
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

OXIDAČNÍ VLASTNOSTI ZBYTKOVÉHO UHLÍ 

ODVALOVÝCH HMOT OKR 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:                Bc. David Brus  

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Václav Zubíček, Ph.D. 

 

Ostrava 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří mě podporovali a umožnili mi tuto práci 

napsat. Především Ing. Václavovi Zubíčkovi, Ph.D. za odborné vedení a konzultace, 

za poskytnutí materiálů a za cenné rady. Dále bych chtěl poděkovat zaměstnancům 

z podniku DIAMO, oz. ODRA za spolupráci a za poskytnutí materiálů. Na závěr bych rád 

poděkoval pedagogům a laborantům z Hornicko-geologické fakulty za pomoc při tvorbě této 

práce a své rodině za podporu a trpělivost během mého studia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá problematikou termicky aktivních odvalů v OKR, 

zvláště Odvalem Heřmanice. Jsou zde představeny základní teoretické metody, aplikované 

metody pro Odval Heřmanice, chemicko-fyzikální vlastnosti zbytkového uhlí hlušin 

a ovlivňující faktory k hodnocení odvalových hmot k samovznícení. Práce se dále věnuje 

ověřením vzorků z Odvalu Heřmanice k náchylnosti k samovznícení metodou izotermické 

sorpce kyslíku a základním chemickým rozborům odvalových hmot. 

 

Klíčová slova: Odval Heřmanice, samovznícení, oxidace, izotermická sorpce, OKR. 

 

ANNOTATION 

The diploma thesis deals with the issue of thermally active dumps in OKR, especially 

of dump of the Heřmanice. There are presented basic theoretical methods, applied methods 

for dump of Heřmanice, chemical-physical properties of residual coal and influencing 

factors for the assessment of dumps masses for self-ignition. The work is also focused on 

verification of samples from the Heřmanice dump for self-ignition by isothermal oxygen 

sorption and basic chemical analyzes of dump masses. 

 

Keywords: dump Hěřmanice, spontaneous combustion, oxidation, isothermal sorption, 

OKR.  
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1. ÚVOD 

Jedním z negativních důsledků hlubinného dobývání nerostných surovin je tvorba 

míst pro ukládání těžebních odpadů. Na těchto úložištích – odvalech, se ukládaly různorodé 

hmoty již několik desetiletí. U hlubinných uhelných dolů se jedná především o průvodní 

horninu pocházející z otvírkových a přípravných důlních děl a odpad po úpravárenském 

procesu. V odvalech se ale také mohou nacházet i jiné složky spojené s hlubinnou těžbou, 

jako jsou například průmyslové odpady, komunální odpady a i těžený nerost zvláště 

u historických odvalů. V případě odvalů na území OKR je tímto nerostem černé uhlí 

a průvodní karbonské horniny, které mají za následek vznik termického procesu – 

tzv. „prohořívání odvalů“. V OKR jsou nyní takto označeny tři odvaly – Odval Hedvika, 

Odval Ema a Odval Heřmanice. Právě termicky aktivnímu Odvalu Heřmanice je v této 

diplomové práci věnována největší pozornost. 

Termicky aktivní odvaly se negativně podílejí velkou měrou na životní prostředí 

v blízkém okolí. V rozvinuté fázi termických projevů působí hlavně vznikem a šířením 

jemného prachu, uvolňováním plynů do ovzduší, vznikem nebezpečných požárů 

povrchových i podpovrchových, které mají za následek vytváření vyhořelých kaveren 

a následného sedání terénu. Tato ekologická zátěž je dále doprovázena dalšími negativními 

vlastnostmi odvalů, jako jsou například: záběr půdy, kontaminace půdy, vliv na faunu a flóru 

nebo vliv na hydrologii.  

Předmětem této diplomové práce je charakterizovat odvaly a hlušiny ukládané 

v OKR se zaměřením na Odval Heřmanice. Byl proveden bodový odběr vzorků 

na Heřmanickém odvalu, dále stanoveny základní chemické vlastnosti ukládaných 

odvalových hmot a ověřena náchylnost k samovznícení pomocí metody izotermické sorpce 

kyslíku. Tato metoda byla v minulosti využívaná pouze k ověření náchylnosti 

černouhelných vzorků pocházejících z OKR. Pro měření odvalových hmot nebyl princip 

metody nějak upraven, jen byl navíc proveden rozbor atmosféry v Erlenmayerových 

baňkách po ukončení měření.  

V kapitole zhodnocení se nacházejí výsledky laboratorního měření metodou 

izotermické sorpce kyslíku, s porovnáním výsledků z jiných prací věnujících se této 

problematice. Součástí jsou i zobrazené grafické výsledky, jejich porovnání a okomentování. 

Dále jsou zde prezentovány výsledky základních chemických rozborů odvalových hmot, 
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jako například obsah spalitelných látek nebo obsah popela a rozbor atmosféry 

po sedmidenním měření vybraných plynů s komentáři. 

Termické procesy probíhající na odvalech na území OKR poukazují na složitost dané 

problematiky a celkové problematiky samovznícení uhelné hmoty. Snahou diplomové práce 

bylo alespoň malou měrou doplnit informace k výzkumu tohoto procesu. 
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2. CHARAKTERISTIKA ODVALŮ A HLUŠIN OKR 

Odvalem nebo také haldou označujeme nahromadění sypkého odpadového materiálu 

při těžbě nerostných surovin, odpadového materiálu z průmyslové výroby nebo skládku 

materiálu uloženého pro pozdější využití. V těchto haldových tělesech můžeme nacházet 

kromě vlastní hlušiny také zastoupení jiných látek (užitkové nerosty, průmyslové odpady, 

aj.). Dle horního zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je odval také ložiskem 

nerostů. 

Hlušinovou sypaninu dělíme podle druhu těžené suroviny na: 

- rudnou, 

- nerudnou, 

- uhelnou. 

 

Hlušinovou sypaninu můžeme dále rozdělit dle zdroje vzniku na: 

- důlní – z povrchových dolů a z hlubinných dolů, 

- úpravnickou, 

- odvalovou [1]. 

 

Podle tvaru dělíme odvaly na: 

- kuželovité, 

- kupovité, 

- hřebenovité, 

- hřbetové, 

- tabulové, 

- terasové, 

- svahové, 

- ploché [2].  

 

Vzhledem k hořlavosti haldového materiálu rozlišujeme na: 

- nehořlavé, 

- hořlavé, 

- hořící, 
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- prohořelé [2]. 

 

Kromě tohoto rozdělení se posuzují haldy dále podle kubatury, funkce, plošné 

rozlohy, výšky, petrografického složení, zbarvení, stáří, haldové vegetace, podle vzdálenosti 

od závodu nebo od nejbližšího sídla a také i podle toho, jak se halda včleňuje do přirozeného 

rámce krajiny [2]. 

 

2.1. Odvaly a hlušinové násypy OKR 

V 18. a začátkem 19. století byly nejprve ukládány hlušiny v blízkosti štol a mělkých 

jam, což je dodnes patrné například na vrchu Landek. Od poloviny 19. století se začaly 

hornickou činností vytvářet typické kuželovité haldy, jejichž vysoký tvar souvisel se zájmem 

provozovatelů, aby zabíraly co nejmenší plochu. Od 50. let minulého století byly vytvářeny 

místo vysokých hald stupňovité, tabulovité a ploché odvaly, s cílem vytvořit předpoklady 

pro další využití. S útlumem těžby v 90. letech se snížil i objem ukládaných hmot [3]. 

Nejvýznamnější složkou haldového materiálu na odvalech OKR je karbonská 

hlušina, která je produktem hlubinného dobývání. Její produkci v podstatě nelze eliminovat. 

Součástí hlušiny je také hořlavá složka, jejíž množství závisí na petrografickém složení, 

na způsobu dobývání a úpravě těženého nerostu [4]. 

Na území OKR jsou uloženy milióny tun hlušiny. Části leží na odvalech, část 

je uložena jako výplňový a korekční materiál u velkoplošných a liniových staveb. Dle 

jediného komplexního seznamu hlušinových deponií z roku 1989 je umístěno na okresu 

Ostrava 116 hlušinových deponií, na územích okresu Karviná 143 deponií a okresu Frýdek-

Místek 22 deponií [4].  

Identifikační karty hlušinových násypů pro okresy Ostrava a Frýdek-Místek jsou 

zaznamenány v tabulce v příloze 1 této diplomové práce. 

 

2.2. Termicky aktivní odvaly OKR 

Odvaly se zjevnou termickou aktivitou se dnes dostávají do popředí zájmu, neboť 

jsou možným zdrojem znečišťování ovzduší v důsledku stále trvajícího endogenního hoření, 

což má za následek uvolňování nebezpečných chemických látek (např. CO, CH4,  NOx, CO2) 
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a zvýšenou prašnost v okolí odvalů. Původ a vývoj endogenního hoření závisí především 

na obsahu spalitelných látek a na geometrických parametrech odvalu [4]. 

 

Obrázek č. 1: Poloha termicky aktivních odvalů v OKR (legenda: 1. odval Heřmanice, 2. odval Ema, 3. odval 

Hedvika) 

Z desítek odvalů v OKR jsou termicky aktivní pouze tři, a to v ostravské části OKR 

odvaly Ema a Heřmanice a petřvaldské části odval Hedvika. Tyto odvaly jsou zobrazeny 

na obrázku č. 1 [4]. 
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2.2.1 Odval Ema 

Donedávna nejvyšší bod Ostravy (315 m n. m., dnešní době nejvyšší bod Ostravy 

leží v obci Krásné Pole) a unikátní technická památka, která je jednou z dominant města. Její 

plocha činí 21,3 ha a celkový objem uložených hmot se odhaduje na 4 mil. m3 sypaniny. 

Průměrná sypná výška odvalu se pohybuje mezi 12 až 15 m a maximální výška sypaného 

kužele je přibližně 80 m. Tento odval byl založen v horní části Trojického údolí a byla zde 

ukládána hlušina z hlubinných dolů Ema, Terezie a Trojce. Odval Ema má tvar dvou různě 

vysokých kuželů s uměle zarovnaným platem, které je zkoseno a postupně přechází 

do formy přirozených svahů. Po skončení ukládání hlušinových hmot bylo území odvalu 

z velké části rekultivováno a nyní tvoří výrazný zelený (neparkový) prvek v centru Ostravy. 

Úsek zasažený endogenním hořením má poměrně malou plochu – cca 2000 m2 a nachází 

se pod nejvyšším vrcholem. Rozsah povrchových projevů se po dlouhá léta nezměnil. 

Statutární město Ostrava má zde zájem vytvořit oblast relaxace a odpočinku pro místní 

obyvatelstvo. Předmětné území sousedí na S a SV s městskou zástavbou, na S a SZ 

s objektem bývalého hlubinného dolu a na JZ s údolím Trojce s bývalou koksovnou Trojce. 

Odval Ema se rozkládá na katastrálním území Slezská Ostrava [4]. 

 

 

Obrázek č.2: Kouřící halda Ema v Ostravě [19] 
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2.2.2 Odval Hedvika 

Odval Hedvika se nachází mezi ostravskými městskými obvody Radvanice 

a Bartovice, Michálkovice a Petřvaldem u Karviné. Vzhledem k menšímu plošnému rozsahu 

a z toho vyplývajícímu menšímu počtu aktivních dolů v petřvaldské části OKR bylo 

vytvořeno i odpovídající množství odvalů. Odvaly, které zde byly vytvořeny, jsou v dnešní 

době již všechny rekultivovány. Termický odval se zde nachází pouze jeden – Hedvika [4]. 

Odval Hedvika, je jeden z historicky nejstarších v OKR. Ke shromažďování 

hlušinového materiálu zde docházelo již začátkem 20. století (pravděpodobně roku 1903). 

Odval se intenzivně rozrůstal v 60. - 70. letech 20. století v době, kdy se rozvíjel důl 

Hedvika. Ukládání hlušinového materiálu na odval bylo ukončeno v roce 1979. Rozkládá 

se na území o velikosti cca 40,6 ha a objem je odhadován na 5 mil. m3. Průměrná sypná 

výška odvalu se pohybuje okolo 12 m a maximální sypná výška činila přibližně 20 m. Odval 

byl založen na ploše bývalého Velkého lesa, přičemž došlo k dílčímu zasypání dvou 

původních údolí včetně drobných vodotečí. Hedvika je odvalem nepravidelného tvaru, který 

je formován nestejně mocným zásypem důlní hlušiny, jež se prvně ukládala do údolí 

původního terénu a následně dorovnána do tvaru tabulového odvalu, který byl poté 

zalesněn [4]. 

Ukládaly se zde hlušiny z těžebního procesu a průvodní horniny z ražeb přípravných 

a otvírkových důlních děl. Předpokládá se zde vysoké procento uhelné substance 

v nejstarších vrstvách, neboť způsob úpravy na počátku 20. století byl jen ručním vybíráním 

uhlí z hlušiny. Předpokládá se, že místně se může jednat až o 30 % hořlavých částic. Dalším 

nepříhodným faktorem je vznik černých skládek v okolí odvalu, které obsahují především 

komunální odpad. Tyto skládky se budou likvidovat až v posledním procesu revitalizace 

odvalu. Mezi některé další negativní faktory můžeme zařadit např. pařezy uložené v odvalu, 

sloupy vysokého napětí v blízkosti oblasti se zvýšenou termickou aktivitou [4]. 

Území odvalu bylo v minulosti zcela rekultivováno, ale vzhledem k termickým 

projevům na některých místech, byla výsadba zcela zničena. Okolí odvalu tvoří převážně 

lesy a předpokládá se, že odval bude v souladu s územním plánem rekultivován na lesní 

plochy [4]. 
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2.2.3 Odval Heřmanice 

Je to nejrozsáhlejší odvalový celek na Ostravsku. Nachází se na území městského 

obvodu Slezská Ostrava statutárního města Ostrava. Podle předpokladů, zde bylo ukládáno 

kromě karbonské hlušiny z dnes již uzavřených dolů a úpravárenských výpěrků, také blíže 

nezjistitelné množství stavebního, komunálního a jiného průmyslového odpadu. Historicky 

se původně jednalo o dva samostatné celky, které byly díky rozsáhlé rekultivaci širšího okolí 

po roce 1976 sjednoceny [4].  

 

Obrázek č.3: Stoupající kouře z Heřmanického odvalu v Ostravě 

Prvním z celků byl odval Karolina umístěný severně od bývalého Dolu Ida (později 

Rudý říjen 1 – výdušná jáma, založena v r. 1838) a druhým celkem býval odval Svoboda, 

situovaný severně od Dolu Heřmanice (dříve Důl Stalin, Rudý říjen 2), jehož součástí 

se staly také i tzv. autoodval a provozní odval. Průměrná sypná výška odvalu je mezi 20 až 

30 m. Maximální výška sypaného kužele části Karolina dosahovala v minulosti až 70 m 

(v roce 1976 došlo ke snížení výšky odvalu z kóty 271 na kótu 250 m n. m. kvůli 

intenzívnějšímu provětrávání Ostravské kotliny). Další dva komolé kužely byly vytvořeny 

na části odvalu Svoboda. V r. 1976 se jednotlivé části odvalu propojily, mimo provozního 

odvalu. Po r. 1985 se odvalové hospodářství provozovalo jen v severovýchodní části 
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provozního odvalu. A to do doby uzavření a likvidace Dolu Heřmanice v r. 1990. Odval byl 

dorovnán mírným svahem až na úroveň Heřmanického rybníka do tvaru plošného odvalu 

mocného cca 30 m. Deponie byla založena na říční terase, část se nachází v místech bývalého 

Hrušovského rybníka. Heřmanický rybník prakticky navazuje na odval. V tělese odvalu 

se nachází zabezpečená již uzavřená skládka nebezpečného chemického odpadu v gesci 

OKK, a.s. [4]. 

Obrázek č.4: Členění Odvalu Heřmanice (žlutě – hranice odvalu, modře – oblast bývalých kalových nádrží, 1 

– Odval Karolina, 2 – Autoodval, 3 – Odval Svoboda, 4 -provozní odval) 

 

V průběhu 90-tých let 20. století se rozvinuly termické procesy zejména v centrální 

části odvalu, které jsou patrné do dnešní doby. Západní část odvalu je řízeně rekultivována. 

Střední části, které nejsou zasaženy termickým procesem, jsou přirozeně ozeleněny. 

Termicky aktivní oblasti se nacházejí nejvíce ve střední a východní části odvalu. Intenzita 

termických procesů a dynamických projevů je zde značná. Ze strany správce odvalu 

Heřmanice bylo přistoupeno v průběhu devadesátých let k pokusům o utlumení termických 

procesů. DIAMO s. p. přistoupilo k návozu popílku s vrstvou jílové hlíny na povrch části 

termicky postižené části. Účinnost tohoto opatření byla velice problematická a dalším 

projevům a rozvoji termické aktivity nedokázala zabránit. Následně došlo k návozu těsnící 
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hmoty Prestab, avšak ani tímto způsobem nedošlo k potlačení termické aktivity odvalu. 

Nakonec bylo přistoupeno k dalšímu opatření, spočívající v odtěžování hlušiny především 

z východní části odvalu.  

Na začátku 21 století, v rozmezí let 2004 – 2006 bylo území detailně sledováno, 

především vytvořením měřící teplotní sítě (hloubkové úrovni: 3, 6, 9, 12, 15 metrů). Cílem 

bylo vyhotovení izotermických map, které byly čtvrtletně hodnoceny s ohledem na intenzitu 

a rozsah termických procesů. Součástí tohoto monitoringu byla realizace leteckých 

termovizních snímků celého území, obr. 5 [5]. 

 

 

Obrázek č.5: Letecký termografický snímek z roku 2013 [5] 

 



David Brus: Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR 

2018  11 

 

 

Obrázek č.6: Stoupající kouře z vrcholu střední části Heřmanického odvalu v Ostravě 

Předpokládané budoucí využití lokality je v souladu s územním plánem, tj. lesní 

plochy. Celková plocha odvalu se v různých materiálech liší. Je uváděna od 60 ha 

až do 103 ha. Množství uloženého materiálu se odhaduje na cca 21 mil. m3. Přesné stanovení 

plochy je v současnosti nereálné, protože nelze přesně určit hranice odvalu [4]. 

 

Obrázek č.7: Stoupající kouře z vrcholu střední části Heřmanického odvalu v Ostravě 2 
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3 CHEMICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI ZBYTKOVÉHO UHLÍ 

HLUŠIN OKR 

Mezi chemické vlastnosti uhelné substance, které souvisí, s procesem samovznícení jsou 

především obsah vody (W), popela (A), hořlaviny (V) pyritické síry a vodíku. Základním 

chemickým rozborem je zjišťován obsah vody, popela, hořlaviny a celkové síry. Součet 

dílčích částí tvoří 100% [8]. 

Obsah vody v uhelné substanci by neměl být podceňován. Samotný obsah vody 

se pohybuje od několika procent (černá uhlí cca několik %) až do úrovně převyšující 

hodnoty 50% (lignit). Výzkumy bylo zjištěno, že ztráta vody hraje významnou úlohu 

v procesu samovznícení, kdy ztrátou přirozené vlhkosti dochází k zvýšení náchylnosti 

k samovznícení. Ztráta přirozené vlhkosti pod určitou mez a její opětovné získání, 

je považováno za proces vedoucí k zvýšení oxidačního povrchu uhelné hmoty, a její 

zvýšenému riziku vzniku procesu samovznícení [17].   

Při stanovení samotné hořlaviny je třeba rozlišovat několik druhů hořlavin, a to:  

- prchavé látky,  

- neprchavé látky,  

- prchavá a neprchavá hořlavina.  

Látky, které jsou stanoveny, za nepřístupu vzduchu při zahřátí uhelného vzorku 

na určitou teplotu jsou označovány jako prchavé látky. Prchavou hořlavinou je označována 

hořlavá část prchavých látek. Tuhý zbytek, tvoří tzv. neprchavé látky, fixní uhlík 

a popeloviny [18]. 

 

3.1 Samovznícení uhelné hmoty 

Z vědeckého pohledu je to jev, ve kterém probíhají absorpční a oxidační procesy. 

Vyskytuje se v místech, kde je dosaženo trvalého stoupání teploty, způsobeného 

hromaděním uvolňovaného tepla způsobenou oxidací uhelné hmoty. Předpokladem 

pro vznik samovznícení je, že kumulované teplo je vyšší než teplo odváděné, a dostatečný 

přístup kyslíku [7].  
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Tento nežádoucí proces se vyskytuje nejen v uhelných dolech, při transportu nebo 

skladování uhlí, ale také na odvalech, vzniklých hornickou činností kde se nachází jak 

samotná uhelná hmota tak také karbonské průvodní horniny, které obsahují uhelnou hmotu 

v troušeném stavu. V hlubinných dolech způsobuje samovznícení výrazné ohrožení 

bezpečnosti a ekonomickou zátěž. U termicky aktivních odvalů mohou následné endogenní 

požáry přidat navíc i zátěž ekologickou.  

Samovznícení se podle procesu samozahřívání dělí na: 

- chemické, 

- fyzikální, 

- biologické. 

 

3.2 Činitelé ovlivňující samovznícení 

Na možnost vzniku samovznícení uhelné substance má vliv mnoho činitelů. Většina, 

je již dána, přírodními podmínkami nebo vlastnostmi uhlí. Tyto činitele můžeme členit na: 

chemicko-fyzikální, přírodní a technické. 

Vliv chemicko-fyzikálních faktorů: 

- stupeň prouhelnění, 

- petrografické složení uhelné hmoty, 

- obsah vody, 

- obsah popele, prchavé hořlaviny, spalitelných látek, pyritické síry, vodíku, 

- pórovitost. 

Vliv přírodních faktorů: 

- stupeň navětrání, 

- hloubka uložení, 

- mocnost sloje, 

- tektonické diskontinuity. 
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Vliv technických faktorů: 

- dobývací metody,  

- dobývaná mocnost sloje, 

- rychlost porubní fronty. 

K výše uvedeným faktorům je potřeba u uhelných deponií a odvalů vzniklých 

při hlubinné těžbě těchto surovin uvažovat dále také vliv meteorologických činitelů 

a parametrů jednotlivých odvalů. 

Vliv meteorologických faktorů (u odvalů, deponií): 

- převládající směr větrů (ohniska samovznícení vznikají zpravidla na závětrné straně), 

- „komínový efekt“ (objevuje se v zimních měsících, při počáteční fázi samovznícení 

dochází k nejvyššímu nárůstu teploty a koncentraci indikačních plynů ve vnitřní 

a vrcholové části odvalu) [12]. 

Vliv parametrů odvalu: 

- hutnění, 

- rozloha, 

- výška, 

- objem. 

 

3.3 Základní chemické rozbory vybraných vzorků 

Chemické parametry stanovovanými na vybraných vzorcích pro následnou zkoušku 

Izotermické sorpce kyslíku, byl především obsah vody (W), popela (A), a obsah spalitelných 

látek. Chemický rozbor byl proveden celkem na jedenácti vzorcích, přičemž u prvních dvou 

byl stanoven pouze obsah vody analytické a obsah bezvodého popela. Na devíti vzorcích byl 

dále stanoven obsah hrubé vody [%], voda zbylá (obsah vody ve vzorku po sušení 

na vzduchu), obsah veškeré vody v původním stavu, obsah bezvodného popela, obsah 

analytické vody a obsah spalitelných látek, tabulka č. 1. 

Laboratorní chemické rozbory byly prováděny dle platných norem a to: 

- tuhá paliva – stanovení popela ČSN ISO 1171, 

- tuhá paliva – stanovení obsahu vody ČSN 44 1377. 
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Pro stanovení popela a obsahu vody bylo využito zařízení: 

- Analytická váha SANTORIUS - ENTRIS, 

- sušárna ke stanovování analytické vody STREICELL, 

- muflová pec MP05-01 (viz Obrázek č. 8) 

Obrázek č.8: Muflová pec MP05-01 v Analytické laboratoři HGF 

 

Tabulka č.1: Chemické parametry vzorků z Heřmanického odvalu 

číslo 

vzorku 
Wex [%] Wh [%] W𝑡

𝑟[%] Wa [%] Ad [%] V [%] 

1 - - - 1,08 87,93 12,07 

2 - - - 1,29 72,12 27,88 

3 2,41 1,31 3,69 1,25 79,10 20,9 

4 6,41 0,95 7,30 0,88 83,77 16,23 

5 3,85 1,29 5,09 1,20 90,39 9,61 

6 6,84 1,41 8,15 1,10 82,65 17,35 

7 28,53 0,99 29,24 0,99 89,07 10,93 

  8 17,00 1,00 17,83 1,00 77,83 22,17 

9 0,45 0,87 1,32 0,97 76,18 23,82 

10 7,52 1,58 8,98 1,52 83,13 16,87 

11 9,00 1,88 10,71 1,59 72,78 27,22 
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kde: 

Wex - obsah hrubé vody [%], 

Wh - voda zbylá; obsah vody ve vzorku po sušení na vzduchu [%], 

W𝑡
𝑟 - obsah veškeré vody v původním stavu [%], 

Ad - obsah bezvodného popela [%], 

Wa - obsah analytické vody [%], 

V - obsah spalitelných látek [%]. 

 

Popel (Ad), vyjádřený jako hmotnostní zlomek v %, byl vypočten podle vztahu (1): 

 

𝐴𝑑 =  
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
× 100  [13]        (1) 

 

kde:  

m1  - hmotnost prázdné misky [g], 

m2  - hmotnost misky se zkušebním podílem [g], 

m3  - hmotnost misky s popelem [g] [13]. 

 

Obsah veškeré vody v původním stavu, v hmotnostních %, byl vypočten 

dvoustupňovou metodou podle vzorce (2): 

𝑊𝑡
𝑟 =  𝑊𝑒𝑥 + 𝑊ℎ ×

100−𝑊𝑒𝑥

100
 [14]        (2) 

kde: 

Wex - obsah hrubé vody v původním stavu [%], 

Wh - obsah zbylé vody [%], 

W𝑡
𝑟 - obsah veškeré vody v původním stavu [%] [14]. 
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Obsah spalitelných látek, v hmotnostních %, byl vypočten dle vztahu (3): 

 

𝑉 = 100 − 𝐴𝑑           (3) 

kde: 

V - obsah spalitelných látek [%], 

Ad - popel [%]. 

 

K porovnání naměřených hodnot bylo použito výsledků zkoušek obsahu spalitelných 

látek ve vzorcích hlušiny z odvalů, které byly popsány v doktorské disertační práci [11]. 

Výsledky zkoušek provedených v rámci této disertační práce jsou prezentovány v tabulce  

č. 2. Kde tučně jsou zvýrazněny vzorky pocházející z odvalu Heřmanice.  

 

Tabulka č.2: Výsledky zkoušek obsahu spalitelných látek ve vzorcích hlušiny z odvalů [11] 

Odval 
Obsah spalitelných látek [%] 

0 - 4 [mm] 0 - 32 [mm] 0 - 63 [mm] 0 - 125 [mm] 

Heřmanice A 22,5 34,0 30,5 33,9 

Heřmanice B 33,8 47,5 46,6 32,1 

Oprechtice A 22,9 32,4 34,3 34,3 

Oprechtice B 18,9 32,9 33,2 35,8 

Strážnice A 11,5 18,0 16,6 17,1 

Strážnice B 32,5 43,5 44,5 42,8 

Paskov D 27,2 32,0 29,6 26,1 

 

Autorem [11] naměřené hodnoty vzorků z Heřmanického odvalu byly zařazeny jako 

nevhodné pro použití do násypových těles, dle ČSN 736133 (Navrhování a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací), z důvodu překročení hodnoty 25 % obsahu 

spalitelných látek.  

Tyto výsledky byly dle [11] porovnány s hodnotami ověřenými ve vzorcích hlušiny 

ze starých násypových těles, a bylo zjištěno, že se od nich charakteristicky neliší (obsah 
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spalitelných látek ve vzorku z násypu na ul. 28.října - 39,6 %, násyp v Loukách nad Olší - 

25,1 %). Kdy došlo k  překročení limitu výše uvedené normy. Přitom u těchto starých 

násypových těles za dob jejich více než dvacetileté existence nebyla zpozorována jediná 

termická aktivita [11]. 

Autorem diplomové práce byla tabulka č. 2 doplněna o obsah spalitelných látek 

ve frakci 0 – 0,2 mm kde průměr vykazoval nižší obsah spalitelných látek v této frakci, 

tabulka č. 3.  

Tabulka č. 3: srovnání obsahu spalitelných látek v závislosti na frakci 

Odval 
Obsah spalitelných látek [%] 

0 - 4 [mm] 

0 - 32 [mm] 

0 - 63 [mm] 

0 - 125 [mm] 

0 - 0,2 [mm] 0 - 4 [mm] 0 - 32 [mm] 0 - 63 [mm] 0 - 125 [mm] 

Heřmanice A - 22,5 34,0 30,5 33,9 

Heřmanice B - 33,8 47,5 46,6 32,1 

vzorek 1 12,07 - - - - 

vzorek 2 27,88 - - - - 

vzorek 3 20,9 - - - - 

vzorek 4 16,23 - - - - 

vzorek 5 9,61 - - - - 

vzorek 6 17,35 - - - - 

vzorek 7 10,93 - - - - 

vzorek 8 22,17 - - - - 

vzorek 9 23,82 - - - - 

vzorek 10 16,87 - - - - 

vzorek 11 27,22 - - - - 

vzorek 12 19,26 - - - - 

průměr 18,69 28,15 40,75 38,55 33,00 
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4 OXIDAČNÍ SCHOPNOST UHLÍ VYBRANÝCH HLUŠIN OKR 

V rámci diplomové práce byly hodnoceny vzorky pocházející pouze z odvalu 

Heřmanice, kapitola 4.4. Oxidační schopnost byla postupně ověřena na celkem jedenácti 

vzorcích. Po ukončení zkoušky hodnotící míru náchylnosti k samovznícení pomocí sorpce 

kyslíku, byla celkem u šesti vzorků provedena analýza atmosféry na vybrané plyny. Postup 

měření, dosažené výsledky a rozbory jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

4.1 Metody zjišťující náchylnost k oxidaci 

Náchylnost k samovznícení uhelné hmoty, je vlastnost, jejíž míru lze stanovit pomocí  

laboratorní zkoušky. Metody hodnotící náchylnost uhlí k samovznícení lze rozdělit podle 

autora Banerjee podle obrázku č. 9 [16]: 

Obrázek č.9: Rozdělení metod ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení [7] 

 

4.1.1 Analýza peroxidových skupin 

Peroxidové skupiny tvořící se v uhelné hmotě mohou být nápomocny při zjišťování 

náchylnosti uhlí k samovznícení. Adsorpce kyslíku uhelnou hmotou je doprovázena 

vznikem peroxidových CO komplexů, které se za vzniku oxidačních produktů takřka 
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okamžitě rozkládají. Při téhle analýze je nejdůležitější oxidační stádium, protože právě 

při něm nastává váhový přírůstek uhelné hmoty [9]. 

 

4.1.2 Analýza rychlosti vzdušné oxidace (autor Banerjee) 

Tato metoda slouží ke srovnání tendence samovznícení uhlí pomocí rychlostní 

konstanty oxidace a frekvenčního faktoru. V této metodě prostupuje vzduch s určitou 

rychlostí do komory s uhelným vzorkem o určitém objemu. Z měření koncentrace kyslíku 

se na konci této komory vypočítává rychlostní konstanta a z té následně aktivační energie 

a frekvenční faktor. Výsledné hodnoty jsou pak kritérii k hodnocení náchylnosti uhlí 

k samovznícení [9]. 

 

4.1.3 Ruská metoda „U index“ 

Tato experimentálně ověřená metoda, jejímž autorem je V. S. Veselovskij, hodnotí 

dynamiku sorpce kyslíku. Po stanovený čas (24 h) se do nádoby uzavře uhelný vzorek 

(navážka 40 g, frakce 1,0 až 3,175 mm) za konstantních podmínek. Po skončení stanoveného 

času je atmosféra v nádobě analyzována na obsah O2, CO2 a CH4. Touto analýzou se zjistí 

výsledná spotřeba kyslíku uhlím potřebná pro výpočet. „U index“ je tedy index adsorpce 

kyslíku (vzorec č. 4) [10].  

 

   
 CaCO

CaCO
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PBV
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760..
           (4) 

kde: 

V - objem vzduchu v zavřené nádobě [ml], 

P - tlak nasycené páry při 25oC [23,8 mm Hg], 

B   - barometrický tlak [mm Hg], 

W - navážka uhlí [g], 

t - čas adsorpce, [hod], 

CO - koncentrace kyslíku ve vzduchu [%],  

Ca - koncentrace kyslíku ve vzduchu nádoby po čase t [%], 

760 - barometrický tlak vzduchu za normálních podmínek [torr]. 
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Obrázek č. 10: Ruský „U index“ - schéma aparatury [10] 

 

4.1.4 Polská metoda „k index“ 

Podobná metoda, která byla vyvinuta v Polsku, s tím rozdílem oproti ruské metodě, 

že se měří pouze koncentrace kyslíku a dusíku. Směrodatná je konstanta k - rychlost 

oxidace [9]. Index se počítá z rovnice (5): 
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              (5) 

kde: 

V  -  objem směsi plynů, 

m  - hmotnost uhelné hmoty. 

    - délka působení, 

 2O ,  2N   - objemová koncentrace kyslíku, dusíku na začátku, 

 2O ,  2N  - objemová koncentrace kyslíku, dusíku na konci [9]. 
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4.1.5 „Flask Test“ amerického úřadu pro bezpečnost a zdraví v důlním průmyslu 

Tato metoda hodnotí vzorek uhlí o navážce 50 g umístěných v šesti Erlenmayerových 

baňkách, opatřených tlakovými snímači pro určení poklesu tlaku za sedm dní. Na konci testu 

bylo zkoumáno složení atmosféry uvnitř Erlenmayerových baněk – směsi plynů O2, CO, 

CO2, CH4. Na základě analýzy uvnitř baňky bylo vypočteno z naměřených hodnot množství 

adsorbovaného kyslíku a také tzv. „CO index“ [15].  Dáno vztahem (6): 

2O

CO
COindex                   (6) 

kde: 

CO – objemové množství CO v nádobě [ppm], 

O2   – množství adsorbovaného kyslíku [%]. 

Obrázek č. 11: „Flask Test“ - schéma aparatury [14] 

 

4.1.6 Mokré oxidační metody 

Tyto testy se řadí mezi nepřímé metody měření oxidačních schopností uhelných 

hmot. K měření se využívá oxidačních činidel, jako jsou KMnO4, Br2, H2O2 apod. Navážka 

uhlí - 3 g se promíchává v dewarově nádobě spolu s roztokem 20% H2O2. Při tom se sleduje 

maximální teplota a čas potřebný k 80° C. Uhlí se poté zařazuje do daných kategorií. 

Nevýhodou této metody bylo, že uvolňované teplo z oxidace uhlí mohlo ovlivnit i teplo 

uvolňované z rozkladu H2O2 [9]. 
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4.1.7 Metoda izotermické sorpce kyslíku VŠB – TU Ostrava 

Princip této metody spočívá v hodnocení dynamiky sorpce kyslíku – sledování 

poklesu tlaku uvnitř pěti Erlenmayerových baněk. Navážka 50g vzorku se sleduje po dobu 

7 dní. Celá aparatura je napojena na řídící PC s vyhodnocovací aplikací.  

Tato metoda je detailněji popsána v  kapitole 4.3 Metoda izotermické sorpce kyslíku 

Laboratoře samovznícení látek HGF. 

 

4.2  Metody stanovení náchylnosti k samovznícení použité na Heřmanickém 

odvalu  

Tyto metody byly testovány v minulosti na odvalech OKR a byly popsány 

v doktorské disertační práci [11]. Uvedené zkoušky provedla akreditovaná laboratoř VVUÚ 

a.s. Ostrava. 

 

4.2.1 Olpinského metoda pro stanovení náchylnosti k samovznícení na odvalech OKR 

Principem této zkoušky je tepelné namáhání slisované tablety z testovaného vzorku 

v prostředí o teplotě 235° C. Hodnotící parametr je rychlost nárůstu teploty vzorku v bodě, 

ve kterém dosáhne teplota vzorku teploty okolního prostředí [11].  

Dle metody Olpinského spadají vzorky hlušiny do kategorie náchylnosti 

k samovznícení nízké, hodnota indexu náchylnosti k samovznícení byla nižší než 

40 °C.min-1. Naměřené výsledky provedených zkoušek u odvalových hmot jsou uvedeny 

v tabulce č. 4 [11]. 

 

Tabulka č. 4: Výsledky zkoušek náchylnosti k samovznícení metodou Olpinského [11] 

 

 

Vzorek Wa [%] Va [%] Aa [%] Ca [%] SZa [°C.m-1] tmax [°C] 

odval Paskov D 0,6 8,5 82,5 8,2 2,6 236,5 

odval Oprechtice 0,7 7,0 88,0 4,1 1,1 237,0 

odval Heřmanice 0,8 5,6 92,4 1,1 0,9 235,4 
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kde: 

Wa  - vlhkost [%], 

Va  - prchavá hořlavina [%], 

Aa  - popel [%], 

Ca  - fixní uhlík [%], 

SZa  - index samovznícení [°C.m-1], 

tmax  - maximální dosažená teplota [°C]. 

 

4.2.2 Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení adiabatickou metodou 

Princip stanovení náchylnosti k samovznícení adiabatickou metodou se zakládá 

na tom, že oxidační reakce jsou převážně exotermické a rychlost těchto reakcí je závislá 

exponenciálně na teplotě. U adiabatické metody (dle ČSN 441397) jsou zkušební vzorky 

za adiabatických podmínek (bez výměny tepla s okolím) prosávány čistým kyslíkem. 

Zvýšená teplota vzorků je ukazatelem vyvíjeného tepla oxidačními reakcemi. Použitá 

metoda je určena především pro černé uhlí. Výsledné hodnocení hlušinových vzorků se řadí 

mezi málo náchylné k samovznícení. Hodnoty výsledků jsou uvedeny v tabulce č. 5 [11]. 

 

Tabulka č. 5: Výsledky zkoušek náchylnosti hlušiny k samovznícení adiabatickou metodou [11] 

 

Vzorek 
tpoč 

[°C] 

Va 

[%] 

Aa 

[%] 

ti 

[h] 

t/τ 

[°C.h-1] 

SZa
max  

[°C.min-1] 

ČSM (frakce 0-15 mm) 100 8,29 83,58 26 2,1 4,0 

Odval Paskov D 100 9,03 81,29 51 1,0 2,6 

Paskov (frakce 0-180 mm) 100 6,54 90,63 56 1,0 2,8 

Paskov (frakce 0-15 mm) 100 8,08 84,65 - - 1,9 

Odval Heřmanice 100 5,08 93,69 - - 0,9 

ČSM (frakce 0-15 mm) 80 8,29 83,58 50 1,5 4,0 

Odval Paskov D 80 9,03 81,29 50 1,5 2,6 
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kde: 

tpoč  - počáteční teplota [°C], 

Va  - prchavá hořlavina [%], 

Aa  - popel [%], 

ti  - čas, za který vzorek dosáhne teploty cca 150 °C [h], 

t/τ - průměrná rychlost nárůstu teploty [°C.min-1], 

SZa  - index samovznícení [°C.m-1]. 

 

 

4.3 Metoda izotermické sorpce kyslíku Laboratoře samovznícení látek na 

VŠB – TU Ostrava  

Měření probíhalo v Laboratoři samovznícení látek na Katedře hornického 

inženýrství a bezpečnosti. K ověření míry náchylnosti vzorků pocházejícího z odvalu 

Heřmanice byla použita aparatura Izotermické sorpce kyslíku, jejíž funkčnost byla 

potvrzena [9] a také opětovný měřením inertního vzorku (vápence) před začátkem 

samotného měření odvalových hmot.  

 

4.3.1 Popis aparatury izotermické sorpce kyslíku – hardwarová část 

Tato aparatura se skládá z pěti Erlenmayerových baněk o obsahu 500 ml s krátkou 

skleněnou olivkou opatřenou gumovou hadičkou a uzavírající svorkou umožňující připojení 

zařízení pro odběr plynů po ukončení měření. Baňky shora uzavírají skleněné zátky 

se zábrusem, vybavené tlakovými čidly (typ TMAG 518M4H, CRESSTO s.r.o.) pro měření 

absolutního tlaku s rozsahem 70 až 110 kPa. Tyto senzory zaznamenávají pokles tlaku 

v Erlenmayerových baňkách. Dále je aparatura vybavena jedním termočlánkem (typ P10U, 

REGMET s.r.o.) s teplotním rozsahem od 0 °C do 40 °C. Teplotní čidlo zaznamenává teplotu 

v laboratoři a je důležité pro kompenzaci případných výkyvů teplot v laboratoři. Měřící 

senzory jsou propojeny s řídícím počítačem, který je vybaven převodníkovou kartou A/D 

(typ AXIOM 5210). Schéma zapojení aparatury a popis jednotlivých komponentů 

je znázorněn na obrázku č. 12. 
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4.3.2 Popis aparatury izotermické sorpce kyslíku – softwarová část 

Řídící počítač disponuje operačním systémem Windows. Na této platformě 

je zprovozněn vývojový program Control Web 2000 se softwarovou aplikací umožňující 

zapisování naměřených výsledků. Tyto naměřené hodnoty jsou ukládány do třech souborů, 

které se průběžně (interval 3 min.) ukládají na pevný disk řídícího PC. Dále pomocí 

přenosového datového média jsou výsledné soubory zpracovávány v tabulkových 

programech běžného PC.  

 

Obrázek č. 12: Schéma zapojení aparatury izotermické sorpce kyslíku 

kde:  

1, 2, 3, 4, 5 - Erlenmayerovy baňky o obsahu 500 ml se znázorněnou navážkou, 

a, b, c, d, e - tlaková čidla (typ TMAG 518M4H, CRESSTO s.r.o.), 

f  - převodníková A/D karta (typ AXIOM 5210), 

g  - řídící počítač, 

h  - monitor, 

i  - softwarový program Control Web 2000, 

j  - teplotní čidlo (typ P10U, REGMET s.r.o.). 
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Obrázek č. 13: Aparatura pro měření izotermické sorpce kyslíku v laboratoři samovznícení látek 

 

Obrázek č. 14: Řídící aplikace Control Web 2000 
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4.3.3 Ověření funkčnosti aparatury na inertním vzorku 

Pro ověření správnosti měření vzorků hlušin z heřmanického odvalu na aparatuře 

izotermické sorpce kyslíku, byl proveden předběžný test na slepém vzorku (vápenec). Cílem 

bylo prokázat, že v Erlenmayerových baňkách nedochází k reakci s inertním vzorkem - 

k sorpci kyslíku.   

Obrázek č. 15: Měření slepého vzorku (inertní vápenec)  

Tento vzorek byl připraven totožně jako vzorky haldoviny z heřmanického odvalu. 

Měření inertního vzorku je na obrázku č. 15.  

Obrázek č. 16: Měření slepého vzorku   
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Průběh měření je znázorněn na obrázku č. 16. Měření prokázalo, že při použití 

inertního vzorku nedochází v aparatuře k sorpci kyslíku. Protokol o provedené zkoušce 

je v příloze č. 2.  

 

4.3.4 Ověření těsnosti aparatury  

Standartní Erlenmayerovy baňky byly pro potřeby odběrů plynů po ukončení měření 

vyměněny za Erlenmayerovy baňky totožného objemu opatřené skleněnou olivkou 

pod zábrusem baňky. 

Pro ověření těsnosti pěti Erlenmayerových baněk opatřených boční olivkou 

umístěnou pod zábrusem bylo spuštěno měření po dobu sedmi dní na prázdno bez vzorku. 

Sledovaný tlak v baňkách byl konstantní. Tím byla ověřena těsnost aparatury izotermické 

sorpce kyslíku. 

 

4.4 Odběr vzorků na Heřmanickém odvalu  

Vzorky byly pro tuto diplomovou práci odebírány postupně již od podzimu roku 

2017 do jara 2018. Cílem bylo bodově pokrýt co největší plochu části termicky aktivního 

odvalu. Jelikož se jedná o nehomogenní těleso, měly vzorky rozličné chemicko-fyzikální 

vlastnosti. Převážná část vzorků byla odebírána z malých hloubek pod povrchem  

(30 až 50 cm) nebo z odhalených řezů odvalu. Každý ze vzorků byl po odebrání uzavřen  

do 10litrové nádoby, v nejkratším možném časovém intervalu převezen do laboratoře 

samovznícení látek na VŠB-TU Ostrava, kde byl následně neprodyšně zavakuován  

do igelitových VacSy sáčků do doby, než byl použit na rozbor.  

Vzorky byly odebírány maximálně po třech v jednom termínu. Autor diplomové 

práce vzorky odebíral osobě s povolením státního podniku DIAMO, která má ve správě 

Heřmanický odval. Množství vzorků odpovídalo časové vytíženosti laboratorní aparatury. 

Při odběru vzorků bylo využito následující zařízení: více plynný detektor Dräger X-am 5600, 

termokamera FLIR E4, vpichovací teploměr GREISINGER GTH 175PT, třech 

uzavíratelných nádob pro přepravu vzorku do laboratoře a ručního nářadí k extrakci vzorku.  
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Obrázek č.17: Odběrová místa vzorků na Heřmanickém odvalu 

 

Důležitou součástí vybavení pro odběry byl také integrovaný GPS modul 

integrovaný ve smartphonu HUAWEI P9LITE, pro zaměření odběrových míst. Tyto místa 

jsou zaznačeny v ortofoto mapě, příloha č. 3 a jejich GPS souřadnice jsou uvedeny 

v tabulce č. 7. 

Detektor Dräger X-am 5600 byl využíván pro analýzu plynů v místě odběru vzorků 

a také pro zajištění bezpečnosti při odběrech vzorků na Heřmanickém odvalu, tabulka č. 6. 

 

Tabulka č. 6: Vybraná odběrová místa analyzovaná detektorem Dräger X-am 5600 

číslo vzorku O2 [%] CO2 [%] CO [ppm] CH4 [%] 

7 20,0 1,05 20 0 

8 19,6 1,48 305 0,2 

10 20,0 0,45 10 0 

11 20,0 0,35 0 0 
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Obrázek č. 18: Odebírání vzorků na Heřmanickém odvalu 

 

Tabulka č. 7 GPS souřadnice všech odběrových míst vzorků 

číslo vzorku GPS souřadnice odběrových míst 

1 49° 52' 4,0116" N 18° 18' 46,224" E 

2 49° 52' 6,814" N 18° 19' 11,247" E 

3 49° 52' 7,390" N 18° 19' 11,349" E 

4 49° 52' 6,771" N 18° 19' 10,727" E 

5 49° 52' 7,358" N 18° 19' 8,687" E 

6 49° 52' 7,513" N 18° 19' 3,759" E 

7 49° 51' 59,819"N 18° 18' 55,330" E 

8 49° 52' 1,669" N 18° 18' 58,109" E 

9 49° 52' 2,627" N 18° 19' 0,533" E 

10 49° 52' 5,219" N 18° 19' 0,594" E 

11 49° 52' 7,123" N 18° 19' 0,026" E 

 

 



David Brus: Oxidační vlastnosti zbytkového uhlí odvalových hmot OKR 

2018  32 

 

4.5 Termovizní měření v průběhu odběrů vzorků v jihovýchodní části odvalu 

Konstrukce termokamery je velmi podobná standartnímu fotoaparátu či kameře. 

Umožňují nám zobrazit pro nás neviditelné infračervené záření za pomocí infračerveného 

snímku – termogramu. Ten se skládá z jednotlivých pixelů, které odpovídají povrchové 

teplotě měřeného tělesa. 

Jedno z měření bylo provedeno na Heřmanickém odvalu dne 20. 3. 2018, za venkovní 

teploty -4° C. K měření byla využita termokamera z Katedry hornického inženýrství 

a bezpečnosti (FLIR E4). Vybrané snímky z termokamery jsou uvedeny na obrázcích 

19 až 24. Termokamera byla také využívána pro přesnou lokalizaci termicky aktivních míst 

na Heřmanickém odvalu. GPS souřadnice jednotlivých odběrových míst jsou zapsány 

v tabulce č. 7. 

Z jednotlivých snímků je patrné dosti značná intenzita termických procesu 

na povrchu Heřmanického odvalu v jihovýchodní části. Teploty se zde a pohybují v rozmezí 

30 až více než 280 ̊C, patrné z jednotlivých termogramů. 

Obrázek č.19: Jihovýchodní pohled na Heřmanický odval (foto + termogram) 

Obrázek č.20: Pohled do dutiny na jižním svahu střední části Heřmanického odvalu (foto + termogram) 
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Obrázek č.21: Odběrné místo 6. vzorku (foto + termogram)  

Obrázek č.22: Odběrné místo 7. vzorku (foto + termogram) 

Obrázek č.23: Odběrné místo 8. vzorku (foto + termogram) 

Obrázek č.24: Odběrné místo 9. vzorku (foto + termogram) 
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4.6 Uchovávání vzorků a příprava vzorků pro potřeby měření 

Vzorky, transportované do Laboratoře samovznícení látek z heřmanického odvalu, 

byly vždy v co nejkratším možném čase zavakuovány z důvodu rozdílu v sorpci 

mezi čerstvými a volně ponechanými vzorky v laboratoři. Těmto rozdílům se důkladně 

věnuje [9].  

K vakuování vzorků bylo použito zařízení pro vakuové uchovávání (typ VACSY 

VG-017-P, ZEPTER) a speciálních VACSY sáčků určených pro toto použití, obrázek 25. 

Při vakuuvání jednotlivých vzorků byl z prostoru sáčku odsán vzduch, a následně byl sáček 

tepelně uzavřen. Takto byly vzorky uchovávány maximálně dva až tři týdny. Po rozbalení 

byl vzorek ihned připravován v laboratoři k měření.  

Obrázek č. 25: Vakuování vzorků pomocí VACSY VG-017-P 

 

Příprava vzorků pro samotné měření se skládala z kvartace vzorku dle  

ČSN EN 932-2 a dále ve vakuovém sušení a následně mletí, proseti na požadovanou frakci 

a v navážce 50g. 
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Sušení vzorku bylo oproti původnímu postupu [9] přesunuto před drcení, kvůli 

vysokému obsahu vody ve vzorcích. To mělo za následek ucpávání čelisťového drtiče 

a znemožnění pokračování v dalším postupu. Sušení probíhalo ve vakuové peci Vacucell 22 

(BMT a.s. Brno), obrázek č. 26 po dobu 24 hodin při teplotě 60°C.  

Obrázek č. 26: Sušení vzorku ve vakuové peci Vacucell 

 

Po sušení ve vakuové peci byly vzorky ponechány jednu hodinu v atmosféře 

laboratoře z důvodu zpětné sorpce. Tato doba by měla být dostačující k fyzikální sorpci tak, 

aby sledovaný pokles tlaků v Erlenmayerových baňkách nebyl zkreslen předchozím 

vakuovým sušením. Podrobnému popisu vlivu zpětné sorpce se věnuje [9]. 

Drcení a sítování vzorků probíhalo v Laboratoři zemin a hornin na HGF VŠB – TU 

Ostrava. Vzorky haldoviny byly rozemlety na určitou frakci na čelisťovém drtiči RETSCH 

BB 51, obrázek č. 27. Poté byla potřebná frakce (<0.2 mm) oddělena pomocí analytického 

sítovacího stroje RETSCH AS 200, obrázek č. 27.  
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Obrázek č. 27: Čelisťový drtič RETSCH BB 51 a sítovací stroj RETSCH AS 200 

 

Vážení probíhalo v Laboratoři samovznícení látek na HGF VŠB – TU Ostrava 

na analytické váze DENVER INSTRUMENT SI-403A (d = 0,001, e = 0,01). Do každé z pěti 

Erlenmayerových baněk byla odvážena navážka o hmotnosti 50 g, obrázek č. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28: Analytická váha s navážkou pro měření izotermické sorpce kyslíku 
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Po navážení všech pěti vzorků byly Erlenmayerovy baňky s navážkou utěsněny. 

Vrchní zátky se zábrusem, opatřené tlakovými čidly (typ TMAG 518M4H, CRESSTO 

s.r.o.), se pro co nejdokonalejší utěsnění opatřily vrstvou plastické vazelíny (typ LV2-3).  

Poté byla spuštěna řídící aplikace na kontrolním PC a došlo k započetí měření 

vzorku. 
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5 ZHODNOCENÍ RIZIKOVOSTI OXIDACE ZBYTKOVÉHO UHLÍ 

HLUŠIN OKR 

5.1 Zhodnocení rizikovosti pomocí hodnotícího parametru dle Kellera 

Pro hodnocení výsledků naměřených metodou izotermické sorpce kyslíku byl použit 

hodnotící parametr k náchylnosti odvalových hmot k samovznícení obsah plochy 

nad křivkou poklesu tlaku v uzavřených Erlenmayerových baňkách. Tato volba byla 

vybrána, aby postihla celkový pokles tlaku i gradient počátečního poklesu tlaku. Na obrázku 

č. 29 je znázorněn graf závislosti tlaku na čase, s vyznačeným hodnotícím parametrem. 

Plocha poklesu tlaku S se stanoví podle vzorce (7) [9]. 

 

 

 

Obrázek č. 29: zobrazení hodnotící plochy parametru 
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Kde:  

S - plocha [kPa.min], 

P0 - počáteční tlak [kPa], 

Pt - tlak v čase [kPa], 

Δt - časový interval [3 min]. 

 

Pro hodnocení třídy náchylnosti k samovznícení bylo použito ke srovnání 

klasifikační stupnice dle [9]. Vyhodnocením obsahu plochy, je zařazen daný vzorek 

pro určení třídy náchylnosti k samovznícení do jedné ze třech kategorií. Klasifikace 

je zobrazena v tabulce č.  8. 

 

Tabulka č. 8: Klasifikační stupnice dle [9] 

Kategorie Hodnota indexu PT  

[kPa.min] 

Třída náchylnosti 

k samovznícení 

1. S < 35 000 NÍZKÁ 

2. S=35 000 – 50 000 STŘEDNÍ 

3. S  > 50 000 VYSOKÁ 

 

Jak už bylo uvedeno, délka testu metodou izotermické sorpce kyslíku trvala sedm dní 

(s přípravou vzorku osm dní). V tabulce č. 9 jsou uvedeny jednotlivý vzorky 

z Heřmanického odvalu a jejich celkové poklesy tlaku, obsah plochy S nad křivkami, obsah 

popela a obsah spalitelných látek.  
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Tabulka č. 9: Hodnocení vzorků dle hodnotící stupnice autora [9] (nejnižší hodnoty jsou 

zobrazeny modře, nejvyšší červeně) 

číslo vzorku Δp [kPa] S [kPa.min] Ad [%] V [%] 
Třída 

náchylnosti 

1 1,78 5652,27 87,93 12,07 nízká 

2 0,80 5310,03 72,12 27,88 nízká 

3 0,58 5069,76 79,10 20,9 nízká 

4 0,87 7034,64 83,77 16,23 nízká 

5 0,70 4733,85 90,39 9,61 nízká 

6 3,23 23255,55 82,65 17,35 nízká 

7 3,45 24552,78 89,07 10,93 nízká 

8 17,74 152766,45 77,83 22,17 vysoká 

9 0,77 7080,90 76,18 23,82 nízká 

10 1,08 8481,15 83,13 16,87 nízká 

11 2,68 20476,27 72,78 27,22 nízká 

průměr 3,06 24037,60 81,36 18,64 - 

 

Kde: 

S - plocha [kPa.min], 

Δp - celkový pokles tlaku [kPa], 

Ad  -  obsah popela [%], 

V - obsah spalitelných látek [%]. 

Dle hodnotící stupnice používané pro hodnocení náchylnosti k samovznícení 

uhelných vzorků bylo z celkového počtu 11 – ti vzorků deset zařazeno do třídy náchylnosti 

nízké a jeden vzorek do třídy vysoká (vzorek č. 8). Průběh měření vzorků je znázorněn 

na obrázku č. 30. 
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Obrázek č. 30: Průběh měření všech vzorků společně 
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Dále byly porovnány minimální a maximální dosažené hodnoty poklesů tlaků 

s hodnotami dosaženými v průběhu měření uhelných vzorků v rámci [9], tabulka č. 10.  

 

Tabulka č. 10: srovnání nejvyšších a nejnižších naměřených hodnot (nejnižší hodnoty jsou 

zobrazeny modře, nejvyšší červeně) 

číslo vzorku 
Celkový pokles 

tlaku [kPa] 

Obsah plochy nad 

křivkou [S] 
V [%] 

6 (Keller, 

Darkov 3) 
3,0 22485,9 25,5 

9 (Keller, 

Doubrava 2) 
9 58314,3 36,4 

3 (Brus, 

Heřmanice) 
0,58 5069,76 20,9 

8 (Brus, 

Heřmanice) 
17,74 152766,45 22,17 

 

Hlušinový vzorek č. 8 je zajímavý tím, že jeho hodnota PT indexu (S8 = 152766,45) 

obrázek č. 31, přibližně 3x větší než hodnota uhelného vzorku č. 6 (Keller, Darkov 3, 

S6 = 58314,3), obrázek č. 32. Vzorek č. 8 byl jediný, který tuto stupnici tak výrazně překonal 

a výrazně se odlišil od ostatních měřených vzorků také ve složení atmosféry v baňkách 

po skončení měření izotermické sorpce kyslíku, tabulka č. 12.  
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Obrázek č. 31: Průběh měření vzorek č. 8 - nejvyšší pokles tlaku 

 

 Obrázek č. 32: Průběh měření vzorek č. 3 - nejnižší pokles tlaku 
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5.2  Rozbor atmosféry v uzavřené Erlenmayerové baňce po ukončení testu  

Pro odběr plynných látek byla aparatura na měření izotermické sorpce kyslíku 

v Laboratoři samovznícení látek na VŠB – TU Ostrava upravena. Původních pět 

Erlenmayerových baněk o objemu 500 ml bylo nahrazeno baňkami stejného objemu 

s krátkou skleněnou olivkou, umístěnou pod zábrusem, s gumovou hadičkou a uzavírající 

svorkou pro připojení zařízení sloužícímu k odběru složení atmosféry uvnitř baňky 

po skončení měření. Po ukončení měření izotermické sorpce kyslíku, byly odebrány plyny 

pro tuto analýzu z baněk pomocí externí pumpy Dräger Pump X-am 1/2/5000 a analyzovány 

pomocí více plynného detektoru Dräger X-am 5600. Po ukončení měření byly pomocí tohoto 

detektoru zjišťovány koncentrace těchto plynů:   

- kyslík O2 [%],  

- metan CH4 [%], 

- oxid uhličitý CO2 [%], 

- oxid uhelnatý CO [ppm].  

Analýza byla prováděna až od vzorku č. 6 z důvodu zakázkové výroby vhodného 

typu Erlenmayerových baněk, které byly zhotoveny firmou VWR International s. r. o.. 

Pro každý vzorek byly plyny odebrány ze všech pěti baněk, kterým předcházelo měření 

izotermické sorpce kyslíku po dobu sedmi dnů. Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 11. 

Obrázek č.33: Odebírání vzorků plynů pomocí detektoru Dräger X-am 5600 
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Tabulka č. 11: Složení atmosféry v baňkách po skončení měření izotermické sorpce kyslíku 

číslo vzorku číslo baňky O2 (%) CO2 (%) CO (ppm) CH4 (%) 

6 

O2 lab 21,3 %, 

CO2 lab 0,1 % 

1 18,70 0,28 255 0 

2 19,50 0,18 155 0 

3 18,60 0,25 250 0 

4 18,60 0,26 215 0 

5 18,70 0,23 220 0 

průměr 18,82 0,25 219 0 

7 

O2 lab 21,3 %, 

CO2 lab 0,11 % 

1 17,9 0,53 22 0 

2 18,3 0,49 25 0 

3 17,7 0,60 20 0 

4 18,1 0,50 25 0 

5 18,6 0,46 20 0 

průměr 18,12 0,52 22,4 0 

8  

O2 lab 21,4 %, 

CO2 lab 0,08 % 

1 5,0 1,42 155 0 

2 4,9 1,36 160 0 

3 8,1 1,04 155 0 

4 5,6 1,40 215 0 

5 6,1 1,46 236 0 

průměr 5,94 1,34 184,2 0 

9 

O2 lab 21,3 %, 

CO2 lab 0,1 % 

1 20,9 0,52 8 0 

2 20,9 0,14 8 0 

3 20,9 0,12 10 0 

4 20,9 0,12 15 0 

5 20,9 0,13 8 0 

průměr 20,9 0,21 9,8 0 

10 

O2 lab 21,3 %, 

CO2 lab 0,12 % 

1 20,9 0,13 58 0 

2 20,9 0,15 95 0 

3 20,9 0,17 70 0 

4 20,4 0,21 95 0 

5 20,2 0,22 105 0 

průměr 20,66 0,18 84,6 0 

11 

O2 lab 21,3 %, 

CO2 lab 0,08 % 

1 19,5 0,18 215 0 

2 19,9 0,16 220 0 

3 19,8 0,17 210 0 

4 19,8 0,17 215 0 

5 19,7 0,19 245 0 

průměr 19,74 0,18 221 0 
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Je patrné, že vždy došlo k úbytku kyslíku (zapříčiněnou sorpcí kyslíku vzorkem). 

Největší pokles O2 lze pozorovat opět u vzorku č. 8, tabulka č. 12. Také byl vždy indikován 

CO a CO2 naopak k indikaci CH4 nedošlo ani v jednom případě.  

Průměrné hodnoty CO kolísaly v rozpětí 9,8 – 221 ppm. Největší vývin CO byl 

zaznamenán u vzorku č. 11, průměrná hodnota 221 ppm. Vůbec největší hodnota vývinu 

CO byla konkrétně zaznamenána u baňky č.  1 vzorku č. 6 a to 255 ppm. Vzorek 

č. 8 s vysokou mírou náchylnosti k samovznícení dosáhl třetí nejvyšší hodnoty 184 ppm. 

Naměřené průměrné hodnoty CO2 se pohybovaly od 0,18 – 1,34 %. Kdy největší 

hodnota CO2 = 1,34 % byla naměřena u vzorku č. 8, absolutně největší hodnota konkrétně 

u baňky č. 5 tohoto vzorku a to 1,46 %.  

 

Tabulka č. 12: Analýza atmosféry Erlenmayerových baněk po ukončení sedmi denního měření na vybrané 

plyny  

číslo 

vzorku 
O2 [%] CO2 [%] CO [ppm] CH4 [%] Wa [%] Ad [%] V [%] 

6 18,82 0,25 219 0 1,10 82,65 17,35 

7 18,12 0,52 22,4 0 0,99 89,07 10,93 

8 5,94 1,34 184,2 0 1,00 77,83 22,17 

9 20,9 0,21 9,8 0 0,97 76,18 23,82 

10 20,66 0,18 84,6 0 1,52 83,13 16,87 

11 19,74 0,18 221 0 1,59 72,78 27,22 
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5.3  Stanovení hodnoty CO indexu 

Sledování složení důlních plynů, z důvodu předcházení důlním požárům započalo 

v polovině 30. let dvacátého století. Za zakladatele metody indikace za účelem zjištění 

záparu je dnes považován J. I. Graham. Jeho tvrzení, že množství oxidu uhelnatého 

vzniklého oxidací je závislé na absorbovaném kyslíku, v daném čase a teplotě. Doporučoval 

využít tento poznatek k včasnému zjištění vznikajících záparů v dole a dále také přiřazení 

tříd jednotlivým dolům dle velikosti dvou ukazatelů, a to: 

- poměr CO/∆O2, 

- CO2/∆O2. 

Dnes jsou tyto ukazatele známy jako Grahamova čísla [20]. 

V dnešní době tato metoda patří k nejstarším metodám zjišťování samovznícení 

v uhelných dolech. Přesto je dodnes, využívána v některých zemích a to především jako 

doplňkový ukazatel ale také jako závazné bezpečnostní kritérium (např. Polsko). 

    Bylo zjištěno na základě použití této metody v polských dolech autorem [21], 

že vznikající zápar je nejdříve signalizován úbytkem kyslíku, potom následuje poměr 

CO2/∆O2 a jako poslední CO/∆O2. Olpinski tento jev popsal pomocí fyzikální adsorpce 

kyslíku na uhelné hmotě s pozvolným přechodem na chemisorpci kyslíku a uvolněním 

povrchu pro možnou další fyzikální adsorpci.   

Chemisorpce kyslíku na uhelnou hmotu, je doprovázeno exotermní reakcí, jejímž 

projevem je uvolnění tepla. Akumulací tepla v uhelné hmotě zapříčiněna jeho malou 

tepelnou vodivosti, má za následek její pozvolné zvyšování a dále štěpení kyslíkatých částí 

molekul za vzniku CO2 a poté i CO, čímž dojde opět k uvolnění další plochy. Tato nová 

plocha umožňuje další adsorpci kyslíku na uhelné hmotě a opět zvýšení teploty. Olpinski 

na základě tohoto vyvodil, že neustálý úbytek kyslíku v pravidelně sledované části důlního 

díla bude příznakem probíhajícího samovznícení uhelné hmoty. 

Oxid uhelnatý je stále považován za jeden z indikačních plynů samovznícení uhelné 

hmoty nejen v ČR. V průběhu 20 století po celém světě probíhala řada výzkumů zabývající 

se problematikou indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty např. [22, 23,24, 25, 26]. 
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Metoda k ověření náchylnosti uhelného vzorku popsaná v kapitole 4.1.5, je založena 

na rozboru atmosféry uvnitř Erlenmayerovy baňky po uplynutí sedmi dnů. Na základě tohoto 

rozboru je stanoven tzv. CO index [15]. 

Tabulka č. 13: Hodnoty CO indexu pro vzorky č. 6 – 11. 

 

V rámci diplomové práce byl autorem stanoven CO index pro vzorky č. 6 a 11, dle 

vzorce (6). Hodnoty CO indexu jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Lze sledovat, že hodnoty CO indexu se pohybují v rozmezí od 7,04 do 141,67 

(vzorek č. 11). Opět se ukazuje proměnlivost dosažených výsledků v průběhu měření 

diplomové práce.   

číslo vzorku O2,ads  [%] CO2 [%] CO [ppm] CO index 

6 2,48 0,25 219 88,31 

7 3,18 0,52 22,4 7,04 

8 15,46 1,34 184,2 11,92 

9 0,40 0,21 9,8 24,50 

10 0,64 0,18 84,6 132,19 

11 1,56 0,18 221 141,67 
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6 ZÁVĚR 

Problematika termické aktivity odvalů vzniklé činnosti hlubinných uhelných dolů 

představuje stále aktuální téma. Je třeba nahlížet na tuto problematiku ze dvou hledisek 

a to z pohledu bezpečnostního, kdy proces samovznícení uhelné hmoty obsažené ať už jako 

samostatná složka anebo jako vtroušené v průvodních karbonských horninách je zdrojem 

vzniku řady plynů, zvýšení místní prašnosti, vznik kaveren uvnitř odvalu. Odval je dle 

Horního zákona považován za ložisko nerostu. Je třeba se chovat jako správný hospodář 

a tak i pohlížet na odvaly vyskytující se na území OKR. Především odvaly vzniklé při 

počátcích dobývání uhlí v OKR jsou zdrojem jednak samotného uhlí tak lze na ně nahlížet 

jako na zdroj stavebního kameniva.  

Samotná míra stanovení rizika vzniku samovznícení uvnitř odvalu je dána řadou 

podmínek. Ať už to jsou samotné přírodní parametry uhelné hmoty tak dále i způsob jakým 

byl odval založen a po celou dobu provozován. Hodnocení míry samotného uhelného odvalu 

je složitým procesem. Jedná se vždy o útvar značně nehomogenní z pohledu charakteru 

ukládaných hmot svými tvary značně rozmanité, historické odvaly.  

V dnešní době jsou na území  OKR za termicky aktivní odvaly hodnoceny celkem tři 

odvaly. Jedná se o odval Ema, Hedvika a Heřmanice. Přičemž v současné době lze pozorovat 

nejvíce termickou aktivitu odvalu Heřmanice, především v jeho střední a východní části.  

Diplomová práce se zabývá stanovením míry náchylnosti odvalové hmoty 

pocházející z odvalu Heřmanice metodou Izotermické sorpce kyslíku. V průběhu řešení této 

práce bylo odebráno celkem 11 vzorků, které následně byly testovány v Laboratoři 

samovznícení látek na VŠB – TU Ostrava výše uvedenou metodou. Výsledky byly autorem 

přehledně zpracovány a jednotlivé protokoly měření jsou součástí této práce jako přílohy. 

Provedena byla také analýza složení atmosféry uvnitř Erlenmayerových baněk 

po ukončení měření na vybrané plyny. V průběhu odběrů byly také pořízeny termogramy 

území postiženého endogenním požárem a měřena koncentrace v okolí odběru vzorků. 

Metodu izotermické sorpce kyslíku lze považovat za funkční pro ověření míry 

náchylnosti odvalové hmoty k samovznícení, avšak bylo by vhodné pokračovat v tomto 

měření  i z důvodu možného uvažovaného upravení hodnotící stupnice pro odvalové hmoty. 

Doporučením je také pokračovat v rozboru atmosféry uvnitř baněk po skončení testu 
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a analýzu rozšířit plynovou chromatografii zaměřenou na vývin uhlovodíků. Avšak 

pokračovat také ve sledování poklesu O2 a vývinu CO a CO2.  

Snahou předložené diplomové práce je malým zrnkem přispět k poznání procesu 

vzniku, průběhu samovznícení, s kterým se lze setkat na odvalech po těžbě černého uhlí.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ČSN  - Česká technická norma, 

GPS  - Globální polohový systém, 

HGF  - Hornicko-geologická fakulta, 

OKR  - Ostravsko-karvinský revír, 

o.z.  - odštěpný závod, 

PT  - plocha tlaku, 

s.p.  - státní podnik, 

VŠB  - Vysoká škola báňská, 

VVUÚ  - Vědeckovýzkumný uhelný ústav. 
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