Většina vody vypouštěné 

z motoru se využije pro usnadnění vrtání.  

Motor s ohebnou vrtnou kolonou je na obr. 40. 

Nasměrování vrtu řídí operátor, podle průběhu sloje s pomocí magnetometru a 

akcelerometru a motorem na dně vrtu se dá naklonit soutyčí, v požadovaném směru, ve všech 

třech rovinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 Motor a ohebná vrtná kolona [26]. 
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10 Degazace na dolech s nerentabilní těžbou uhlí 

Změny v získávání surovinové základy kaustobiolitů se promítají velmi zásadně také 

do těžby uhlí. Můžeme pozorovat různá období, kdy například ke konci 20. století snížily 

těžbu uhlí země dosud s vysokou s vysokou produkcí, jako Německo, Velká Britanie, ale 

částečně i Polsko, Ukrajina a další. Přibližně po roce 2010 se objevil nový fenomén, 

břidlicový plyn. Břidlicový plyn je nahromaděný ve formacích břidlic. V USA se stal během 

poslední dekády významným zdrojem zemního plynu. Jeho význam stále narůstá. Zájem o 

tyto zdroje nekonvenčního plynu se rozšířil i v ostatních částech světa. Lze očekávat, že 

břidlicový plyn uspokojí v roce 2020 až polovinu dodávek zemního plynu v Severní Americe. 

[28, 29]. 

Břidlicovým plynem se nahradilo uhlí, na světových trzích vznikl jeho přebytek a 

výrazně poklesla cena. To postihlo i Ostravsko-karvinský revír, který ve svých složitých 

geologických podmínkách nemůže vytěžit uhlí za 1 000 Kč na 1 tunu. Je nutno očekávat, že 

přebytek černého uhlí neodezní. Naopak se problémy s tím spojené budou prohlubovat.  

Jsme svědky poměrně razantního snižování těžby v OKD. Z 24 mil.[t] těžby před 

rokem 1989, se předpokládá v roce 2015 těžba kolem 8 mil.[t]. Tak se stává nejistý osud 

tisícovky zaměstnanců OKD (Ostravsko – karvinských dolů), s těžko představitelnými 

ekonomickými a sociálními důsledky. Možností, jak dopad této situace zmírnit, není mnoho. 

Jednou z nich je využití těžby plynu na dolech, kde se těžba uhlí stane nerentabilní. 

Takovou příležitost by mohla dostat většina dolů v OKD. Zvláště příhodná možnost 

rentabilně získávat plyn by byla na Dole Frenštát. Tyto náměty byly rozvedeny v [22]. 

 

10.1. Degazace slojí bez těžby uhlí 

Zcela určitě na Dole Paskov (dříve Stařič), ale dosti pravděpodobně i na karvinských 

dolech by bylo možno, s využitím poznatků, jak jsou uvedeny v kapitolách 6 a 7, získávat 

plyn ze sloje, aniž by se v ní provozoval porub. Příklad z uzavřeného závodu Paskov ukazuje, 

že od jeho uzavření v roce 2000, se až dosud stále získává plyn, v množství zhruba 8 milionů 

kubických metrů za rok, (tj. už v přepočtu na 100 % koncentraci metanu). (Obr. 35). 

K úspěšné realizaci těžit metan ze sloje, aniž by se v ní těžilo, by přispěly stávající 

metody, kdy se současně degazuje, zavlažuje sloj, tím se podnítí produkce plynu, a v případě 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nekonven%C4%8Dn%C3%AD_plyn&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika
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potřeby se ovlivní nadloží. Pro rentabilitu takového postupu by bylo nutno aplikovat 

modernější vrtnou techniku, jak jsem uvedla v kapitole 9. 

Z informací o těžbě břidlicového plynu víme, že vrtací technika už dospěla do stavu, 

kdy vrty s vertikální, až horizontální trajektorií dosahují délky kolem 300 [m]. Pak by to byl 

nepředstavitelný pokrok a objem důlních děl potřebných pro vrty, by významně klesl. To by 

také znamenalo minimální nároky na životní prostředí. [30]. 

S využitím tohoto postupu a při uplatnění nové vrtné techniky se předpokládá, že by 

Důl Paskov, mohl produkovat výkon 40 [MW], možná i 80 [MW] [31]. 

Odhad rentability těžby plynu 

Pro určení rentability těžby plynu, jak je uvedena v této kapitole 10, jsem požádala o 

konzultaci na Dole Paskov. Především musím říci, že v oddělení degazace už si přečetli 

článek [22], a návrh se jim zdál přijatelný. Podle poznatků, které jsem při konzultaci získala, 

se pokusím o následující odhad rentability: 

Předpokládám, že degazační vrt bude aktivní 5 dní, tj. 120 hod. a pak ochabne a musí 

se odstavit. Budeme ještě ve stadiu, kdy vrtáme degazační vrty délky 70 [m]. Musíme vyvrtat 

stejný počet vrtů zavlažovacích a vrtů pro bezvýlomou trhací práci, nebo zavlažení nadloží. 

Znamenalo by to cca 210 [m]. 

Zjednodušeně předpokládám, že výkon při vrtání bude 1[m] vrtu za 1 hod. 

210 [m] vrtů odvrtáme za 210 hod. Při průměrné mzdě pracovníka 100 [Kč . h
-1

], by 

jenom mzdy pro vrtače činily 21 000 Kč. 

To jsou ale jenom mzdy za vrtání. Je třeba připočítat i další práce, jako zavlažování, 

případnou bezvýlomovou trhací práci, takže jsem mzdy za vrtání zvýšila o 30 %. 

Musíme také započítat mzdy pracovníků, kteří budou razit chodby, z kterých se bude 

vrtat. Tady už jde o poměrně velký odhad, protože to závisí na tom, jak se nám podaří chodby 

situovat.  

Při konzultaci mi doporučili, abych ke mzdám vrtařů připočetla 28 000 Kč. 

Mzdové náklady v dole dosahují obvykle 60 % celkových nákladů, takže pak jsem 

ještě celkové náklady na tento projekt zvýšila koeficientem 1,6. 

Pod slovem projekt se rozumí náklady na 1 vrt degazační, 1 vrt zavlažovací, vrty pro 

bezvýlomovou trhací práci, nebo zavlažení nadloží, náklady na příslušnou délku chodby.  
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Z 1 degazačního vrtu, délky 70 [m], můžeme podle [31] a obr. 29 až 31, získat 

v průměru 1 000 [m
3
] CH4 za 24 hod., tj. za 1 sekundu 0,011 [m

3
] 100% metanu.  

Při známe výhřevnosti 100 % metanu 33 806 [kJ . m
-3

], vychází teoretický výkon 

metanu z 1 vrtu 391,2 [kJ . m
-3

] = 391,2 [kW]. To je ovšem výkon teoretický a praktický 

výkon bude dosti nižší. Tady opět po konzultaci na Dole Paskov předpokládám účinnost 0,4. 

Pak jsem vypočítala, jakou elektrickou práci můžeme získat za dobu aktivity 

degazačního vrtu (v příkladu je to 5, resp. dní, tj. 120, resp. 240 hod.), než se vrt vysílí, a při 

ceně energie 3 Kč za 1 [kWh], se zjistí cena, kterou bychom získali za těžbu plynu z 1 

degazačního vrtu. Celý tento postup jsem popsala matematicky a vyjádřila v programu Excel. 

Výpis programu je v tabulce 13. 

Výsledek v tabulce 13 je pravděpodobný. Projekt by mohl být ekonomicky zajímavý i 

při úrovni technologie, jaká je používána v současné době. Při této technologii vykazuje 

výsledek v tabulce 13, už zisk Kč 7 001,-. S prodloužením délky vrtu, a dobou aktivní 

činnosti degazačního vrtu, se rentabilita degazace zvyšuje. Při vrtu délky 150 m a dobou 

aktivity 10 dní je už zisk cca Kč 126 706,-. Výsledný zisk, podle postupu v tabulce 13, by byl 

také poměrně značně ovlivněn rychlosti vrtání. I když například zdroj [12] uvádí rychlost 

vrtání až 250 [m . h
-1

], nepokládám takovou možnost zatím za reálnou, a volila jsem rychlost 

vrtání 25 [m . h
-1

]. 

Při realizaci projektu by se využilo i možnosti svádět plyn ze stařin a také by se musely 

zavést další inovace, například použití změkčovadla, nebo přísady písku k výplachu, jak se to 

osvědčilo při těžbě břidlicového plynu. Rozhodujícím prvkem pro docílení efektu, ale zůstává 

uplatnění modernější vrtací techniky. 

Výpočet v tabulce 13 platí pro 1 degazační vrt. Stanovení nákladů, tržeb a zisku za 

celý blok, by se dalo zjistit obdobným postupem. 

Výsledky získané v tabulce 13, potvrzují, že projekt svádět plyn v dole s nerentabilní 

těžbou uhlí, je nadějný. 
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Tabulka 13  Náklady na realizaci projektu a cena využité energie plynu, pro 1 vrt[vlastní]. 

 

1 2 3 4 

    
l n L = 3·l v 

    70 5 210 25 

    150 5 450 25 

    150 10 450 25 

    200 10 600 25 

    

        
5 6 7 8 9 10 11 

 vs pn pnd 1,3·pnd pr nr nc 

 8,4 100 840 1092 28000 29092 46547,2 

 18 100 1800 2340 28000 30340 48544 

 18 100 1800 2340 28000 30340 48544 

 24 100 2400 3120 28000 31120 49792 

 

        
12 13 14 15 16 17 18 19 

q J N hs Ps ce ces zisk 

0,011 33806 371,866 120 148,7464 3 53548,7 7001,504 

0,018 33806 608,508 120 243,4032 3 87625,15 39081,15 

0,018 33806 608,508 240 243,4032 3 175250,3 126706,3 

0,02 33806 676,12 240 270,448 3 194722,6 144930,6 
 

 

Význam symbolů v tabulce 13: 

1 l - délka degazačního vrtu [m] 
2 n - počet dní aktivity vrtu [-] 
3 L - délka degazačního a zavlažovacího vrtu a vrtu pro BVTP  

[m] 
4 v - rychlost vrtání [m . h

-1
] 

5 vs - počet hodin k odvrtání vrtů délky L [h] 
6 pn - mzda za 1 hod. [Kč . h

-1
] 

7 pnd - mzda k odvrtání všech vrtů [Kč] 
8 1,3. pnd - mzda k odvrtání všech vrtů [Kč] navýšena o 30% 
9 pr - mzda za vyražení chodby [Kč] 
10 nr - mzdy za vyražení chodby a mzdy vrtařů [Kč] 
11 nc - celkové náklady v dole na projekt [Kč] 
12 q - objemový průtok metanu na 1 vrtu [m

3
.s

-1
] 

13 J - výhřevnost 100 % metanu [kJ.m
-3

] 
14 N - výkon 1 vrtu [kW] 
15 hs - počet hodin kdy vrt produkuje [h] 
16 Ps - praktická práce 1 vrtu [kWh] 

 17 ce - cena 1 kWh elektrické energie [Kč] 
18 ces - celková cena za elektrickou energii z 1 vrtu [Kč] 

 19 zisk - rozdíl z ceny vyrobené energie a nákladů na degazaci [Kč] 
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10.2. Těžba plynu na dole Frenštát 

Úvaha, že by se v dole Frenštát nedobývalo, ale pouze těžil metan, by mohla být 

částečnou možností, jak zmírnit ekonomický a sociální propad Moravskoslezského kraje. 

Zásoba plynu v dole Frenštát bude velmi vysoká. Ze zkušeností víme, že největší 

produkce plynu nastává v počátečním stádiu od zahájení těžby. Dokládají to případy exhalace 

metanu v závislosti na stadiu těžby, obr. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41 Průměrná relativní plynodajnost metanu v karvinských dolech od zahájení těžby [16]. 
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Na Dole Frenštát, který má podmínky podobné lokalitě Karviná, bychom mohli 

očekávat vysokou plynodajnost a tím i vysokou produkci metanu. 

Prognóza větrání uváděla desorbovatelnou plynodajnost metanu 40 [m
3
.t

-1
]. Některé 

jiné studie byly opatrnější a klonily se k hodnotě pouhých 18 [m
3
.t

-1
]. Podle odběru vzorků 

z jednotlivých slojí, jak byly získány při hloubení jam, měla významnější plynonosnost sloj 

č. 36. Slojový tlak ve vzorku dosahoval až 3,13 [MPa].  

Údaje o plynonosnosti slojí, vypovídají o celkové plynodajnosti prostředí, jen velmi 

omezeně. Například na dole Paskov byla plynonosnost slojí kolem 30 [m
3
.t

-1
], ale celková 

plynodajnost prostředí dosahovala i 250 [m
3
.t

-1
]. Je to způsobeno tak zvaným volným plynem, 

jehož přítomnost v lokalitě Frenštát je velmi pravděpodobná. 

Představu, jak ji navrhuje OKD, že by se vzhledem k ochraně životního prostředí, 

získával plyn degazací z důlních děl, aniž by se těžilo uhlí, by možná zástupci regionu 

akceptovali. Dosti náročné a složitější by bylo snížení plynopropustnosti prostředí, aby se 

umožnila komunikace plynu. Musela by se docílit permeabilita alespoň hodnoty k1 ≥ 10
-12 

[m
2
]. A to by v geologických podmínkách, kde je značné zastoupení vrstev pevných pískovců, 

bylo náročné. Ale i to dokážeme zvládnout. 

V předpokládaném způsob získávání metanu je ale koncepce, že by se z jedné společné 

chodby vrtaly degazační i zavlažovací vrty, dovrchně i úpadně.  
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11 Metodický postup uplatnění degazace na dolech, kde se  

v důsledku špatného odbytu, přestane těžit uhlí 

V disertační práci jsem posoudila možnosti degazace na činných i uzavřených 

uhelných dolech. Z předložených důkazů vyplývá významný vliv degazace na zvýšení 

bezpečnosti, možnosti přispět k ochraně atmosféry a konečně i ekonomický efekt, který lze 

degazací metanu získat.  

S ohledem na aktuální stav na dolech Ostravsko-karvinského revíru, jsem se ale 

zaměřila na nové možnosti, aplikace degazace, ve vzniklé situaci. Pokládám toto řešení za 

inovační počin, a odvažuji se tvrdit, že představuje nový poznatek, ve smyslu požadavků, 

kladených na disertační práci. 

Aby se zmírnil sociální dopad, kdy jednotlivé doly nebudou moci produkovat další 

těžbu uhlí, provedla jsem ekonomický rozbor a doložila, že za těchto okolností, by mohla být 

výhodná těžba plynu, konkrétně metanu. Aby byla těžba metanu ekonomicky rentabilní, je 

nutno uplatnit určitý metodický postup. 

Z rozboru v tabulce 13 vyplývá, že rentabilita degazace bude závislá na délce vrtů, pro 

zavlažování, ale i degazaci a bezvýlomovou trhací práci.  

11.1. Vrtací zařízení 

Jedním z hlavních předpokladů úspěšnosti zmíněné metody je inovace vrtací techniky. 

Při srovnání parametrů vrtů v našich dolech, jak jsou uvedeny v této disertační práci a 

parametrů, které se docilují v zahraničí, vychází nepříznivý poměr. K možnosti prodloužit 

délky vrtů, je nutno zhodnotit geologické uspořádání slojí. Je známo, že velká část našich slojí 

je poznamenána výskytem geologických poruch. Jako příklad je uvedena na obr. 42 situace, 

kdy při výskytu tektonické poruchy zlomového charakteru, skončí vrt z výdušné, případně 

těžní chodby v hornině. Jeho nasměrování do sloje nejsme schopni naší technikou zvládnout.  
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Obrázek 42 Výskyt zóny tektonické porušenosti a neúspěšný vrt [16]. 

 

 

 

 

Pro řešení musíme zajistit, buď vlastním vývojem, nebo kooperací se zahraničními 

výrobci technické zařízení, jak jsem uvedla na obrázcích 38, 39, 40. Toto zařízení musí 

umožnit změnu trajektorie vrtu a to zřejmě korunkou, vybavenou pohonem, dle obr. 36. 

Takové zlepšení by se uplatnilo i tam, kde tektonické nepravidelnosti překonávat 

nemusíme. Z přehledu v disertační práci, obr. 13, 23, 26, vyplývá, že v současné době se 

pohybuje délka zavlažovacích, ale i degazačních vrtů v rozsahu od 40 [m] do 70 [m]. A to i na 

karvinských dolech (obr. 26), kde vzhledem k mocnosti sloje, není vliv tektonického 

porušení, ve srovnání s Dolem Paskov, tak vážný.  

Proto jako důležitý předpoklad mého návrhu, degazovat metan, když bychom museli 

omezit těžbu, považuji uvedenou inovaci vrtného zařízení. 
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11.2. Situování zavlažovacích vrtů 

Pro situování zavlažovacích vrtů, zejména jejich vzájemné vzdálenosti je nutno provést 

teoretické posouzení.  Voda vtlačovaná do uhelného pilíře, zavlažovacím vrtem, bude proudit, 

nebo lépe řečeno, bude se filtrovat uhelnou hmotou, podle známé zákonitosti ustálené filtrace 

kapaliny.  

Tento vztah se vyjadřuje rovnicí (10) [16]. 

 

𝑄 =
2∙𝜋∙𝑟𝑤∙𝑙∙𝑘1∙(𝑝𝑣−𝑝𝑤)

𝜂∙𝑏
                                         (10)  

 

V rovnici (10) je: 

Q objemový průtok vody [m
3
.s

-1
] 

rw poloměr zavlažovacího vrtu [m] 

l délka zavlažovacího vrtu [m] 

k1 permeabilita uhelné sloje [m
2
] 

pv tlak vody ve vrtu [Pa], podle typu zavlažovacího agregátu 20 [MPa] 

pw tlak vody v účinném dosahu vrtu [Pa], podle pevnosti uhelné hmoty  

           rovnoběžně s vrstevnatostí 15 [MPa] 

η dynamická viskozita vody [Pa . s
-1

] 

b délka filtračního toku do účinné vzdálenosti [m] 

Jedná se o vztah uvedený na obr. 43. 

 

Obrázek 43  Označení pro vztah podle rovnice (10). 
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Výpočtem v programu Excel jsem získala při řešení rovnice (10) tyto výsledky. 

 

Tabulka 14 Účinný dosah zavlažovacího vrtu [vlastní výpočet]. 

.2 π rw l k1 ps-pw η Q 

2 3,14 0,021 60 1,00E
-11

 5,00E
06

 0,001 0,026 

2 3,14 0,021 60 1,10E
-11

 5,00E
06

 0,001 0,026 

2 3,14 0,021 60 9,00E
-12

 5,00E
06

 0,001 0,026 

 

čitatel jmenovatel b 

0,00039564 0,000026 15,21692 

0,0004352 0,000026 16,73862 

0,00035608 0,000026 13,69523 

 

 

Z tabulky 14 vychází, že při permeabilitě uhelné hmoty 

 

k1 = 1E
-11

, 1,1E
-11

, 9E
-12

, 

poloměru zavlažovacího vrt rw = 0,021[m] 

délce zavlažovacího vrtu l = 60 [m], 

rozdílu tlaku v zavlažovacím vrtu a v účinném dosahu (pv – pw) = 5 [MPa], 

dynamické viskozitě vody 10
-3  

[Pa.s
-1

] 

výkonu zavlažovacího agregátu Q = 0,026 [m
3
.s

-1 
], 

bude účinný dosah zavlažení b = 15,2 [m], 16,7 [m], 13,695 [m]. 

 

Zavlažovací vrty budou situovány ve vzdálenostech 30 [m]. Pro každou jednotlivou 

sloj, a případně i pro určité úseky sloje je nutno parametry, zejména permeability sloje ověřit 

zkouškou. 

Z teoretického rozboru také vychází, že pro zvýšení účinného dosahu zavlažení, je 

vhodné regulovat výkon, snížit objemový průtok, zavlažovacího agregátu, prodloužit délku 

vrtu. Pokud by byla nižší pevnost uhelné hmoty a vyšší permeabilita, mohl by se účinný 

dosah zavlažování značně zvýšit. 

Množství vody pro zavlažení vrtu se určí podle rovnice (6). 
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11.3. Degazační vrty 

Degazační vrty se z praktických důvodů zřizují z jiného postavení, než vrty 

zavlažovací. Rozestup je dán konkrétními podmínkami pracoviště, ale musí být volen tak, aby 

degazační vrty pokryly zavlaženou plochu sloje. V případě, že plynopropustnost nadložních 

vrstev bude vyšší a nebude nutno nadloží ovlivnit bezvýlomovou trhací práci (BVTP), se řídí 

úklon degazačních vrtů podle úklonu sloje a volí se tak, aby vzdálenost vrtu nad slojí,(v 

rovnici (3) označena jako „h“, byla mezi 10 [m] až 20 [m]. U plochého uložení je odklon 

degazačních vrtů do nadloží od 10° do 20
°
. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 44Situování degazačního vrtu při plochém uložení sloje 

 

Pro případ na obr. 44, bude h = 10,4 [m] plus vzdálenost, ve které je vrt založen nad 

slojí. To by ale v některých případech, kdy bude méně pevné nadloží také produkovat plyn, 

mohlo být nevýhodné, a proto se musí degazační vrty vyvrtat pod různými úklony a měřením 

ověřit, kde bude produkce plynu nejvyšší. 

Z rovnic (1, 2, 3) lze odvodit, že účinnost degazace se zvýší s rostoucím průměrem 

degazačního vrtu a jeho délkou. Naopak celková délka plynovodu je v nepřímém poměru 

k objemovému průtoku. 

Složitější je ale případ, kdy permeabilita nadložních vrstev, bude nízká k1< 10
-14

 [m
2
], 

a nadloží se musí ovlivnit bezvýlomovou trhací práci, nebo zavlažením. Potom se musí úklon 

degazačních vrtů volit tak, aby mezi degazačními vrty a vrty pro BVTP, byla bezpečná 

vzdálenost. Názorně je to uvedeno na obr. 28. Kolem degazačních vrtů musí být vytyčeno 

ochranné pásmo (kružnice kolem vrtů na obr. 28) a účinkem BVTP nesmí být toto pásmo 

porušeno. 
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11.4. Ovlivnění nadloží BVTP 

Bezvýlomovou trhací práci lze principiálně charakterizovat tím, že účinek výbuchové 

energie je využit v horninovém masivu a neprojeví se do prostoru důlních děl rozpojením 

a vysunutím hornin. 

Tento způsob provádění trhacích prací doznal svoje rozšíření v rámci systémového 

opatření v předcházení nebezpečných projevů důlních otřesů.  

Všeobecně lze říci, že v neporušeném horninovém masivu existuje určitý primární stav 

napětí. Je to napětí vyvolané hloubkou uložení neboli statickým (gravitačním) tlakem. 

Na vytvoření skutečného stavu napětí v horském masivu se kromě gravitačního tlaku podílejí 

strukturní a tektonický tlak, jakož i různá jiná přírodní napětí, zejména reziduální. To jsou 

napětí spojená s vývojem masivu. 

Seizmická vlna vyvolaná výbuchem trhaviny způsobuje jednak vznik zóny nevratných 

deformací do určité vzdálenosti od osy vývrtu a jednak při průchodu horninou ve větší 

vzdálenosti vyvolává elastická vlnění, jež za určitých okolností mohou způsobit uvolnění 

pružné potenciální energie nahromaděné v masívu. Účinek výbuchové energie, která vznikne 

výbuchem utěsněných náloží trhavin v masivu, se projevuje vyvoláním nevratných deformací 

ve vymezené části horského masivu za vzniku nových trhlin, jejichž objem je kompenzován 

změnou objemu nově vzniklých bloků.  

Výchozí dokumentací pro zpracování optimálního využití BVTP je mapová 

dokumentace, s vyznačením všech děl, která se v oblasti nachází 

Z těchto podkladů je nutno sestrojit geologické řezy průvodními horninami.  

Dále je nutno znát pevnostní charakteristiky jednotlivých litologických vrstev 

horninového masivu v nadloží sloje, a to zejména pevnosti v tlaku, v tahu a rychlosti šíření 

podélných vln. V neposlední řadě též plynové a hydrogeologické poměry. [33]. 

Jako příklad uvádím konkrétní situaci 40 sloje z Dolu Darkov. 

Vlastnosti nadložních hornin: 

Specifická hmotnost:    2 600 [kg . m
-3

] 

Pevnost v tlaku (redukovaná  σred):     46,0 [MPa] 

Pevnost v prostém tlaku (σpd):         75 – 80 [MPa] 

Pevnost v tahu (σpt):     pískovce 7,5 – 8,0 [MPa] 

Koeficient nakypření (k):        1,10 
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Navržení základních parametrů BTPVR 

Výška zóny porušení: 

V souladu s geomechanickým zadáním je požadavek vytvoření rozrušení nadloží sloje 

do okruhu 5 [m] kole vývrtů pro BVTP. Při projektování délky a úklonu vývrtů se musí 

zohlednit, jak budou situovány degazační vrty.  

11.5. Průměr vývrtů 

Průměr vývrtů pro provedení bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu v nadloží 

porubu sloje č. 40 je dán geomechanickým zadáním. Průměry vývrtů budou 93 [mm] 

v souladu s výše citovaným geomechanickým zadáním. 

Při návrhu parametrů vývrtů a jejich umístění pro bezvýlomovou trhací práci je nutno 

zohlednit zejména: 

- zajištění bezpečnosti práce při přípravných pracích a při vlastní trhací práci 

- dosažení maximální účinnosti trhací práce 

- využít dostupnou vrtnou techniku s maximální efektivitou 

Pro vrtné práce je, s ohledem na možnosti, zvolena: 

- vrtací souprava RVS 31, příp. Turmag SLE nebo Turmag P100  

- vrtací nářadí – vrtné tyče 1000/ 60 [mm] 

- valivé dláta průměr 93 [mm]  

 

Působení výbuchu v horninovém masívu 

Při trhací práci v horském masívu v nadloží uhelné sloje dojde při detonaci trhaviny ve 

vývrtu ke vzniku vlny napětí, která se šíří obklopujícím prostředím. 

Velikost energie nutné pro porušení masívu formou nově vzniklých trhlin nevratných 

deformací je dostatečná pouze do určité vzdálenosti od centra detonující nálože. Tato 

vzdálenost je funkcí zejména průměru vývrtu, druhu trhaviny, fyzikálně - mechanických 

vlastností horniny a stavu horninového masívu (druh horniny, výskyt ploch nespojitosti). 

Pro požadovaný účinek výbuchu, tj. snížení pevnostních charakteristik nadložních 

hornin vznikem trhlin, se stanoví pokles hodnot napětí na čele podélné vlny v závislosti na 

vzdálenosti od centra výbuchu a vymezí se prostor, ve kterém je ještě tahová složka 

vyvolaného napětí větší než mez pevnosti horniny v tahu. 
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Vznik trhlin v horninovém masívu je podmíněn velikostí tangenciálního napětí na čele 

vlny a průběhu jeho maxima v závislosti na vzdálenosti od centra výbuchu. 

Rozmístění vývrtů pro trhací práci bylo stanoveno na základě zvoleného průměru, 

použité trhaviny a vlastností horninového prostředí. Geomechanické zadání nepožaduje 

vytvoření souvislé zóny porušení nadloží. 

Pro výpočet účinného dosahu napěťových-výbuchových vln ojediněle působících 

v neohraničeném horninovém masívu stanovil Duvall empirickou závislost: 

 

rrmax = 0,12. t D
2

Vv

Vn

R

Rv
 e·

.
Rv

R
       (11) 

 

kde: 

rrmax  napětí na čele podélné rázové vlny Pa 

t  hustota trhaviny kg.m
-3
 

D  detonační rychlost trhaviny m.s
-1
 

Vv

Vn
  poměr vyplnění vrtu trhavinou 

Rv  poloměr vývrtu m 

R  vzdálenost čela napěťové vlny od místa výbuchu m 

  útlumová konstanta - pro účinek v kameni 0,02 

 

Posouzení rozrušovacího účinku při navržené rozteči vývrtů 10 [m] 

použité trhaviny: PERUNIT E 

t   1 350 [kg.m
-3

]
    

D   5 500 [m.s
-1

] 

Vv

Vn
   0,9 

Rv   0,0465 [m] 

R   5,0 [m] 
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Po dosazení do vztahu (11) a výpočtu činí vypočtené napětí na čele podélné rázové vlny 54,5 

[MPa]. Pro posouzení rozrušovacího účinku bezvýlomové trhací práce je rozhodující 

tangenciální složka napětí, která je rovna: 

 

t = μ. rmax                                                                          (12) 

 

kde   

μ Poissonova konstanta  

rmax napětí na čele podélné rázové vlny. 

Poissonova konstanta je poměr příčné a podélné poměrné deformace. U hornin je její 

hodnota závislá na stavu deformace a má nejvyšší hodnotu těsně před porušením soudržnosti. 

Pro karbonské pískovce se tato hodnota pohybuje v rozmezí 0,15 až 0,18 

t = 0,15  -  54,5 

t = 8,2 

a dále musí platit  t   pt 

8,2   8,0 [MPa] 

Na základě posouzení je možno konstatovat, že při zvolené rozteči vývrtů 10 [m], 

průměru vývrtu 93 [mm], dojde k souvislému vzniku trhlin v horninovém prostředí.   

Dosah rozrušovacího účinku působením výbuchové rázové vlny  

Rozmístění vývrtů pro trhací práci bylo stanoveno na základě zvoleného průměru, 

použité trhaviny a vlastností horninového prostředí. Rozteč vývrtů je geomechanickým 

zadánímstanovena na 10 [m] při průměru vývrtů 93 [mm]. Metodický postup GM/05/TP 

vymezuje v podstatě tři oblasti okolo vývrtů s různou intenzitou změn porušenosti.  

Účinné porušení pevných hornin v podmínkách OKD je: 

zřejmé    do vzdálenosti 50.Rv od osy nálože 

vysoce pravděpodobné   do vzdálenosti 80.Rv od osy nálože 

pravděpodobné  do vzdálenosti 100.Rv od osy nálože 

kde Rv je poloměr nabíjených vývrtů. 

Při Rv = 46,5 [mm] bude zřejmé porušení do vzdálenosti 2,3 [m] od osy nálože, 

pravděpodobné pak do vzdálenosti 4,6 [m] od osy nálože. To vyhovuje geomechanickému 

zadání. 
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Obrázek 45Situování vrtu pro BVTP v podmínkách sloje 40 [33]. 

 

Výpočet velikosti nálože 

Množství trhaviny v jednom vrtu je dáno vztahem: 

 

k
ld

N ..
4

...



   kg        (13)  

 

kde: 

N  hmotnost trhaviny v jednom vrtu kg . m
-1
 

d  průměr vrtu m 

l  délka nabité části vrtu m 

            měrná hmotnost trhaviny g . cm
-3
 

k  koeficient hustoty nálože 

 

Použita bude důlní skalní plastická trhavina PERUNIT E. Jejich průměrná měrná 

hmotnost je 1 350 [kg . m 
-3

]. Při 100 % vyplnění prostoru vrtu o průměru 0,093[m] trhavinou 

připadne na 1 [m] vývrtu 9,2 [kg] trhaviny. 

Při pneumatickém způsobu nabíjení může koeficient hustoty nálože dosáhnout hodnoty 

0,75-0,95. To znamená, že hmotnost trhaviny v 1m vrtu bude v rozmezí 6,9 – 8,7 [kg]. 

Na základě zkušeností bude uvažováno s hodnotou 8,0 [kg] trhaviny na 1[m] vývrtu. 
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Délka ucpávky 

Minimální délka ucpávky při bezvýlomové trhací práci je určena vztahem: 

 

l = 6 d
2 

m (14) 

 

kde:   

d  průměr vrtu m 

l  délka ucpávky m 

 

Pro průměr vývrtu 0,093[m] musí být dodržena minimální délka ucpávky 5,20 [m] 

[33]. 

Oproti BVTP, jak je uvedena na obr. 28, tak můžeme dosáhnout požadovaný efekt 

zvýšení plynopropustnosti nadloží s jedním vrtem jak je uvedeno na obr. 45. Ovšem s větší 

hmotností trhaviny. 
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12 Vlastní výzkum pro získání závěru v doktorské disertační 

práci 

Pro získání nových poznatků v rámci doktorské disertační práce jsem zhodnotila 

současnou úroveň degazace a vyhledala inovační trendy, které byly pro zvýšení účinnosti 

degazace uplatněny ve světovém hornictví.  

Pokud se týká nových způsobů degazace, provedla jsem teoretický rozbor, jak dochází 

k uvolňování plynů při dobývání uhelných slojí, a na základě fyzikálních zákonitostí filtrace 

plynů porézním prostředím jsem dospěla k závěru, že je možné degazovat plyn i v oblasti 

před postupujícím porubem. Tento poznatek má zásadní význam pro případ, že poklesne 

zájem o uhlí, tak bychom mohli pro zmírnění sociálního dopadu produkovat plyn z uhelného 

pilíře bez dobývání.  

K tomuto účelu je však nutno uplatnit speciální techniku a zvýšit plynopropustnost 

uhelné hmoty a okolní horniny zavlažením. V okolní hornině v případě potřeby zvýšíme 

plynopropustnost buď bezvýlomovou trhací prací, nebo také zavlažením.  

Pro celý tento postup, který považuji za nový přínos poznatků v dané oblasti, jsem 

zpracovala Metodický postup.  

Nejvhodnější lokalitou, kde by se dala uvedená metoda degazace bez těžby uhlí 

ekonomicky velmi výhodně uplatnit, je Důl Frenštát. Domnívám se, že by poznatky, které 

jsem uvedla v disertační práci, mohly prolomit bariéru zákazu další činnosti na tomto dole 

s velmi vysokou zásobou plynu.  

Všechny návrhy, jak jsem je formulovala, jsem posoudila ekonomicky a dospěla jsem 

k tomuto závěru.  

V situaci, kdy máme pouze jeden degazační vrt, jsem srovnala potřebné náklady na 

realizaci těžby metanu s možným ziskem a vyšlo mi, že by zisk mohl činit Kč 126.706,-. A 

pokud by se podařilo prodloužit délky zavlažovacích a degazačních vrtů na 200 [m], mohl by 

činit Kč 144.930,-.  

Předpokládám, že jsem předložila dostatečné důkazy o významu tématu v mé 

doktorské disertační práci.  
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Závěr 

V předložené disertační práci jsem se pokusila zhodnotit současnou úroveň degazace 

v dolech Ostravsko-karvinského revíru. Domnívám se, že jsem prokázala jaké významné 

přínosy, z hlediska ekonomického, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí degazace 

přináší. Nešlo mi, ale jen o rozbor současného stavu. Hledala jsem také, jaké existují inovační 

prvky v dané oblasti, a jak mohou zlepšit úroveň této progresivní technologie. V současné 

situaci uhelného hornictví v OKD může aplikace degazace s využitím inovačních prostředků 

sehrát významnou kladnou úlohu při uzavírání dolů a pomoci k získání plynu, když se 

předpokládá výrazný pokles zájmu o uhlí. 

Z problémů, které jsem posoudila, má určitou důležitost i situace, která nastane po 

uzavření dolů. Po rychlém uzavření dolů došlo k nebezpečným a neočekávaným výstupům 

metanu. Situace se řešila velmi nákladným zřizování odplyňovacích vrtů. V disertaci jsem 

navrhla vhodnější způsob uzavření s ponecháním degazace, kterou získáváme značné zásoby 

plynu.  

V kapitole 3 a 4 je uveden význam degazace pro řešení bezpečnostních rizik 

souvisejících s vysokou plynodajností.  

Inovační trendy v degazaci jsou uvedeny v kapitole 5.  

Vliv degazace na zlepšení životního prostředí, zejména ozonovou vrstvu, jsem 

posoudila v kapitole 8.2.  

Význam degazace při uzavírání hlubinných doů je posouzen v kapitole 8.3.1.  

V kapitole 11 je uveden Metodický postup uplatnění degazace na dolech, kde se 

v důsledku špatného odbytu přestane těžit uhlí.  
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