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Abstrakt  

 

      Samovznícení uhelné hmoty je stále aktuálním problémem uhelného průmyslu, 

především hlubinných uhelných dolů. Odborná veřejnost i pracovníci v praxi se tímto 

problémem zabývají již více než sto let. Samovznícení uhlí je v podobě endogenních 

požárů příčinou mimořádných událostí, jejichž důsledky jsou závažné jak v oblasti 

ekonomických ztráty, tak v oblasti bezpečnosti, neboť jsou v některých případech 

doprovázeny ztrátami na lidských životech.  

      Předložená disertační práce se zabývá tématem samovznícení a možností využití 

indikačních plynů pro stanovení rozsahu ohniska endogenního požáru. Indikační plyny 

jsou doprovodným projevem každého samovzěcovacího procesu, ale jejich využití  

pro zjištění rozsahu ohniska endogenního požáru je zatíženo četnými faktory. 

      V jednotlivých kapitolách této práce je popsán historický vývoj zkoumání 

samovznícení jak na mezinárodní tak národní úrovni, platná legislativa, faktory ovlivňující 

využití indikačních plynů, statistické vyhodnocení chyby vyplývající z široké desorpční 

vlastnosti uhelné hmoty a samotný výpočet rozsahu ohniska endogenního požáru doplněný 

vypracovanými srovnávacími plynovými etalony. 

 
 
 
 
Klí čová slova 
 
samovznícení  uhlí, endogenní požár, indikační plyny samovznícení  
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Abstract 

 
 
A spontaneous ignition of coal is still a current problem of mining industry, especially  

in deep mines. Specialists and technicians deal with this problem for more than 100 years. 

The spontaneous ignition in the form of endogenous fire causes extraordinary events 

whose effects are serious both in the economic sector and in the safety sector because  

they are sometimes accompanied with casualties. 

      The submitted dissertation thesis deals with the spontaneous ignition and possibilities  

for utilization of indicative gases to determine the degree of focal point of endogenous fire. 

The indicative gases accompany every process of spontaneous ignition and their utilization  

is aggravated by frequent factors.  

      In particular units of this thesis, there is described the historical development  

of spontaneous ignition both at an international level and at a national level, valid 

legislation, factors influencing the utilization of indicative gases, statistical analysis  

of error following from wide desorption charakter of coal and the calculation  

of quantitative degree itself supplied with comparing gas etalons.  

 
 
 
 
Keywords 
 
spontaneous combustion of coal, endogenous fire, indicating gases of spontaneous 
combustion
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Úvod 

 

      Hornická činnost v hlubinných dolech patří z hlediska bezpečnosti k rizikovým 

aktivitám. K nejzávažnějším rizikům, která ohrožují nejen lidské životy a zdraví                                                                                                                                                                                                          

pracovníků, ale také majetek, patří důlní otřesy, požáry a výbuchy, průtrže plynů a hornin 

či průvaly vod a bahnin. Tato rizika nejsou jediná, existuje řada dalších.  

      Předložená práce je zaměřena na samovzněcování uhelné hmoty, jež vede k důlním 

endogenním požárům. Nutnost řešení otázek spojených se samovzněcováním uhlí 

v uhelném průmyslu vyplynula z potřeb praxe. Zatímco samovzněcování vyskytující  

se na hornických odvalech představuje především ekologickou zátěž, samovzněcovaní uhlí 

v hlubinných dolech představuje nejen škody ekonomického rázu, ale také, což je mnohem 

závažnější, často újmu na lidském zdraví a životech. 

      Bylo vypracováno mnoho teorií, které vysvětlují příčiny a proces samovznícení  

uhlí. Všechny, nebo převážná většina těchto teorií, udává jako příčinu samovznícení 

schopnost uhlí reagovat se vzdušným kyslíkem při normální teplotě. Žádnou z dosud 

uznávaných teorií nelze popřít, ani považovat za všeobecně platnou. Disertační práce 

navazuje na dosavadní poznatky a bylo snahou autorky práce získat nové poznatky 

v oblasti využití indikačních plynů samovznícení uhlí. Jednou z dosud detailně neřešených 

otázek byla otázka stanovení rozsahu ohniska samovznícení uhelné hmoty s využitím 

indikačních plynů. Z tohoto důvodu sledovala disertační práce následující cíle: 

 

• kompilaci dostupných informací k využití indikačních plynů pro včasné zjišťování 

ohnisek samovznícení v hlubinných uhelných dolech, 

• analýzu ovlivňujících faktorů, které využití indikačních plynů samovznícení uhlí 

zatěžují chybou, 

• stanovení výpočtu rozsahu ohniska samovznícení s využitím indikačních plynů 

a vypracováním srovnávacích plynových etalonů OKR, 

• vytvoření programové aplikace pro výpočet rozsahu ohniska samovznícení a její 

praktické ověření.  
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     K naplnění vytýčených cílů byly u školícího pracoviště dostupné, již v předchozí době 

získané, poznatky v oblasti četných rozborů uhelných vzorků metodou tepelné oxidace 

a elektronická databáze plynových obrazů indikačních plynů samovznícení uhlí OKR.  
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1. Dosavadní poznatky v oblasti aplikace indikačních plynů samovznícení 

uhelné hmoty 

1.1. Historický vývoj metod posuzování indikačních plynů samovznícení  

2. 1. 1. Vývoj indikačních metod posuzování samovznícení v zahraničí 

 

      Již více než sto let je v hornictví řešena problematika týkající se včasné indikace 

samovznícení uhlí. Přestože je to poměrně dlouhá doba, nebyla zatím nalezena zcela 

ideální metoda, díky níž by bylo možné včas a přesně určit teplotu ohniska samovznícení 

v jeho počátečním stádiu,  metoda, jenž by poskytovala jednoznačné výsledky.  

      Byla formulována řada teorií, objasňující proces samovznícení. K těmto teoriím 

(Chalupa 1957) patří např.:  

 

• pyritová teorie – tato teorie byla první, která se pokoušela vysvětlit samovzněcovací 

proces uhlí. Prvně byla vyslovena Plottem a Berzenlliem. Mc. Pherson, Simpkin a Wild  

přisuzovali zvláštní význam pyritovým příměsím, jako chemicky nejaktivnějším 

látkám při procesu samovzněcování. Četní autoři přisuzovali pyritu odpovědnost  

za samovzněcovací proces také proto, že působí rozklad částic uhelné hmoty. 

V novějších vědeckých pracích není pyritu přisuzován stěžejní význam  

při okysličování uhelné hmoty. K tomuto faktu přispělo zjištění, že u uhlí,  

jenž neobsahuje pyrit, rovněž docházelo k samovznícení. 

• bakteriální teorie – tuto teorii poprvé vyjádřili Potter, Haldane a Mc. Thiel,  

kteří při fermentačním působení bakterií na uhelnou hmotu připouštějí vznik lehce 

oxidovatelných sloučenin při značném tepelném efektu (jsou-li oxidovány vzdušným 

kyslíkem). Naopak autoři Winmill a Graham, po zkoumání této eventuality, dospěli 

k zápornému výsledku.  
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• fenolová teorie – byla vyřčena Fischerem a vysvětluje proces samovznícení uhlí 

působením kyslíku na sloučeniny fenolového charakteru (základem je aromatické jádro 

a hydroxylová skupina), které jsou předpokládané v uhelné hmotě. 

• teorie komplexu kyslík – uhlík – všeobecně nejuznávanější teorie. V první fázi 

dochází k adsorpci nestálých skupin peroxidického typu a k vývinu tepla. Ve druhé fázi 

dochází k chemisorpci vývojem složitých kyslíkových vazeb a rozpadem nestálých 

peroxidických sloučenin za zvýšeného vývinu tepla a plynných produktů oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého a vodní páry. Závěrečnou fází je samotné samovznícení.  

  

      Žádnou z těchto teorií nelze popírat, ale zároveň nebylo možné říci, že pouze jedna  

je pravdivá či alespoň pravděpodobná. Problémem v těchto teoriích byl fakt, že nebylo 

dostatečně přihlíženo ke složitosti povahy černého uhlí a různorodosti chemických  

a petrografických složek uhlí. 

      Cílevědomé sledování, sloužící pro účely předcházení důlním požárům, počalo 

v polovině 30.let minulého století. Základy nové metodě dal J. I. Graham, který tvrdil 

(Graham, 1920), že množství CO vzniklého oxidací závisí na absorbovaném kyslíku  

za určitý čas a určitou teplotu. Doporučil využít tento poznatek pro zjišťování vznikajících 

záparů v dole a pro zařazení jednotlivých dolů do různých tříd podle velikosti dvou 

ukazatelů CO/∆O2 a CO2/∆O2, jež jsou známy jako Grahamova čísla. A ačkoliv tato 

metoda patří k nejstarším, dodnes se v některých zemích používá jako doplňkový ukazatel  

nebo jako závazné bezpečnostní kritérium (např. Polsko). K výhodám této metody patří  

to, že je částečně nezávislá na ředění sledovaných plynů v místě odběru. Naopak 

k nevýhodám v současnosti patří nemožnost využití metody v důlních dílech,  

v nichž je obsah kyslíku snižován umělou inertizací.     

      Grahamova metoda je založena na předpokladu, že dusík je netečný plyn,  

který není do celku dodáván ani odebírán. Množství dusíku (včetně vzácných plynů)  

ve vzduchu za normálních podmínek je 79,04 % a množství kyslíku, za stejných podmínek, 

je 20,93 %. Pak lze matematicky Grahamův poměr vyjádřit jako vztah (1):  

 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  16 
 

G = 22265,0 ON

CO

−                                                                                                              (1)          

kde konstanta 0,265 vyjadřuje podíl obsahu kyslíku k dusíku za normálních podmínek.  

       

      Při použití této metody v polských dolech zjistil polský autor Olpinski,  

že vznikající zápar nejdříve signalizuje úbytek kyslíku, potom poměr CO2/∆O2, 

a nakonec CO/∆O2. Tento jev vysvětlil fyzikální absorpcí (vzniká na základě  

Van der Waalsových přitažlivých sil) kyslíku na uhelné hmotě s pozvolným přechodem  

na chemisorpci (je tvořena chemickými vazbami, proto je pevnější než fyzikální absorpce) 

kyslíku a uvolněním povrchu pro možnou další fyzikální adsorpci. Navázání kyslíku  

na uhelnou hmotu, čili chemisorpce kyslíku, je doprovázeno exotermní reakcí,  

která se projevuje uvolněním tepla. Akumulací tepla v uhelné hmotě, vlivem její malé 

tepelné vodivosti, nastává pozvolné zvyšování teploty a štěpení kyslíkatých částí molekul 

za vzniku CO2 a později i CO, čímž se opět uvolňují další plochy pro novou adsorpci 

kyslíku na uhelné hmotě. Z tohoto autor vyvodil, že neustálé se zvyšující úbytek kyslíku 

v pravidelně sledované důlní partii bude příznakem probíhajícího samovzněcovacího 

procesu.  

      Při sledování požáru v jednom z japonských dolů zjistil Kittagowam (Kittagowam, 

1959), že se v důlním díle, kromě CO a CO2, vyskytují některé uhlovodíky,  

především etylén. Toto zjištění dalo celosvětový podnět k důkladnému prozkoumávání 

vyšších uhlovodíků, které se vyskytují při nízkotepelné oxidaci uhelné hmoty. Koncentrace 

etylénu byla nízká a v tehdejší době obtížně měřitelná, proto sám Kittagowam navrhl  

své vlastní detekční trubičky a to zejména pro zjišťování CO a C2H4. Pro zjištění oxidu 

uhelnatého navrhl kolorimetrickou detekční trubičku, která byla použitelná v rozsahu  

0 – 0,1 %.  Etylén byl určován délkovou detekční trubičkou v rozmezí 1 – 10 ppm.  

      Pursall a Banerjee (Pursall, Banerjee, 1962), kteří se problematikou samovznícení 

zabývali, se pokusili vypracovat postup pro chromatografické stanovení vyšších 

uhlovodíků jako je etylén a propylén. Při pokusech využívali argon jako nosný plyn. 

Výzkumem zjistili, že výskyt těchto uhlovodíků je v poměru se stoupající koncentrací 

oxidu uhelnatého. Pro zjištění plynu byl použit tepelně vodivostní detektor, který se však 
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pro nízké koncentrace plynů příliš neosvědčil, což vedlo Pursalla s Goshem (Pursall, Gosh, 

1963) k úpravě běžného prodejního chromatografu. Výsledkem byli tři detektory: 

 

• profilový ionizační detektor, který umožňoval měřit vysoké koncentrace plynů  

až do 100%  v rozsahu detektoru. Mohl být použit jakéhokoliv nosný plyn. Jedinou 

nevýhodou byla malá citlivost, tudíž se tento detektor nehodil pro některé aplikace 

analytické plynové chromatografie. 

• argonový detektor, který byl v podstatě srovnatelný s předcházejícím, za použití 

argonu jako nosného plynu, ovšem s vyšší citlivostí. 

• detektor pohyblivosti elektronů slouží pro měření plynů, které se vyskytují trvale 

v nízkých koncentracích.  

 

     Jelikož stanovení jednotlivých složek z důlního ovzduší bylo příliš složité a časově 

velmi náročné, upravili autoři prodejní argonový detektor tak, aby alespoň částečně 

splňoval úlohu všech tří detektorů. V případě, že měl detektor pracovat jako argonový 

detektor, mohl měřit a určovat všechny uhlovodíkové plyny, které mohou být v důlním 

ovzduší ve stopovém množství, krom metanu. Tento detektor nebyl vhodný pro stanovení 

trvale se vyskytujících plynů. V případě, že bylo detektoru využito jako detektoru 

profilového, mohl určovat a měřit všechny plyny, včetně trvale se vyskytujících plynů, 

v jakékoliv koncentraci od 0,01% až do 100%. A bylo-li nutné určit kterýkoli ze stálých 

plynů vyskytujících se pouze ve stopovém množství (tj. pod 0,01), mohl být detektor 

přizpůsoben jako detektor pohyblivosti elektronů. Díky použití integračního zesilovače  

u tohoto přístroje se zlepšila záznamová technika – v jakémkoliv vzorku důlního ovzduší 

mohly být přesně stanoveny všechny plyny. Byla možná nejen úplná a přesná analýza  

a stanovení plynů vyskytujících se normálně v důlním ovzduší, ale také určení a přesné 

změření plynů, které se vyskytují ve stopovém množství v místech náchylných 

k samovznícení.  

     Při používání integračního zesilovače je rovněž možné přesně stanovit plyny přítomné  

ve vysokém procentu. Další nepopiratelnou výhodou tohoto přístroje byl fakt, že celková 

reprodukovatelnost výsledků byla vynikající, což znamenalo absolutní spolehlivost 
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přístroje i techniky. Autoři měřením uhlovodíků v dolech zjistili, že dříve než byla 

zpozorována abnormálnost v hodnotách Grahamových ukazatelů, vyskytly se stopy 

etylénu. Při zvýšení základního poměru CO/∆O2  na sedminásobek normálního poměru  

se objevil propylén. Naopak při poklesu tohoto ukazatele na trojnásobek propylén zmizel. 

Acetylén se začal objevovat až při dosažení alespoň devítinásobku původního poměru.  

Při používání této metody v praxi se ovšem autoři často setkali se skutečností, že hodnoty 

poměru CO/∆O2  vzrostly, avšak etylén ani jiný nenasycený uhlovodík nebyl zjištěn. 

Domnívali se proto, že vyšší obsah CO byl zapříčiněn jiným zdrojem  

než je samovzněcovací proces. Rovněž dospěli k závěru, že zatímco při stoupající teplotě 

se uhlovodíky objevují v pořadí – etylén, propylén, acetylén, při poklesu teploty zanikají 

tyto složky v opačném sledu.  

    Autor Pursall (Pursall, 1968)  se dále na Sheffieldské univerzitě zaměřil na provozní 

výzkumy, aby prokázal, že výskyt etylénu v důlním ovzduší může charakterizovat 

samovzněcovací proces uhlí. Bylo nutno prokázat, že: 

• vývin etylénu souvisí se samovzněcovacím procesem v dole, 

• výskyt etylénu varuje před vývojem samovznícení dříve než jiné obvyklé 

metody, 

• vývin ostatních nenasycených uhlovodíku (tzn. propylénu a acetylénu)  

je zjištěn teprve tehdy, když se samovznícení rozvíjí. 

 

     Pro rozbory byly použity vzorky větrů odebrané v různých kontrolních místech  

na několika dolech. Z výsledků rozborů vyplynulo, že na místech náchylných  

k samovznícení uhlí byl etylén zjištěn velmi často. Nárůst množství etylénu je obvykle 

doprovázen zvýšeným obsahu etanu, přestože snižování etylénu v žádném případě 

neznamená, že se rovněž snižuje i obsah etanu. Taktéž i obsah metanu má vzrůstající 

tendenci spolu s obsahem etanu. V místech, kde se samovznícení nepředpokládalo, byla 

zjištěna příležitostná stopová množství etylénu, která byla doprovázena slabým vzrůstem  

ve vývoji množství oxidu uhelnatého. Další výzkum se zaměřil na rozbor vzorků vzdušin 

z uzavřených úseků dolů v yorskhirském revíru. Z kompletní analýzy těchto vzorků bylo 

možno posoudit vzájemný vztah mezi oxidem uhelnatým a etylénem. Z údajů jednoznačně 
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vyplývá souvislost mezi nárůstem oxidu uhelnatého a etylénu, kdy koncentrace etylénu  

je přímo úměrná koncentraci oxidu uhelnatého. Vývin etylénu naznačuje, že kdykoli  

se objeví malé stopy tohoto plynu, jsou obvykle následovány nárůstem obsahu oxidu 

uhelnatého.  

      Dalším autorem, jenž se snažil objasnit problematiku samovznícení byl J. F. Cudmore 

(Cudmore, 1964). Vypozoroval, že zkušení horníci jsou čichem schopni rozeznat zápar  

a to mnohdy dříve, než se tento projevil na Grahamově poměru či jiných ukazatelích. 

Cílem Cudmora bylo zjistit původ typického zápachu záparu a tím zvýšit možnosti 

varování před blížícím se samovznícením. Vizí tohoto autora bylo zjištění složení plynů 

způsobující tento typický zápach a jejich následné stanovování jako indikačních plynů. 

Vycházel ze zkušeností Masona a Tideswella, kteří se pokusili složky tohoto 

charakteristického zápachu izolovat na chloridu vápenatém, silikagelu či na aktivním 

dřevěném uhlí. Výsledky jejich pokusů prokázaly, že nejlépe se zápach zachycuje  

na aktivním dřevěném uhlí, čehož využil právě Cudmore. Odebral dva plynové vzorky 

z uzavřené oblasti sloje Greta v New South Walesu v Austrálii, v níž výsledky 

Grahamových ukazatelů a typický zápach potvrzovaly vysokou teplotu. Vzorky byly 

odebrány z téhož místa, ovšem rozdíl byl v jejich odběru. Vzorek „A“ byl odebrán přímo 

do gumové vzorkovnice, zatímco vzorek „B“ byl nasáván přes filtr z aktivního dřevěného 

uhlí. Pomocí infračervené spektroskopie (analytická technika určená především  

pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických a anorganických látek) sledoval 

rozdíl mezi vzorky. Výsledek  pokusu potvrdil, že zápach, předcházející samovznícení, 

obsahuje především uhlovodíky. Z tohoto důvodu doporučil Cudmore měřit množství 

uhlovodíků citlivými plynovými chromatografy s plameno-ionizačními detektory. 

    V šedesátých letech se v Polské lidové republice zjišťováním vyšších nasycených  

i nenasycených uhlovodíků zabýval Muzyczuk (Muzyczuk, Kolodzieiczyk 1966),  

jehož výzkum probíhal v polském výzkumném uhelném ústavu GIG (Glówny Instytut 

Górnictwa) v Katovicích. Díky tomuto autorovi byly vytvořeny metody pro stanovení 

velmi malých množství aromatických i alifatických uhlovodíků. Jak laboratorními,  

tak praktickými výzkumy se prokázalo, že při nízkoteplotní oxidaci dochází k výskytu 

alifatických uhlovodíků a to jak nasycených (alkany), tak rovněž i nenasycených (alkeny, 

alkiny). Koncentrace uhlovodíků se zmenšovala s počtem atomů uhlíku (nejjednodušším 

alifatickým uhlovodíkem je metan) a zčásti se zvyšovala s růstem teploty oxidace uhlí. 
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Výzkumem bylo rovněž zjištěno, že etylén se vyskytl pouze u vzorků, jenž prošly 

oxidačním procesem. Při teplotách pod 300 °C nebyl zaznamenám výskyt aromatických 

uhlovodíků. Muzyczuk se přikláněl k používání oxidu uhelnatého jako indikačního plynu 

a to z toho důvodu, že jeho koncentrace byla 100 až 1000krát větší než u etanu  

nebo etylénu. Tyto jsou sice jednou z hlavních složek uhlovodíků a jejich vývin je závislý 

na teplotě obdobně jako je tomu u CO, ale vzhledem k jejich malému množství by byly 

mnohem hůře měřitelné. Autor rovněž vyjádřil těžkosti pro stanovení hraniční teploty,  

po jejímž překročení se začínají objevovat vyšší uhlovodíky.  

      V druhé polovině devadesátých let navázal na zkušenosti z dřívějších výzkumů  

GIG autor Cygankiewicz (Cygankiewicz, 1996). Provedl rovněž sledování vývoje 

indikačních plynů prostřednictvím tepelné oxidace uhelných vzorků.  Vzorek, o navážce 

60 g a zrnitosti 0,4 – 0,8 mm, byl prosáván vzduchem o objemovém průtoku 150 ml/min 

v teplotním rozmezí od 50 – 250 °C. U vzorků byl analyzován vývin běžných indikačních 

plynů včetně vyšších nasycených a nenasycených uhlovodíků C2 – C4. Z analyzovaných 

plynů bylo vytipováno šest nejvhodnějších bezrozměrných ukazatelů, jenž jsou využitelné 

pro hodnocení samovzněcovacího procesu. Jsou to ukazatelé: 

• C2H4/C2H2 (etan/acetylénu), 

• C3H6/C2H2 (propylén/acetylénu), 

• 100 * (C2H4/H2), 

• CO/H2, 

• 100 * G (Grahamův poměr), 

• CnHm/H2.  

 

      Z autorova výzkumu vyplývá, že hodnota všech šesti bezrozměrných ukazatelů 

s rostoucí teplotou stoupá. Nejvýraznější vzestup mají ukazatelé CnHm/H2 a CO/H2,  

naopak nejmenší nárůst má Grahamův ukazatel. Názorný příklad je uváděn na vzorku uhlí 

odebraného ze sloje č. 408/2 na dole Janovice. Zkušenosti, jenž tento výzkum přinesl,  

byly později vyzkoušeny v praxi na jednom z polských dolů. Zde byl, na základě odběru 

vzdušin a jejich laboratorního rozboru, potvrzen výskyt samovznícení, z čehož byly 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  21 
 

vyvozeny patřičné represivní opatření. Požářiště bylo i nadále sledováno a průběžné 

výsledky byly vyhodnocovány. Použití bezrozměrných ukazatelů se ukázalo jako poměrně 

spolehlivé – výjimkou jsou ukazatelé, které obsahují acetylén. V závěru je metoda autorem 

hodnocena jako aplikovatelná pro praktické hodnocení samovzněcovacího procesu. 

      Barenjee a Ghosh (Ghosh, Barenjee, 1967) představili v roce 1967 nový poměr 

plynných produktů tepelné oxidace obsahující uhlík a plynných produktů obsahujících 

vodík. Tento ukazatel se stal dalším ukazatelem pro hodnocení stavu a rozsahu požáru  

a obecně je označován „C/H“ ukazatel. Tato metoda spočívá v tom, že v případě hoření 

paliva, jenž je složeno převážně z uhlíku a vodíku v různém poměru, vyhořívají sloučeniny 

s převahou vodíku rychleji při relativně nižších teplotách na rozdíl od sloučenin s vyšším 

poddílem uhlíku, které vyhořívají při teplotách vyšších. Díky pokusům bylo zjištěno,  

že v případě explosivního hoření metanu je poměr „C/H“ menší než 3, což je nejvyšší 

hodnota úplného hoření metanu. Při výbuších uhelného prachu se hodnota ukazatele 

pohybovala v rozmezí 3 – 16. Jestliže byl výbuch prachu podnícen výbuchem metanu, 

hodnota poměru se pohybovala na spodní hranici rozmezí. Při evaluaci hoření černého uhlí 

se nejvyšší dosažená hodnota ukazatele „C/H“ pohybovala v rozmezí 16 – 20 (záleželo  

na typu černého uhlí, jenž bylo použito k výzkumu). Hodnoty ukazatele „C/H“ vyšší  

než 20 naznačují hoření celulózových složek, např. dřeva, a naopak v případě nižších 

hodnot, tzn. pod 16, napovídají počáteční stádium hoření uhlí. Díky tomuto ukazateli bylo 

možné buďto rozlišit metanové výbuchy od výbuchů uhelného prachu nebo bylo možné 

hodnotit stav a intenzitu požáru. Ukazatele „C/H“ je možné vypočítat ze vztahu (2): 

 

C/H = 
LMNPKYX

PNLK

−+++−−

+++

)
04,79

93,20
*(2

)2(6

1

                                                                  (2) 

kde: 

K = CO2,         L = CO, 

N = CH4,         M = H2, 

P = C2H4,         Y = O2, 

 X = N2.  
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     Dalším autorem zabývající se problémem samovznícení byl Chamberlain (Chamberlain, 

Hall, Thirlaway, 1970). Se svými spolupracovníky zahříval vzorky uhlí, pocházející z celé 

Británie, v glycerinové lázni za neměnného průtoku vzduchu popř. dusíku. Uhlovodíky, 

které se uvolnily, byly analyzovány na chromatografu s FID detektorem (Flame Ionization 

detector – plameno-ionizační detektor) a vybaveném kolonou naplněnou sorbentem 

Carbowaxem 20M. Tímto chromatografem byly stanovovány alifatické uhlovodíky –  

od metanu po butan. Nejnižší mez odhalení metanu byla okolo 0,5 ppm, pro butan platila 

hranice přibližně 2 ppm. 

     Pro stanovování kyslíku, dusíku a vodíku byl určen druhý chromatograf, jehož kolona 

byla plněna molekulárním sítem. Pro vodík byla spodní hranice detekce asi 1 ppm. Kyslík, 

oxid uhelnatý a oxid uhličitý byli analyzovány na jednoúčelových zařízeních. Při pokusech 

došli autoři ke zjištění, že oxid uhelnatý se uvolňuje při teplotě nad 40 °C, vodík kolem  

80 °C a jeho maximum je okolo 200 °C, propylén se uvolňuje při cca 137 °C s maximem 

kolem 230 °C, přičemž následuje prudký pokles a etylén se uvolňuje při teplotě zhruba  

155 °C. Výsledkem měření bylo tedy určení CO jako nejvhodnějšího indikačního plynu 

a při vyšších teplotách se jako nejpříhodnější jeví vodík. Krom této oblasti se tým kolem 

Chamberlaina zaměřil také na vliv prouhelnění uhlí na jeho oxidaci. Zjistili, že u méně 

prouhelněných typů uhlí je rychlost oxidace vyšší – mají větší spotřebu kyslíku a rychlejší 

vývin CO.  

      V roce 1973 pokračoval Chamberlain spolu s Hallem (Chamberlain, Hall, 1973)  

ve výše uvedeném výzkumu, ovšem s tím, že použili systém obohacení koncentračních 

plynů, který v šedesátých letech navrhl Novák s kolektivem. Analyzované plynové vzorky 

byly obohaceny na měřitelnou mez. Díky této metodě se autorům podařilo izolovat  

30 různých uhlovodíků, ze kterých se povedlo 20 pokusně určit. Vývin některých složek 

byl ve vztahu s rostoucí koncentrací CO. Dále se domnívali, že poměr mezi izo-butanem  

a n-butanem by mohl být mírou probíhající oxidace.  

     Problém, na který Chamberlain se svými spolupracovníky (1976), upozorňoval,  

byl ten, že ačkoliv se oxid uhelnatý jeví jako nejvhodnější indikační plyn, jeho koncentrace 

roste až po překročení kritické teploty, která se pohybuje od 30 do 70 °C (záleží na stupni 

prouhelnění daného uhlí). Proto byly provedeny další rozbory, které se zaměřily pouze  

na plyny uvolňované při oxidaci do 120 °C. Pro tyto rozbory byly použity tři vzorky uhlí 
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různého stupně prouhelnění. Výzkumem bylo zjištěno, že pod 10 °C se žádný 

z chromatograficky analyzovaných plynů nevyskytoval nad hranici zjištění - 0,01 ppm. 

Ovšem v rozmezí od 10 do 70 °C se začaly projevovat měřitelné koncentrace, které rychle 

narůstaly. Avšak po překročení hranice 70 °C se u všech analyzovaných plynů, vyjma 

oxidu uhelnatého, tento prudký nárůst zvolnil.   

      Problémem samovznícení (Faster, 1976) se v sedmdesátých letech zabývali  

i v bývalém Sovětském svazu (SSSR) a to konkrétněji ve výzkumném ústavu VNIIGD 

(Všesvazový vědeckovýzkumný ústav důlního záchranářství) v ukrajinském Doněcku. 

Metodou, zaměřenou na vzájemný poměr nenasycených uhlovodíků – etylénu a acetylénu, 

se zabýval Alperovič (Alperovič a kol. 1976) se svým kolektivem. Zjistili, že již při 

počáteční oxidaci, se ve zplodinách objevuje stopové množství nenasycených uhlovodíků 

(etylén, acetylén). Problém byl ovšem ve velmi nízké koncentraci, která se pohybovala 

řádově v hodnotách 10-7, což představuje tisícinu z ppm a hovoříme tedy o hodnotách ppb 

(partes per bilion). Aby bylo možné zachytit tyto koncentrace, byl kolektivem kolem 

Alperoviče vyvinut speciální koncentrátor pro odběr důlního ovzduší s možností oddělit 

metan od ostatních uhlovodíků. Pomoci harmonikového nasávače (Adamus 2005)  

se koncentrátorem prosaje 1 l důlního ovzduší, jenž je poté, v chromatografické laboratoři, 

z koncentrátoru desorbován k analýze etylénu a acetylénu. Nejvyšší teplota v ohnisku 

samovznícení je pak určována podle dané tabulky hodnot poměru „C2H4/C2H2“, který 

nabývá hodnoty od 1 do 480 dle stupně prouhelnění uhlí (od plynového k antracitu). 

Obligatorní je rovněž vyhodnocení ukazatele „CO/H2“, jehož hodnota, jestliže se rovná 10, 

značí bod vznícení uhelné hmoty. Hraničním stavem pro přijímání bezpečnostních opatření 

z důvodu výskytu samovznícení je překročení hygienické limitní koncentrace  

17 ppm CO a stoupající trend koncentrace CO a rovněž překročení přirozeného pozadí 

vodíku, etylénu a acetylénu ve sledovaných důlních dílech. Povinností je předem určit 

přirozené koncentrační pozadí sledovaných indikačních plynů. 
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Obrázek 1 Koncentrátor důlního ovzduší pro zachycení etylénu a acetylénu (foto Adamus) 

 

     Autoři uváděli přesnost této metody s chybou ± 20 %, což bylo považováno  

za vynikající výsledek. Metoda měla a má využití nejen pro včasné zjištění ohnisek 

samovznícení, ale rovněž umožňovala stanovit stupeň zahřátí uhelné hmoty  

tam, kde se samovznícení projevilo již výrazněji a při likvidaci takovéhoto ohniska mohla 

naznačit, jak byl zásah úspěšný. Autoři rovněž počítali s využitím této metody při kontrole 

vývoje a uhasínání uzavřených požářišť, kde přímá kontrola není jinak možná.  

      V druhé polovině sedmdesátých let, se problematice samovznícení uhlí zabývali 

i v Kanadě, konkrétně autoři Chakravorty a Feng (Chakravorty, Feng, 1978). Vzorky uhlí 

byly zahříványod 20 °C do 250 °C a u vznikajících oxidačních produktů byl proveden 

systematický rozbor. Uhlovodíky byly analyzovány na chromatografu, kdežto oxid 

uhelnatý byl analyzován na vysoce citlivém infra-červeném analyzátoru.  

Na paramagnetickém analyzátoru byl stanovován kyslík. Z těchto zkoušek vyplynulo,  

že do 74 °C byl produkován zejména oxid uhelnatý a oxid uhličitý, zatímco při teplotě 

kolem 110 °C se začaly objevovat stopy vodíku a etanu, ale jejich množství bylo značně 

menší než u CO. Při vyšších teplotách se uvolňovaly vyšší nasycené (propan, butan)  

i nenasycené (etylén) uhlovodíky. V grafu na obrázku 2 jsou vyznačeny výviny oxidu 

uhelnatého, vodíku, etanu a etylénu, které výzkumem získal Chakravorty. Z grafu  

je zřejmý rychlý nástup CO na rozdíl od ostatních indikačních plynů. Vzhledem k tomuto, 
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navrhli autoři nepřetržité měření CO upravenými infra-červenými analyzátory přímo 

v dolech a to jak na straně vtažných, tak i výdušných větrů. V praxi byla tato měření 

úspěšně ověřena.   

 

 

Obrázek 2 Chakravortův graf, (Chakravorty , Feng 1978) 

 

      V roce 1980 (Hájek, 1980) byla zveřejněna zpráva z XVIII. konference výzkumných 

ústavů bezpečnosti práce v hornictví, která se konala o rok dříve v tehdejším jugoslávském 

Cavtatu. Japonskými odborníky, vedenými Jo Tashirou, byla uvedena možnost posuzovat 

počáteční stádium samovznícení podle tzv. alkanového čísla. Autoři zjistili, že se stoupající 

teplotou uhlí se rovněž mění i složení nasycených uhlovodíků, z čehož je možno určit 

odpovídající teplotu uhlí. Alkanové číslo je vyjádřeno jako poměr koncentrace nasycených 

uhlovodíků – etanu, propanu a butanu – ke koncentraci metanu při okolní teplotě.  

Toto číslo je přibližně konstantní a je charakteristické pro každou uhelnou sloj. Přitom  

je při nárůstu teploty uhlí uvolňované množství uhlovodíků s vyšší vazbou uhlíku relativně 

rychlejší.  Díky tomuto se s nárůstem teploty uhlí zvyšuje alkanové číslo tj. poměr etanu 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  26 
 

k metanu, propanu k metanu a butanu k metanu. V laboratorních podmínkách autoři,  

ze vzorků uhlí odebraných z čelby ražených chodeb v uhelném revíru Hokaido, zjistili 

závislost množství uvolňovaných plynů na teplotě zahřátí uhlí. Autoři ověřili laboratorně 

zjištěné hodnoty přímo v dole a zjistili totožnost svých teoretických závěrů s praxí. 

      V americkém Pittsburghu byl, na konferenci v roce 1988, přednesen příspěvek autorů 

T. R. Justina a A. G. Kima (Justin, Kim, 1988) o lokalizování a monitorování podzemích 

požárů opuštěných důlních děl a odvalů. V předneseném příspěvku bylo uvedeno, že krom 

skenování povrchu termovizní kamerou v případech mělce uložených důlních  

děl, je možné využití lokalizování těchto požárů soustavou vrtů. Ve vrtech byla měřena 

teplota, tlak a také koncentrace plynných exhalací. Tyto hodnoty byly porovnávány 

s hodnotami z ostatních vrtů a tak bylo možné požár lokalizovat. Aby bylo vyhodnocení 

plynných exhalací přesné, provedli autoři vlastní výzkum uhelných vzorků při tepelné 

oxidaci. Při tomto výzkumu byly vzorky různého typu uhlí zahřívány do 250 °C a následně 

opět ochlazovány. Během tohoto děje byly odebírány vzorky vzdušin, které byly 

analyzovány na kyslík, dusík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodík, metan, etan, etylén, 

acetylén, propan, propylén, butany a pentany. Z výsledků výzkumu bylo zjištěno,  

že jak koncentrace metanu i ostatních uhlovodíků stoupá s růstem teploty do 250 °C,  

avšak rychlost nárůstu metanu je oproti ostatním uhlovodíkům nižší. Proto byl autory 

navržen tzv. poměr R1, který byl určen jako (3): 

 

R1 = ,1000*
c (THC)

(CH4) - (THC)01,1

+
                                                                                                                                      (3) 

 

 

kde: 

THC – koncentrace všech uhlovodíků v ppm, 

CH4 – koncentrace metanu v ppm, 

c – konstanta 0,01 ppm. 
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     V případě, že nebyly zjištěny žádné uhlovodíky, měl ukazatel hodnotu 0. Hodnota 

ukazatele byla 10 v případě, že byl zjištěn metan a limitující hodnota tohoto ukazatele byla 

okolo 1 000. Ověřováním ukazatele bylo zjištěno, že je tento použitelný při naměřených 

koncentracích metanu nad 20 ppm. Pod touto hranicí byly převážně koncentrace ostatních 

uhlovodíků obsažených ve vzorku vzdušin menší než v dané době spolehlivě měřitelný 

detekční limit 1 ppm. V laboratorních podmínkách byly provedeny  zahřívací testy různých 

typů uhlí. Byly zjištěno, že pro vzorky černého uhlí hodnota poměru R1 roste během 

ohřívání a naopak klesá během chlazení. Vývin metanu z antracitu byl velmi malý, 

obvykle nižší než 20 ppm a přítomnost vyšších uhlovodíků nebyla většinou zjištěna, 

z čehož vyplynulo, že daný poměr je použitelný zpravidla pro černé typy uhlí. Na základě 

zkušeností byly pro černá uhlí stanoveny hodnoty v rozsahu: 

 

• 0 – 50                          normální teplota, 

• 50 – 100                      pravděpodobně zápar v počátečním stádiu, 

• nad 100                       zápar uhelné hmoty.  

 

     Je však potřeba říci, že dle tohoto ukazatele není možné přesně určit teplotu v ohnisku 

záparu. Lze ji pouze orientačně odhadnout porovnáním s laboratorními vzorky,  

kde se maximální hodnoty poměru R1 pohybovaly kolem 800 při teplotě 250 °C.      

      V Německu se na počátku devadesátých let pokoušeli odstranit nedostatky posuzování 

rizika vzniku samovznícení na základě sledování CO. Ve výzkumném ústavu Deutsche 

Montantechnologie (DMT), konkrétně na institutu pro větrání a klimatizaci, byl zařazen  

do výzkumu projekt, jehož cílem bylo vypracování nové metodiky, která by se opírala 

o zjišťování dalších plynů vznikajících při oxidačním procesu. Základním poznatkem, 

který autor Eicker (Eicker, 1993), při svém výzkumu využil, bylo poznání,  

že pro hodnocení samovznícení je jako indikační plyn vhodný vodík, který se velmi rychle 

dostává z ohniska záparu do větrního proudu a je jen těžko adsorbován na uhlí a horninách. 

Aby bylo možné vodík přesně stanovit v důlních podmínkách, byl vyvinut chromatograf 

v nevýbušném provedení, na kterém bylo možné, krom vodíku, zjišťovat také oxid 

uhelnatý, metan, etan a etylén. Aby se vyloučil vliv ředění koncentrací, byly zvoleny 
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a vyhodnocovány poměry mezi koncentracemi etanu k etylénu, etylénu k vodíku a vodíku 

k oxidu uhelnatému. Při laboratorních pokusech bylo zjištěno, že vývin oxidu uhelnatého 

se stoupající teplotou roste, koncentrace vodíku se v teplotním rozmezí mezi 150 a 250 °C 

nemění téměř vůbec a vývin etylénu stoupá z 1 ppm při 150 °C na 100 ppm při 350 °C. 

Vyhodnocením poměrů mezi plyny bylo zjištěno, že zatímco poměr vodíku k oxidu 

uhelnatému s růstem teploty do 300 °C klesá, poměr etylénu k vodíku má stoupající trend. 

Ze závěru tedy vyplynulo, že když je poměr vodíku k oxidu uhelnatému klesající, teplota 

v ohnisku stoupá – jsou-li navíc zachyceny stopy etylénu, znamená to, že teplota v ohnisku 

je vyšší než 150 °C.  

1. 1. 2. Vývoj indikačních metod posuzování samovznícení v Československé, resp. 

České republice 

 

      První iniciativa, ve výzkumu samovznícení uhelné hmoty pomocí indikačních plynů,  

se v tehdejší Československé republice objevila koncem 60. let minulého století,  

kdy Ing. Harašta zavedl metodu Grahamových čísel pro podmínky OKR (Taraba, 2003). 

      V první polovině sedmdesátých let 20. století (Lanková, 1975) se v bývalém 

Československu začali autoři Hrubý, Charamza a Kusý zabývat výzkumem vývinu 

uhlovodíků a to zejména z hnědých uhlí. Jejich výzkum se zabýval výskytem primárního 

metanu vázaného na uhelné hmotě fyzikálně a sekundárního metanu, jenž vznikal  

při oxidaci uhelné hmoty. Při zahřívání uhlí na 60 °C byly zachyceny stopy etylénu  

a při 100 °C již měřitelné koncentrace nad 1 ppm. 

      První oxidační zkoušky uhlí v OKR provedli Lanková s kolektivem (Lanková, 1975). 

Oxidační zkoušky byl provedeny při teplotách 150, 200 a 240 °C. Při těchto teplotách byly 

chromatograficky určovány koncentrace metanu, etanu, propanu, n-butanu, etylénu  

a propylénu. Výzkumy potvrdily platnost dříve zveřejněných závěrů – čím vyšší teplota, 

tím vyšší vývin uhlovodíků; čím vyšší uhlovodík, tím menší jeho vývin a v případě 

stejného počtu uhlíku se vyvíjí ve větší míře uhlovodíky nasycené. Aby bylo možné rozlišit 

uhlovodíky, které vznikly oxidačním procesem a uhlovodíky uvolněné termickým 

procesem (tepelným namáháním), byly provedeny, krom oxidačních pokusů, pokusy,  

při nichž byl jako cirkulující plyn použit dusík. Z těchto pokusů vyplynulo, že etylén 
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a propylén vznikají v malých objemech i při pouhém tepelném namáhání uhelné hmoty  

bez přístupu kyslíku. 

      Významným autorem, zabývající se výzkumem samovznícení uhelné hmoty,  

byl Ing. Milouš Harašta. Pod jeho vedením byl na Vědecko-výzkumném uhelném ústavu 

(VVUÚ) v Ostravě – Radvancích v této oblasti prováděn rozsáhlý výzkum (Harašta, 

Čermák, 1979). Cílem tohoto výzkumu bylo, na základě laboratorních a provozních 

zkoušek, vypracování návrhu metodiky stanovení vyšších uhlovodíků ke zjišťování 

příznaků samovznícení, případně k posouzení rozsahu záparu a jeho teploty. Daný výzkum 

se skládal z dílčích etap (Harašta, Čermák, 1979) :  

 

a) „vypracování metodiky pro stanovení nasycených i nenasycených uhlovodíků  

na plynovém chromatografu (cílem bylo nalézt vhodnou kolonu  

a náplň chromatografu), 

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

včetně jejich vzájemných poměrů, 

c) sledování sorpce a desorpce jednotlivých uhlovodíků vznikajících při oxidaci uhlí 

jak na uhelné hmotě, tak i na průvodních horninách, 

d) provozní sledování několika důlních pracovišť s uhlím náchylným k samovznícení 

za účelem včasného zjištění vznikajícího záparu, popř. jeho sledování  

a z dosažených výsledků posoudit rozsah záparu a jeho teplotu,  

e) vypracování metodiky sledování vyšších uhlovodíků pro rozpoznání vznikajícího 

záparu.“ 

 

Závěry jednotlivých etap výzkumu byly : 

 

a) bylo zjištěno, že metoda plynové chromatografie je vhodná pro kontrolu  

míst s trvalým výskytem CO, který ovšem nemusí být v každém případě příznakem 

samovzněcovacího procesu.  
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b) výzkumem bylo zjištěno, že za běžných podmínek dobývání bez příznaků 

samovznícení, běžných způsobů větrání a ustáleném tlaku je zastoupení přítomných 

uhlovodíků v důlních větrech prakticky konstantní a jejich vzájemný poměr  

se nemění. V případě, že plynule klesal koncentrační poměr metan/etanu, 

etan/propanu a propan/butanu, bylo možné usuzovat zvýšenou oxidaci uhlí 

s akumulací tepla. Výskyt nenasycených uhlovodíků - etylénu, popř. propylénu – 

indikoval vznikající zápar, jenž vyžadoval opatření k likvidaci a zamezení  

jeho rozšiřování. Další nárůst koncentrace by byl charakteristickým projevem 

zvyšování teploty, což by mělo za následek nárust rychlosti oxidace. Výskyt 

acetylénu v měřitelných koncentracích naznačoval vysoké teploty uhelné hmoty, 

kdy už docházelo prakticky k přechodu záparu v otevřený oheň.  

c) na vybraných vzorcích uhlí i některých průvodních hornin byla sledována desorpce 

plynných složek, které byly získané pyrolýzou vzorku. Z tepelného namáhání 

vzorků, bez přístupu kyslíku, bylo zjištěno, že metan se uvolňuje zpravidla kolem  

100 – 120 °C. Etan, který vždy metan doprovázel, zhruba kopíroval  

jeho koncentrační změny, ovšem s mírným zpožděním. Vývoj propanu  

pozvolna narůstal do teploty 100 °C. K většímu uvolňování propanu docházelo 

kolem 200 °C. Podobně se projevoval i n-butan. Z nenasycených uhlovodíků bylo 

možné přesně stanovit pouze etylén. Z tohoto vyplývalo, že nenasycené uhlovodíky 

nemusely být náznakem samovznícení, ale mohly se uvolňovat pouze zahřátím  

na danou teplotu. Z oxidačních zkoušek bylo možné vyvodit závěr, že čím více 

metanu vzorek uvolňoval, tím více ostatních uhlovodíků jej doprovázelo. Etylén  

byl prokazatelně plynem, který nejen desorboval z uhelné hmoty, ale také  

se uvolňoval jako produkt oxidace. Adsorpce  nižších uhlovodíků probíhala 

pomaleji, zatímco vyšší uhlovodíky se adsorbovaly rychleji. Zkoušky  

se zahříváním hornin (jílovce, pískovce a prachovce), které byly prováděné  

do teploty 230 °C, prokázaly, že i tyto horniny obsahovaly jak běžné nasycené 

uhlovodíky, tak i uhlovodíky nenasycené (etylén a acetylén). Výjimka byla zjištěna 

pouze u pískovce, který neobsahoval acetylén ani n-butan, ale obsahoval značné 

množství metanu.  

d) provozní zkoušky potvrdily závislost výskytu etylénu na vznikajícím záparu. 

Acetylén byl nalezen pouze v lokalitách, kde zřejmě vznikl otevřený oheň. 
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e) z výsledků provedených zkoušek a ověřování v provozu byl vypracován návrh 

metodiky kontroly stavu důlního díla a to sledováním nasycených i nenasycených 

uhlovodíků. Tato metodika měla být dále ověřována, doplňována  

a prohlubována na základě nově získaných poznatků. 

 

      Na tento výzkum Ing. Harašty navázal další projekt, který byl realizovaný autory 

Čermákem a později Habrnalovou, jak uvádí článek (Schreiber, 1987), jenž byl uveřejněn 

v časopise Uhlí č. 2 v roce 1987. Výzkum probíhal rovněž na VVUÚ v Ostravě – 

Radvancích v letech 1981 – 1985. Cílem tohoto výzkumu mělo být nalezení 

koncentračních změn uhlovodíků, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého v závislosti  

na teplotě oxidace uhlí. Pro vyloučení ředění oxidačních zplodin vzduchem měly  

být nalezeny charakteristické změny poměrů uhlovodíků, signalizující počínající zápar  

a měly být zhodnoceny ostatní příčiny vzniku uhlovodíků (tepelná desorpce a destrukce  

bez přístupu kyslíku, drcení uhelné hmoty). Jedním z účelů tohoto projektu mělo  

být vypracování metodiky sledování průběhu samovznícení na základě výše zmiňovaných 

koncentračních změn plynných zplodin samovznícení. Analýza uhlovodíků byla prováděna 

na chromatografu firmy Hewlett-Packard typu 5840A, který byl vybavený detektorem  

FID a 2 m dlouhou nerezovou kolonou naplněnou Siliporem 200. Vodík  

byl stanovován na starším plynovém chromatografu firmy Becker-Delft, jenž byl vybaven 

detektorem TCD a 1,5 m dlouhou kolonou naplněnou látkou Porapak Q. Zbývající plyny – 

metan, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a kyslík – byly hodnoceny na jednoúčelových 

laboratorních zařízeních. 

     Výzkumem bylo zjištěno, že desorpci plynů ovlivňovalo prostředí, ve kterém se uhlí 

nacházelo. Nejmenší množství plynů se uvolňovalo při pyrolýze do 200 °C. Při použití  

inertního plynu pro filtraci uhelnou hmotou se uvolňovalo větší množství plynů 

a v oxidačním prostředí bylo množství uvolněných plynů největší. Rovněž bylo zjištěno,  

že metan se uvolňoval zejména desorpcí z vnitřní struktury uhelné hmoty a jeho maximum  

se pohybovalo v rozmezí teplot 100 – 160 °C. Uvolňování etanu probíhalo podobně  

jako uvolňování metanu, rozdílné bylo ovšem maximum, které se nacházelo nad 180 °C. 

Následkem tohoto bylo, že poměr mezi metanem a etanem klesal směrem k vyšším 

teplotám. Propan se u většiny uhlí uvolňoval při teplotách kolem 80 °C, ovšem nastaly  



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  32 
 

i výjimky, kdy byl propan zjištěn za normálních teplot. U výskytu butanů bylo zjištěno,  

že n-butan se začínal objevovat při nižších teplotách než i-butan. I zde však byly zjištěny 

výjimky, kdy se butany objevily v opačném pořadí – nejprve i-butan a teprve pak n-butan. 

Taktéž stanovení teploty, popř. rozmezí teplot, kdy se tyto plyny začínají vyskytovat, 

nebylo jednoznačné, ale ve většině případů byla teplota vyšší než 120 °C. Etylén  

se zpravidla začal vyskytovat při teplotě 80 °C. Propylén, ve většině případů, sledoval 

koncentrační změny etylénu, avšak s rozdílem, že jeho výskyt nastával zhruba při 120 °C. 

Vodík se z uhelné hmoty začínal uvolňovat už při teplotě 60 °C a měřitelné koncentrace 

byly, u téměř všech vzorků, při teplotě asi 80 °C. Ovšem byl zaznamenán případ,  

kdy vodík nebyl zjištěn ani při teplotě 200 °C. Bylo zjištěno, že vodík se uvolňuje 

nerovnoměrně a má dvě maxima. Jedno maximum se vyskytovalo kolem teploty 100 °C  

a druhé kolem 180 °C. Oba oxidy uhlíku – oxid uhelnatý a oxid uhličitý – vznikaly oxidací 

uhelné hmoty a během oxidace docházelo ke zvyšování uvolněného objemu v závislosti 

 na teplotě. U všech vzorků bylo pozorováno, že koncentrace CO byly daleko nižší  

než koncentrace CO2, ovšem nárůst CO byl s rostoucí teplotou daleko intenzivnější. Proto 

se hodnota poměru CO2/CO se zvyšující se teplotou dynamicky snižovala. Nejvyšší 

hodnoty tohoto poměru byly při nižších teplotách, při teplotě nad 100 °C začínal být poměr 

téměř neměnný a při teplotě 102 °C dosahoval hodnoty kolem 5. Laboratorní zkouška  

na uvolňování uhlovodíků při drcení uhlí prokázala, že množství uhlovodíků,  

které se uvolňují při drcení, jsou malá (výjimku tvoří metan). Ze zkoušek bylo rovněž 

prokázáno, že výskyt uhlovodíků C3 – C4 při drcení uhlí bude mít v provozních 

podmínkách dolů jen přechodný výskyt a to vzhledem k malému množství  

takto uvolněných plynů a zároveň rychlé zpětné sorpci. Na základě těchto výsledků vznikla 

instrukce č. 20 vydaná v roce 1985 VVUÚ, jenž měla sloužit pro sledování průběhu 

samovznícení stanovením koncentračních změn CO, CO2, nasycených a nenasycených 

uhlovodíků v závislosti na teplotě oxidace. Tato instrukce nebyla ovšem v praxi používána 

a to z důvodů, které jsou popsány dále. 

      Zároveň, s výše uvedeným výzkumem, probíhaly výzkumné práce na Hlavní báňské 

záchranné stanici v Ostravě. Cílem těchto prací bylo, obdobně jako v již zmíněném 

výzkumu, stanovení metodiky pro zjišťování počátečního stadia samovznícení uhlí  

OKR pomocí chromatografické analýzy uvolňovaných uhlovodíků. Na rozdíl  

od předešlého výzkumu byl tento projekt založen spíše na provozních hodnotách.  Prvním 
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výsledkem těchto výzkumných prací byla prozatímní metodika (Apfelthaler, 1983). 

Vycházela ze zpracování zhruba 4000 vzorků odebraného důlního ovzduší. Autoři zjistili, 

že díky této metodice mohou získat dvou až vícetýdenní předstih ke zjištění počátečních 

stadií samovznícení. Metoda umožňovala brzké zahájení prací, které sloužily k utlumení 

procesu samovzněcování, zmenšení jeho rozsahu a urychlení bezpečného návratu 

k podmínkám běžného provozu. Metoda byla založena na správném a pečlivém odběru 

vzorků ovzduší, které bylo, pro chromatografickou analýzu, prováděno suchým způsobem. 

Vzorkař musel, podle této metodiky změřit teplotu ovzduší v místě odběru, indikovat 

metan a oxid uhličitý, detekcí určit obsah oxidu uhelnatého, stanovit průřez důlního díla, 

změřit rychlost větrů a provést vlastní odběr vzorků pomocí ejektoru do vzorkovnice,  

jejíž objem byl 1000 cm3. Výše uvedené hodnoty musely být bedlivě zapsány  

do protokolu, vzorkovnice řádně označeny štítkem a suchý vzorek musel být do 24 hodin 

doručen do laboratoře k chromatografické analýze. V tomto metodickém pokynu byl také 

popsán postup pro odběr vzorku zpoza hráze. Autoři doporučovali, aby odebírání vzorků,  

z oblastí náchylných k samovznícení, k preventivním účelům, bylo prováděno nejméně 

jednou týdně. Při příznacích samovznícení, které byly zjištěny chromatografickým 

rozborem, bylo nutné odebírat vzorky v kratších časových úsecích - nejméně dvakrát týdně 

podle tendence vývoje oxidačního procesu. Při rozvinutém samovznícení bylo nutné 

vzorky odebírat nejméně jedenkráte za 24 hodin. Aby bylo pod kontrolou uzavřené 

požářiště a k ověření uhasínání endogenního (ale rovněž exogenního) požáru, musely  

být vzorky zpoza hrází odebírány nejméně jednu měsíčně.  

     Autoři přiřadili stanoveným mikrokoncentracím plynů jednotlivé fáze průběhu 

samovznícení a stanovili tak hodnocení vývoje oxidačního procesu. Počáteční fáze 

samovznícení se podle této metodiky projevila přítomností oxidu uhelnatého a plynů  

tzv. alkanové řady – etan, propan, butan. Tyto plyny se, krom etanu, za normálních 

podmínek v důlním ovzduší nevyskytovaly. V případě, že se koncentrace etanu začala 

zvyšovat neúměrně ke koncentraci metanu, jednalo se o první signál počátečního stadia 

samovzněcovacího procesu uhlí. Přítomnost propanu a butanu v koncentracích od 0,01  

do 1 ppm naznačovala teplotu v ohnisku samovznícení od 30 do 60 °C. Teplota nad 60 °C 

se projevovala objevením etylénu v koncentracích od 0,01 do 1 ppm a výrazným 

zvyšováním koncentrace oxidu uhelnatého. Obecně bylo možné prohlásit, že přítomnost 

etylénu byla důkazem dosažení kritické teploty samovznícení 60 až 90 °C (záleželo  
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na druhu uhlí). Při dalším nárůstu teploty do rozmezí 90 až 110 °C byl uváděn vodík 

v koncentracích od 10 do 1000 ppm a zároveň narůstala koncentrace již zjištěných 

uhlovodíků, jejichž koncentrace se pohybovala v hodnotách 1 až 100 ppm. V případě,  

že byl zjištěn acetylén, bylo možné předpokládat, že teplota v ohnisku samovznícení 

přesáhla 230 °C. Ukončení oxidačního procesu samovznícení bylo možné předpokládat 

teprve tehdy, jestliže došlo k poklesu koncentrací uhlovodíků a to zejména propanu, 

butanu, iso-butanu, propylénu, etylénu a vodíku. Pro otevření a odvětrání uzavřeného 

požářiště bylo nutné aby koncentrace etylénu byla nižší než 0,1 ppm a aby ze vzorků 

vzdušin zcela vymizel acetylén. Ke sledování průběhu jednotlivých fází samovznícení  

bylo nutné sledovat graficky absolutní vývin jednotlivých sledovaných plynů (v litrech)  

a to odděleně pro jednotlivá místa a způsoby odběru (obr. 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Print screen z programu „Hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty“ verze 2.3 
(Stecker, 2005) 
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    Závěrečná poznámka k této metodice je, že tato byla pouze prozatímní. Pro přesnější 

vyhodnocování teploty v ohnisku samovznícení uhlí chyběl dostatečný počet laboratorních 

zkoušek uhelné hmoty z jednotlivých slojí a ker. Orientačně byly využívány údaje platné 

pro uhlí Donbasu (tehdejší SSSR, nynější Ukrajina).  

      Prozatímní metodika byla po ukončení výzkumu na VVUÚ upřesněna o výsledky 

z laboratorních zkoušek a začalo se jí využívat v praxi. Důvodem, proč se v praxi začala 

používat právě tato metodiky – navržená HBZS a zveřejněná autorem Hajníkem v listovce 

Záchranář č.1/87 (Hajník, 1987) – bylo především spojení provozních zkušeností,  

které byly získány vyhodnocením takřka deseti tisíc rozborů vzorků důlního ovzduší  

na HBZS v Ostravě a analýzou 18 případů dlouhodobě sledovaných endogenních požárů 

v letech 1979 – 1985 na dolech v karvinské části OKR, jenž byly prováděny na VVUÚ 

v Ostravě – Radvancích. Díky této metodice bylo možné, v závislosti na určení 

odběrového místa, sledovat a hodnotit děj samovznícení dvěma způsoby: 

 

1) z míst mimo průchodní větrní proud, 

2) z průchodního větrního proudu. 

 

     Zmíněná metodika je stále platná pro podmínky OKR a je možné její využívání v praxi. 

Jestliže se hodnotí stav samovznícení z místa, které je mimo průchodní větrní proud,  

tedy podle způsobu č. 1, pracuje se se vzorkem, který byl odebrán suchým způsobem 

z míst jenž jsou mimo průchodní větrní proud. V tomto případě se hodnotí kvantitativně 

přímo koncentrace jednotlivých indikačních plynů, s jejichž pomocí je přibližně možné 

odhadnout teplotu v ohnisku záparu nebo určit probíhající fázi samovzněcovacího procesu.  
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Pro toto kvantitativní vyhodnocení bylo využito výsledků laboratorních rozborů.  

V této metodice jsou uvedeny koncentrace plynů ve třech fázích vývoje samovznícení  

a to ve fázi inkubační, fázi zapařování a fázi přechodové. Avšak hodnocení samovznícení 

podle absolutních koncentrací je ovlivněno ředěním, ke kterému dochází při různé intenzitě 

proudění důlního ovzduší (např. mimo PVP). A dalším problémem je fakt, že v praxi  

je často nemožné dodržet základní podmínku sledování samovznícení a to – totožné 

podmínky pro další odběry důlního ovzduší suchým způsobem.   

     V případě, že se určuje stav samovznícení z místa z průchodního větrního proudu,  

tedy podle způsobu č. 2,  hodnotí se vzorky důlního ovzduší, které jsou odebrané suchým 

způsobem, v přesně určeném místě průřezu důlního díla v průchodním větrním proudu. 

Hodnotícím kritériem je absolutní vývin indikačních plynů v l/min. Spojením znalostí 

z praxe a laboratorních výsledků z VVUÚ byla sestavena tabulka závislosti  

změn objemového vývinu plynných složek důlního ovzduší na vývojových fázích 

samovzněcovacího procesu pro případy rozvinutého záparu černého uhlí sedlových slojí 

karvinské části OKR. Díky této tabulce (tabulka č. 1) je možné zařadit fázi  

samovzněcovacího procesu do jedné z pěti fází rozvoje endogenního požáru: 

 

•  inkubační fáze (30 -60 °C), 

•  fáze zapařování do bodu zvratu (60 – 100 °C), 

•  zapařování do bodu švelování (100 – 150 °C), 

•  fáze přechodová do bodu vznětu (150 – 230 °C), 

•  fáze přechodová do zápalného bodu (nad 230 °C). 
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Tabulka 1 Závislost změn objemového vývinu plynných komponent na fázích vývoje endogenního požáru 

(Hajník, 1987)  

Fáze vývoje 

endogenního 

požáru  

Teplota 

 

[° C] 

CO 

 

[l/min] 

Etan 

C2H6 

[l/min] 

Propan 

C3H8 

[l/min] 

Butan 

C4H10 

[l/min] 

Etylén 

C2H4 

[l/min] 

Propylén 

C3H6 

[l/min] 

Vodík 

H2 

[l/min] 

Acetylén 

C2H2 

[l/min] 

Inkubace do 

kritic. bodu 
30 – 60 2 -10 1-2,5 0,1-0,4 stopy 0 0 0 0 

Zapařování do 

bodu zvratu 
60-100 10 – 20 2,5-3 0,4-1,0 

0,1-
0,2 

0,1-0,2 0,1-0,3 stopy 0 

Zapařování do 

bodu švelování 
100-150 25 – 50 3-6 0,5-2,0 

0,2-
0,5 

0,5-1,0 0,1-0,4 0-100 0 

Přechodová do 
bodu vznětu 

150-230 50 – 200 6-20 1-8 
0,5-
3,5 

0,5-5,0 0,3-2,0 50-350 0 

Přechodová f. 

do bodu hoření 
nad 230 200-350 15-50 3-15 

2,0-
6,5 

1-10 1-4 350-800 stopy 

 

 

      Dalším autorem, zabývajícím se problematikou samovznícení a výzkumem  

plynných produktů vznikajících při samovzněcovacím procesu na dolech  

OKR byl prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D. V letech 1999 – 2002 pracoval na projektu  

VaV ČBÚ č. 3/1999 „Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením  

na indikační a prevenční metody“, jehož jeden, ze čtyř dílčích úkolů, byl zaměřen  

na včasnou indikaci počátečního stádia samovznícení uhelné hmoty (Adamus, 2002). 

Výzkum probíhal na institutu 542 (Institut hornického inženýrství a bezpečnosti) Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na konci roku 2002 byla v rámci 

předmětného výzkumu zpracována databáze plynových obrazů tepelné oxidace uhelných 

vzorků OKR za období 1986 – 2001 (Šancer, Adamus, 2002). Zdrojem byly katalogy slojí 

náchylných k samovznícení dvou výzkumných projektů. Prvním byl výzkum  

VVUÚ Ostrava – Radvanice pod vedením odpovědného řešitele Ing. Milouše Harašty, 

který byl realizován v letech  1986 – 1988 a později Ing. Věžníkovou v letech  

1991 – 1992. Výzkum nesl pracovní označení „Pasportizace slojí náchylných 

k samovznícení“ (Věžníková, 1991). Za celou dobu trvání tohoto projektu bylo zpracováno 

celkem 41 uhelných vzorků z různých slojí a dolů převážně karvinské části OKR (Adamus, 

2002). Druhým projektem byl výše zmiňovaný čtyřletý projekt VaV ČBÚ č. 3/1999. 
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Během projektu bylo zpracováno celkem 23 uhelných vzorků a výsledky tepelných oxidací 

byly uváděny v dílčích výzkumných zprávách v podobě katalogů slojí náchylných  

k samovznícení v ČR (Adamus, 1999 – 2002). Jelikož v obou uvedených výzkumech bylo 

pro tepelnou oxidaci uhelných vzorků použito téže metody, bylo možné data z obou těchto 

výzkumných prací sloučit a jednotně vyhodnotit. Vzniklá databáze dat obsahovala celkem 

5 256 číselných vstupních hodnot (Šancer, 2004) a byla využita k tvorbě výpočetního 

programu autorů Stecker, Šancer, Adamus  (Stecker, 2002), jenž dostal název „Hodnocení 

indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty“. Tento výpočetní program  

se stal nástrojem pro počítačové zpracování údajů databáze. Umožňuje generování 

libovolných kombinací dat, tzv. plynových obrazů uhelných vzorků, např. podle důlních 

podniků, slojí, ker pracovišť aj. Program také umožňuje generování všech binárních 

kombinací bezrozměrných ukazatelů plynových obrazů uhelných vzorků.  

      V letech 2003 – 2005 (Adamus, 2005) probíhal výzkum VaV ČBÚ č. 29/2003 

 „Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu  

jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny“, na kterém pracoval již výše zmíněný 

autor Adamus s kol. Projekt byl řešen na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava s účinnou spolupráci ÚG ČSAV Ostrava,  

VVUÚ, a. s., Ostrava, HBZS, a. s., Ostrava a důlních závodů OKD, a. s.  

     Pro výzkum indikačních plynů samovznícení bylo vybráno 12 případů endogenních 

požárů v dolech OKR, z čehož šest případů znovu obnovených. Indikační plyny byly 

hodnoceny třemi metodami pro odhad teploty samovznícení: 

 

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

• metodou sloupcového diagramu HBZS Ostrava, 

• metodou binárních ukazatelů „CnHm“.  

 

     K tomu, aby bylo možné tyto metody vzájemně porovnávat, bylo nutné endogenní 

požár hodnotit v jednotlivých fázích jeho vývoje (inkubační fáze, fáze rozvinutého 

samovznícení a fáze útlumu). Závěry byly následující: 

 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  39 
 

- metoda binárního ukazatele „CO2/CO OKR“ poskytovala podhodnocené hodnoty teplot  

a je vhodná pro určení stoupajícího či klesajícího trendu teploty v raném stádiu 

samovznícení. Hodnotu ukazatele CO2/CO = 65 bylo možné považovat za dosažení 

průměrné kritické teploty samovznícení na dolech OKR, která byla vypočítána na 83° C. 

Výhodou této metody je jednoduchost a možnost interpretace mokrých vzorků, které byly 

odebrány mimo průchodní větrní proud. 

- metoda sloupcového diagramu HBZS Ostrava se projevila jako poměrně spolehlivá 

metoda a to především v případech, kdy objemový průtok průchodního větrního proudu 

byl v rozmezí 600 – 1000 m3/min. Jestliže byl objemový průtok vyšší, než uvedené 

rozmezí, je nutné počítat s nadhodnocenými teplotami, při objemovém průtoku nižším 

mohou být teploty naopak podhodnoceny. Nevýhodou této metody je možnost použití 

pouze v průchodním větrném proudu. 

- metoda binárních ukazatelů CnHm je nejnáročnější z metod, jelikož je založena  

na srovnávání hodnot poměrů indikačních plynů z důlního prostředí s hodnotami,  

které jsou získány tepelnou oxidací srovnávacího uhelného vzorku v laboratoři.  

Mezi výhody této metody patří její použití mimo průchodní větrný proud a stanovení 

maximální teploty v ohnisku. 

 

      Autorem byla provedena analýza faktorů, které ovlivňují výsledky tepelné oxidace 

uhelné hmoty. Výzkum byl proveden na pracovišti VŠB – TU Ostrava, kde byla  

v r. 2003  založena laboratoř tepelné oxidace, která se zúčastnila ověřování opakovatelnosti 

uvedené metody. Na výzkumu se podílelo i pracoviště VVUÚ, a. s. Ostrava a ÚG AVČR 

Ostrava. Opakovatelnost metody byla ověřena ve dvou případech na všech třech 

pracovištích a to pětinásobnými rozbory totožného homogenizovaného uhelného vzorku  

a ve dvou případech byla opakovatelnost ověřena stejným postupem s totožným uhelným 

vzorkem na pracovišti autora. Byly ověřeny 3 uhelné vzorky s celkovým počtem  

45-ti rozborů, a to  metodou tepelné oxidace. Z výzkumu vyplynuly následující závěry: 

 

- průměrné variační rozpětí odchylek od středních hodnot koncentrací plynů činily,  

po technických úpravách měřící aparatury, u plynů CO a CO2 ± 10%, u sledovaných 

vyšších plynných uhlovodíků ± 40%. 
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- opakovatelnost dané metody je ovlivněna kvalitou plynové analytiky, zvláště plynové 

chromatografie. 

- většina sledovaných plynných složek, kromě etylénu v rozmezí 120 – 140 °C, vykazovala 

příznivý poměr odchylek k celkovým odchylkám databáze. 

- citlivost (0,01%) a kvalita analýzy vodíku používána v praxi OKR není maximální. 

- pro uchovávání uhelných vzorků bylo doporučeno používat vakuový systém VACSY 

italské firmy Zepter. 

- relativně velké ověřené variační rozpětí naměřených hodnot dané metody  

(± 10%, ± 40%) je možné spatřovat v různých chemicko-fyzikálních vlastnostech uhelné 

hmoty.   

1. 1. 3. Četnost případů samovznícení na dolech OKR 

 

      Endogenní požáry (Adamus a kol., 2007) jsou na dolech OKR jedním 

z nejzávažnějších rizik. Četnost limitních výskytů oxidu uhelnatého, které indikují vznik 

samovznícení uhlí (10 l/min) dosahuje v průměru dvaceti případů ročně (obr.4). Několik, 

z těchto případů, přechází v otevřený oheň, který vyžaduje zásah báňské záchranné služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Četnost limitních výskytu CO v OKR (Adamus, 2007)              
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      Průběh samovzněcovacího procesu je zjednodušeně znázorněn na obr. 5. Inkubace 

samovznícení je vnímána od zahájení nárůstu teploty, do dosažení kritické teploty 

samovznícení (tks).  Rozvinuté stádium samovznícení nastává po překročení kritické 

teploty do teploty vznícení (objevení plamene). U černých uhlí je průměrná teplota 

vznícení 300 – 350 °C. Dosavadní zkušenosti prokázaly, že fáze inkubační je relativně  

dlouhá – řádově se pohybuje v týdnech, zatímco fáze rozvinutá je mnohem kratší.  

V OKR je pro uhlí karvinských slojí uznávaná inkubační doba zhruba 5 – 6 týdnů 

(nejednou tato doba zahrnuje obě definované oblasti dynamiky samovznícení). 

Rozhodujícím okamžikem pro začátek samovzněcovacího procesu je vznik specifických 

podmínek umožňujících kumulaci oxidačního tepla v oxidující látce za dostatečného 

přístupu kyslíku k této látce. Inkubační doba samovznícení je v provozních podmínkách 

chápána jako čas od vzniku těchto specifických podmínek až do okamžiku zjevných 

projevů samovznícení (výstupy kouře).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Obrázek 5 Dynamika samovznícení (Adamus, 2007) 
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Pro uhlí OKR bylo zjištěno rozmezí hodnot tks metodou oxidace za adiabatických 

podmínek na 23 uhelných vzorcích. Výsledné rozmezí hodnot tks  se pohybuje v intervalu 

63 – 102 °C s průměrnou kritickou teplotou 83 °C.  

     Ze získaných poznatků, bylo navrženo (Adamus, 2007) zjednodušené schéma dynamiky 

samovznícení uhlí OKR (obr. 6), které vyjadřuje časový poměr inkubační fáze 

k rozvinutému stádiu samovznícení 5 : 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázek 6 Zjednodušené schéma dynamiky samovznícení uhlí OKR (Adamus, 2007) 
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� § 109a, od. 3b, 22/1989 Sb. – stálá kontrola koncentrace CO kontinuálními analyzátory 

musí být v uhelných dolech prováděna ve slojích náchylných k samovznícení  

ve vtažném větrním proudu samostatného větrního oddělení a ve výdušném větrním 

proudu porubu, 

� § 110 od. 1, 22/1989 Sb. – vzorky důlního ovzduší musí být v plynujících dolech 

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

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

větraných důlních dílech, 

� § 187 od. 9, 22/1989 Sb. – pro včasné zjištění procesu samovznícení musí organizace 

vyhodnocovat vývin CO, 

� čl. 27, od. 1, a) rozhod. S 0300/2008 – všechny sloje v OKR v členění jednotlivých 

porubních bloků musí být zařazeny do jedné z následujících kategorií náchylnosti 

uhelné hmoty k samovznícení (reaktivita s kyslíkem): 

      - I. vysoce reaktivní uhlí, 

      - II. reaktivní uhlí, 

      - III. nereaktivní uhlí. 

� čl. 27, od. 3, rozhod. S 0300/2008 – pro plynově chromatografickou analýzu musí  

být odebírány vzorky vzdušin ve větrním proudu, ve kterém je zjišťován výskyt oxidu 

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

uhelnatého nad 10 l/min: 

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

oxidu uhelnatého. Pokud se hodnoty plynových složek a objemový vývin 

oxidu uhelnatého po dobu jednoho měsíce nemění, může se upustit  

od dalších pravidelných odběrů pro chromatografický rozbor. 

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

uhelnatého a vyšších uhlovodíků. 

c) při zjišťování etylénu, propylénu nebo vodíku nebo dalšího nárůstu 

objemového vývinu oxidu uhelnatého a koncentrací vyšších uhlovodíků,  

se musí opakovat odběr vzorků ovzduší, přičemž jejich plynově 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  44 
 

chromatografická analýza musí být provedena v plynové laboratoři. Četnost 

provádění kontrol určí písemně vedoucí likvidace havárie. 

� čl. 27, od. 4, rozhod. S 0300/2008 – při zjištění příznaků samovznícení nebo důlního 

požáru musí být přístupná ohniska likvidována pokud možno přímým zásahem. 

� čl. 27, od. 5, rozhod. S 0300/2008 – u nepřístupných ohnisek samovznícení nebo 

důlních požárů, kdy není možné ohnisko likvidovat přímým zásahem a vývoj 

samovzněcovacího procesu to dovoluje, musí se neprodleně přistoupit k tlumení 

začínajícího samovznícení. Zároveň musí být přistoupeno k pracím, které umožní 

případné rychle uzavření prostoru. 

� čl. 27, od. 6, rozhod. S 0300/2008 – při opakovaném zjištění etylénu, propylénu nebo 

vodíku nebo stálém nárůstu objemového vývinu CO, kdy není možno ohnisko 

samovznícení utlumit přímým zásahem, musí být ohrožený prostor uzavřen  

co nejrychleji výbuchuvzdornými těsnícími hrázemi ve všech případech kdy hrozí 

a) nahromadění výbušných plynů v prostoru, kde se nachází ohnisko 

samovznícení, 

b) samovznícení není možno účinně tlumit tak, aby se nerozšířilo a nevznikalo 

nebezpečí výbuchu. 

Uzavíraný prostor musí být po dobu stavby hrází větrán větrním proudem přes lutny 

vložené do hrází. 

� čl. 27, od. 7, rozhod. S 0300/2008 – je-li rozborem vzdušin zjišťována přítomnost 

acetylénu, je nutno přistoupit neprodleně k uzavření ohrožených prostor. 

1. 2. 2. Předmětné interní směrnice a metodiky uplatňované v OKR 

 

      Interní protizáparové směrnice si v současné době vytváří každý důl samostatně 

s ohledem na podmínky, ve kterých probíhá těžba. Do konce roku 1998 byla pro doly 

OKD platná směrnice č. 33/1997 OKD a. s. „Prevence proti samovznícení“, kterou 

následně nahradily protizáparové směrnice jednotlivých odštěpných dolů. Tyto  

pak upřesňovaly a konkretizovaly některá ustanovení obecně závazných předpisů  

a přestože většinou tato ustanovení vycházela z, již výše zmíněné směrnice 33/1997, došlo 
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v posledních létech k jejich částečné úpravě na základě výsledků posledních výzkumů 

v dané oblasti. 

      Příkladem konkretizace směrnice č. 33/1997 může být interní směrnice dolu Lazy  

č. 52/1999 o. z. „Prevence proti samovznícení“, která upravovala bod 6, části C, směrnice 

č.33/1997, kde bylo uvedeno, že „kontrola měřených hodnot všech analyzátorů oxidu 

uhelnatého musí být proveden nejméně 1x za směnu nejpozději 1 hodinu po začátku 

směny“. Výše zmíněná interní směrnice upravovala daný bod v části C, bodu 4,  

kdy „kontrola měřených hodnot všech analyzátorů CO musí být provedena nejméně  

1x za směnu nejpozději do 2 hodin od začátku směny“.  

      Lze konstatovat, že největší pozornost je v platných bezpečnostních předpisech  

věnována z hlediska indikačních plynů samovznícení oxidu uhelnatému a to díky 

prokázanému vývinu v raném stádiu zapařování uhlí. V závazných požadavcích  

OBÚ Ostrava (rozhodnutí sp.z. 0300/2008) je pozornost zaměřena nejen na oxid uhelnatý, 

ale také na vodík a vybrané vyšší plynné uhlovodíky jako indikační plyny samovznícení. 

Na rozdíl od CO nelze předmětné plynné uhlovodíky sledovat kontinuálně. Jsou ověřovány 

odběrem suchých vzorků v odběrových místech. 

      V současné době je prevence samovznícení v OKR ošetřena interní směrnicí 

generálního ředitele OKD, a. s.  „Prevence samovznícení uhlí v porubech“ č. 5/2009 

(interní předpis OKD a.,s., 2009), která je závazná pro všechny doly ostravsko-karvinského 

revíru. Na jednotlivých dolech jsou souběžně v platnosti vlastní interní bezpečnostní 

směrnice upravující rovněž problematiku samovznícení uhlí. Např. na Dole Karviná 

v Karviné-Doly je v platnosti „Směrnice ředitele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci“ č. 25/2008 (interní předpis dolu Karviná, 2008) upravující rovněž problematiku 

samovznícení. Na Dole ČSM ve Stonavě je v platnosti směrnici ředitele dolu  

č. 1/2008“ (interní předpis dolu ČSM, 2008). 

      Vzhledem k tomu, že každý důl má svá specifika, která jej odlišují od ostatních,  

je důležitým krokem přizpůsobení vydaných právních předpisů požadavkům a podmínkám 

jednotlivých dolů. 
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2. Faktory ovlivňující využití indika čních plynů samovznícení  

a stanovení experimentální chyby metody tepelné oxidace 

 

      Druhým cílem disertační práce je stanovení chyby zatěžující aplikaci indikačních plynů 

pro účely odhadu teploty ohniska samovznícení a určení rozsahu ohniska samovznícení. 

Desorpční vlastnost uhelné hmoty, která je vyjádřena variabilitou výsledků opakovatelnosti 

tepelné oxidace je jedním z daných ovlivňujících faktorů, avšak ne jediným. Další faktory 

ovlivňující využití indikačních plynů samovznícení jsou stručně popsány v následujících 

podkapitolách.  

2. 1. Ovlivňující faktory laboratorních postupů 

2. 1. 1. Odchylky chromatografie 

 

      Plynová chromatografie je poměrně složitá metoda, jejíž citlivost a přesnost může  

být značně ovlivněna jednotlivými součástmi tvořící aparaturu. Chromatografie  

je fyzikálně-chemická metoda, která slouží k separaci látek z komplexní směsi vzorku. 

Princip spočívá v rozdělení složek směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Jedna z fází  

je nepohyblivá tzv. stacionární. Přes ni se pohybuje druhá fáze, která je nazývána mobilní 

fáze. Spolu s pohybující se mobilní fází je chromatografickou soustavou unášen  

také vzorek směsi. Odlišné složky vzorku se více či méně ochotně váží na stacionární fázi. 

Složky, které se poutají více, se pohybují pomaleji a v systému jsou tak déle zadržovány 

než složky vzorku, které se ke stacionární fázi poutají méně. Tímto principem dojde 

jednoduše k rozdělení složek směsi vzorku – separaci. Jednotlivé oddělené složky vzorku 

poté s různým časovým zpožděním opouštějí kolonu (stacionární fázi) a jsou zjišťovány 

vhodnými detektory. Zjednodušené schéma plynového chromatografu je zobrazeno  

na obrázku č. 7. 
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Obrázek 7 Schéma plynového chromatografu (Mines rescue board NSW: Emergency preparedness and 
mines rescue, 1998, upraveno) 

 

 

 

      Z důvodu ověření přesnosti chromatografie a jejich výsledků (Adamus, 2003) byla, 

v rámci projektu VaV ČBÚ č. 29/2003, použita směs cejchovních plynů analyzována  

na čtyřech pracovištích – RBZS (Revírní báňská záchranná stanice) Ostrava, VŠB – TU 

Ostrava, Ústav AVČR Ostrava a důl Lazy. Z výsledků vyplynulo, že na kvalitu používané 

směsi mohou mít vliv, mimo jiné, technické prostředky např. použitý redukční ventil.  

     Na základě výzkumu (Adamus, Šancer, 2005) vznikla doporučení  

pro chromatografickou analýzu: 

• pro kalibraci chromatografů je vhodné používat certifikované kalibrační směsi, 

• kalibraci chromatografů provádět vždy bezprostředně před zahájením analýzy 

a kalibraci provádět častěji v případě série analýz, 

• snížit šum u FID detektorů lze použitím syntetického vzduchu, tzn. vzduch 

připravený z čistého kyslíku a dusíku.  
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      V současné době jsou pro potřeby OKR v provozu tři plynové chromatografické 

laboratoře a to na dole Lazy v Orlové, dole Darkov 2 v Karviné a na HBZS, a. s., Ostravě 

Radvanicích. 

2. 1. 2. Odchylky infraanalýzy 

       

      Metoda infraanalýzy se používá pro stanovení majoritně zastoupených indikačních 

plynů samovznícení uhelné hmoty – oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a metanu. 

Z důvodů ovlivňujících faktorů byly ověřeny tyto faktory (Adamus, 2004): 

• vliv teploty vzorků vzdušin na infraanalýzu, 

• vliv plynných příměsí – tzv. křížová závislost infraanalýzy.  

Vliv teploty  

      Pro ověření vlivu teploty na infraanalýzu proběhlo experimentální měření koncentrací 

CO ve skleněných vzorkovnicích s identickou směsí plynů o různé teplotě: 

• 8,0 °C – venkovní teplota, 

• 23,0 °C – teplota laboratoře, 

• 50,0 °C – vzorkovnice byla zahřátá v sušárně, 

za použití infraanalyzátoru Maihak UNOR  6N. 

      Zjištěné výsledky nepotvrdily vliv teploty na zkreslení teploty, neboť zaznamenaná 

odchylka -0,5 ppm činila -1,35% z naměřené hodnoty. Tato odchylka se blížila  

technickým parametrům přesnosti analýzy udávané výrobcem (1%/10 K v teplotním 

rozsahu 0 - 45 °C). 

 

Vliv k řížové závislosti  

      Z analýzy provedené Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství Katedrou 

analytické chemie a zkoušení materiálů vyplývá (Adamus, 2004), že oxidy uhlíků – oxid 

uhelnatý i oxid uhličitý – je možno stanovovat vedle sebe pomocí infračervené 

spektroskopie  bez vzájemného ovlivnění. 
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Doporučení pro použití infraanalýzy (Adamus, Šancer, 2005): 

•  pro infraanalýzu využívat přednostně monopřístroje tzn. přístroje s jednou kyvetou    

určené k analýze jednoho druhu plynu, 

•  na kalibraci infraanalyzátorů používat certifikované binární kalibrační směsi. 

2. 1. 3. Stabilita vzorků ve vzorkovnicích 

 

Vliv typu vzorkovnice 

      V rámci hodnocení ovlivňujících faktorů (Adamus, 2003) byla rovněž provedena série 

měření složení vzorků v závislosti na typu vzorkovnice. Jako možné typy plynových 

vzorkovnic pro plynovou chromatografii byly porovnávány: 

• skleněné vzorkovnice (500 ml) uzavřené na obou koncích pryžovou hadičkou  

a šroubovací tlačkou, 

• skleněné vzorkovnice (500 ml) uzavřené na obou koncích silikonovou hadičkou  

a šroubovací tlačkou, 

• celoskleněné vzorkovnice (300 ml) ukončené na obou koncích skleněnými 

kohouty. 

 

      Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že nejlepším typem vzorkovnice s relativně 

stabilním složením je celoskleněná vzorkovnice, naopak nejméně se osvědčily vzorkovnice 

se silikonovými hadičkami, u nichž byl ve všech případech zaznamenám nejprudší pokles 

koncentrací. Vzorkovnici s pryžovými hadičkami je možno, díky vykazovaným 

vlastnostem, přirovnat k vzorkovnici celoskleněné.  
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Vliv času 

      V rámci projektu (Adamus, 2003) byla sledována stabilita suchých vzorků v závislosti 

na čase. Byl prokázán pokles koncentrací plynů vlivem časové prodlevy. Bylo zjištěno,  

že za první den prodlení dochází k úbytku koncentrací průměrně o 20%, následujících  

24 hodin je pokles přibližně stejný, po této době se pokles zpomaluje. Nejintenzivněji klesá 

koncentrace butanu, naopak nejpomaleji etanu a etylénu. Pokles je zřejmě způsoben sorpcí 

CnHm na stěny skleněných vzorkovnic a difuzí předmětných plynů přes stěny uzavíracích 

hadiček. Tato skutečnost je zohledněna v platné legislativě resp. v ČSN 83 00 50 o odběru 

vzorků důlního ovzduší, která ukládá povinnost doručit odebraný vzorek důlního ovzduší 

do laboratoře nejpozději do 6 hodin po odběru. Ze studie vzešlo doporučení k určení 

odběrových míst suchých vzorků. Při preventivním sledování nebezpečí samovznícení  

je nejúčelnější odebírat vzorky ovzduší z výdušného větrního proudu ve vzdálenosti  

20 až 30 m od horní úvrati porubu na výdušné straně a to jako vzorek průměrný.  Dalším 

doporučením (Adamus, Šancer, 2005) je, pro odběr suchých vzorků, používání výhradně 

ejektorových nasávačů, jelikož harmonikové nasávače a nasávací balónky jsou z důvodu 

nedostatečného průtočného množství nevhodné. Při odběru suchých vzorků prosávat 

minimálně 50ti-násobný objem vzorkovnice a plynové cesty z důvodu nasátí kvalitního 

reprezentativního vzorku vzdušin.  

 

Vliv vlhkosti uhlí  

      Dalším z posuzovaných vlivů (Adamus, 2003) bylo, zda vlhkost uhlí ovlivňuje,  

a do jaké míry, složení plynných zplodin. Měření uhelného vzorku bylo prováděno  

při dvou úrovních vlhkosti: 

• vysušené uhlí – vzorek byl vysušen ve vakuovém prostředí a obsah vlhkosti  

byl po sušení cca 0,1%, 

• vlhké uhlí – vzorek byl před zkouškou zvlhčen vodní párou a to na obsah 

vlhkosti 2,7 ± 0,1%. 
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      Z výsledků měření vyplynulo, že v podstatě nebyly zjištěny rozdíly v objemových 

vývinech plynných složek při oxidaci suchého a vlhkého uhlí.  Možné rozdíly lze přisoudit 

experimentální chybě této zkoušky. Závěrem je možné konstatovat, že vlhkost uhlí není 

významným vlivem, který by ovlivňoval složení a objem vyvinutých plynných produktů. 

 

Vliv zrnitosti uhlí 

      Zrnitost sledovaného uhlí (Adamus, 2003) byla prozkoumána jako další možný  

vliv působící na složení plynných zplodin. Vzorek uhlí byl pro sledování upraven  

na dvě frakce: 

 

• frakce 0,2 – 0,355 mm, 

• frakce 1,8 – 2,0 mm. 

      Měřením autor dospěl k závěru, že zrnitost uhelné hmoty je eminentním parametrem, 

který ovlivňuje výsledné hodnoty objemových vývinů plynných složek uvolněných  

při oxidaci uhlí. Z měření vyplynulo, že při zkouškách s hrubší zrnitostí vykazují všechny 

plynné složky podstatně menší hodnoty než při zkouškách s jemnější frakcí. Pro příklad  

je uveden propylen, jenž u hrubší zrnitosti vykazoval jen dvacetiprocentní vývin  

ve srovnání s jemnější frakcí. 

2. 1. 4. Vliv přímého hašení vodou na změnu složení indikačních plynů 

 

      Z důvodu zjištění vlivu přímého hašení vodou na změnu složení indikačních plynů 

proběhla analýza (Adamus, 2004) zaměřená na sledování vývinu vodíku při hašení vodou. 

Ze zkušeností báňských záchranářů vyplývá, že přímý zásah vodou bývá doprovázen 

vývinem vodíku a to zejména při vyšších teplotách ohniska samovznícení.  
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Z tohoto důvodu byly určeny dvě experimentální teploty: 

 

• 150 °C, 

• 200 °C. 

 

      Uhelný vzorek o hmotnosti 225 g, zrnitosti 0,4 – 2,0 mm byl vystaven nástřiku  

20 ml vody při výše uvedených teplotách.  

      Ze získaných výsledků bylo možné vyčíst rostoucí koncentrace indikačních plynů 

s rostoucí teplotou. V případech obou experimentálních teplot byl patrný vliv nástřiku 

vody snížením koncentrací všech analyzovaných plynů, což bylo autorem zdůvodněno 

snížením teploty uhelného vzorku a zvýšením obsahu vlhkosti. Závěrem je možno 

konstatovat, že výše popsaná experimentální zkouška neprokázala nadměrný vývin vodíku 

při kontaktu uhlí s vodou při teplotě do 200 °C. 

2. 1. 5. Vliv desorpční vlastnosti uhlí - opakovatelnost metody tepelné oxidace 

 

      Z důvodu ověření opakovatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků získaných metodou 

tepelné oxidace byla v rámci výzkumných projektů VaV ČBÚ č. 29 „Zdokonalení metod 

včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením  

na indikační plyny“ (Adamus, 2005) provedena opakovaná série pokusů s identickým 

uhelným vzorkem realizovaná na třech odlišných pracovištích pomocí totožné metodiky 

navržené VVUÚ, a. s., Ostrava. Výzkum probíhal na pracovištích: 

 

• VŠB-TU Ostrava, laboratoři samovznícení J 307 (obr. 8),  

• VVUÚ a. s., Ostrava – Radvanice (obr. 9), 

• ÚGN AVČR (Geonika) Ostrava (obr. 10). 
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Obrázek 8 Laboratoř samovznícení J 307, VŠB – TU Ostrava (Adamus, 2003) 

 

 

Obrázek 9 Laboratoř VVUÚ a. s., Ostrava – Radvance (Adamus, 2003) 
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Obrázek 10 Laboratoř ÚGN AVČR (Geonika) Ostrava (Adamus, 2003) 

 

      Takto byly ověřeny dvě série, což znamená 30 výstupních hodnot (koncentrací)  

pro každý plyn a teplotu. Příklad jednoho z připravených identických uhelných vzorků  

je na obr.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11 Nasáčkovaný identický vzorek uhlí (Adamus, 2003) 
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      Tyto údaje byly přepočteny na hodnoty objemových vývinů plynných složek 

vztažených na 1 t uhelného vzorku (ml.t-1.min-1) podle vzorce (4): 

 

qv = 
m

c*qvo                                                                                                                           (4)  

    

kde 

qv  - objemový vývin indikačního plynu metody tepelné oxidace, [ml. t-1.min-1],  

qvo - objemový průtok oxidačního média metody tepelné oxidace, [ml3.min-1],   

c - koncentrace indikačního plynu, [ppm],    

m - hmotnost uhlí, [kg]. 

 

      Naměřené hodnoty byly na dílčích pracovištích zprůměrovány pro dílčí plyny.  

K vypočteným průměrům bylo stanoveno variační rozpětí od střední hodnoty v procentech. 

      Po vyhodnocení bylo možné konstatovat, že průměrné variační rozpětí odchylek  

od střední hodnoty se u oxidu uhlíků pohybovalo +/- 10 %, kdežto u plynných uhlovodíku  

+/-40 %.  

      Opakovatelnost dané metody byla v rámci projektu VaV ČBÚ č. 29/2003  

(Adamus 2005) vyhodnocena variačním rozpětím od střední hodnoty.  

      Pro účely této disertační práce byl zvolen pro vyhodnocení dané chyby podrobnější 

postup za použití směrodatné odchylky. Jako vstupní data pro "re-zpracování" byla použita 

totožná data opakovatelnosti metody tepelné oxidace citovaného projektu.  

Byla však zvolena jiná statistická metoda pro zpracování a to metoda „variačního 

koeficientu opakovatelnosti metody tepelné oxidace“. Variační koeficient je definovaný 

jako podíl směrodatné odchylky a absolutní hodnoty ze střední hodnoty (5): 
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Vk = 
X

s
  .  100 [%]                                                                                                             (5) 

 

kde 

  s……….směrodatná odchylka, 

X ……..aritmetický průměr. 

       

Variační koeficient byl spočítán pro každý plyn a každou teplotu (viz příloha A).  

      Výpočtem byl, pro každý plyn, získán interval, který určuje experimentální chybu 

v každé teplotě (tabulka 2). 

 

Tabulka 2 Směrodatné odchylky tepelné oxidace uhlí 

  40°C 60°C 80°C 100°C 120°C 140°C 160°C 180°C 200°C <40°C - 200°C> 

CO 0,2608 0,1774 0,2562 0,2768 0,3515 0,3914 0,4553 0,5365 0,4790 <0,1774 - 0,5365> 

CO2 0,4025 0,3607 0,3718 0,4357 0,2949 0,3619 0,3748 0,2203 0,2866 <0,2203 - 0,4357> 

metan 0,4408 0,3547 0,4309 0,4473 0,4856 0,3379 0,4221 0,4821 0,4349 <0,3379 - 0,4856> 

etan 0,2427 0,3314 0,2291 0,2391 0,2010 0,2415 0,2959 0,3461 0,2271 <0,2010 - 0,3461> 

propan 0,3466 0,2477 0,2953 0,3026 0,3175 0,3877 0,3941 0,3589 0,2639 <0,2477 - 0,3941> 

n-butan 0,5061 0,3171 0,3758 0,3395 0,3354 0,3101 0,2971 0,3118 0,3084 <0,2971 - 0,5061> 

i-butan 0,2795 0,2394 0,2383 0,2100 0,2303 0,2582 0,2678 0,2787 0,3237 <0,2100 - 0,3237> 

etylén 0,7155 0,5065 0,3069 0,3002 0,2259 0,2960 0,2839 0,3709 0,3228 <0,2259 - 0,7155> 

propylén 0,3194 0,3062 0,4762 0,3994 0,3520 0,2864 0,4296 0,2674 0,3003 <0,2674 - 0,4762> 

acetylén 0,2040 0,1349 0,0753 0,1285 0,0992 0,0822 0,1012 0,2081 0,1427 <0,0822 - 0,2081> 

Pozn.:  červeně jsou označeny nejnižší a nejvyšší hodnoty interval 

 

      Statistickou analýzou variačního koeficientu došlo k  re-zpracování opakovatelnosti 

metody tepelné oxidace s průměrným výsledným intervalem experimentální chyby  

pro oxidy uhlíku <0,2690 - 0,4151> a pro plynné uhlovodíky <0,2750 - 0,3818>.  

Výsledný interval je možno popsat také v procentuálním vyjádření a to vynásobením každé 

hodnoty stem.  
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      Výsledná vypočtená experimentální chyba, vyjádřena v procentech, je u oxidu uhlíků 

rovna intervalu <26,90 - 41,51%> a u plynných uhlovodíků <27,50 – 38,18%>. Tato 

experimentální chyba bude brána v úvahu při dalším řešení úkolů disertační práce. 

      Rozdíly ve výsledných hodnotách, z dřívějšího a nynějšího zpracování dat, jsou zřejmě 

způsobeny použitím jiné výpočetní statistické metody. Patrnější jsou rozdíly zejména  

u oxidů uhlíku, kde je, po novém zpracování dat, experimentální chyba větší, zatímco  

u plynných uhlovodíku horní hranice intervalu téměř koresponduje s dřívějším výpočtem. 

Dalším ovlivněním výpočtu může být vynechání nevhodných dat ze vstupní databáze 

litrových vývinů.   

      Experimentální chyba metody tepelné oxidace byla spočtena z důvodu, aby bylo 

zřejmé, jakou chybou je zatíženo následné stanovování kvantitativního rozsahu 

endogenního požáru pomocí indikačních plynů. 

      Pro názornost je v příloze A uvedený výpočet variačního koeficientu pro etan.  

Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny v sloupcích podle teplot od 40 do 200 oC 

v rozmezí po dvaceti stupních. Z třiceti hodnot v každém sloupci byly vyřazeny hodnoty, 

které se podstatně lišily od ostatních naměřených hodnot – modře označené políčka 

a hodnoty, jejichž naměřená hodnota se rovnala nule – žlutě označená políčka. Toto bylo 

provedeno z důvodu co nejvěrohodnějšího výpočtu.  

      Z hodnot, upravených výše uvedeným způsobem, byl pro každou teplotu (sloupec) 

spočítán aritmetický průměr. Pomocí aritmetického průměru je rovněž pro každou teplotu 

vypočítán rozptyl, jehož druhou odmocninou získáváme směrodatnou odchylku. 

K výsledku – variačnímu koeficientu – se dostáváme po vydělení směrodatné odchylky 

aritmetickým průměr.  

      Takovýmto postupem byl spočítán variační koeficient pro každou teplotu každého 

plynu.  
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2. 2. Ovlivňující faktory v důlních provozech 

 

      Jak vyplývá z výše popsaného, vývin plynů v laboratorních podmínkách je závislý  

na mnoha faktorech. Ovšem také důlní praxe je ovlivněna řadou faktorů, které značně 

zkreslují odhad teploty samovznícení. Vzhledem k tomu, že existují různé provozní 

podmínky, je každý případ samovznícení uhelné hmoty jedinečný. Pro co nejpřesnější 

odhad teploty v ohnisku samovznícení je nutné, uvědomit si rozdíly mezi laboratorními  

a provozními podmínkami. V následujícím textu budou popsány hlavní faktory,  

které ovlivňují přesnost odhadu teploty ohniska samovznícení v praxi. 

2. 2. 1. Odlišné podmínky desorpce indikačních plynů 

 

Teplotní nehomogenita ohniska záparu 

      Teplota je jedním z nejdůležitějších faktorů jenž ovlivňuje uvolňování indikačních 

plynů z uhelné hmoty. Tohoto poznání se snaží využít některé metody hodnocení případů 

samovznícení uhlí v praxi. Jednou z možností, jak získat odhad teploty ohniska,  

je porovnání plynového obrazu získaného laboratorní zkouškou tepelné oxidace  

se vzorkem vzdušin odebraným v důlním prostředí. Avšak tento odhad je ovlivněn celou 

řadou faktorů. 

      V laboratorních podmínkách probíhá zkouška tepelné oxidace s poměrně malým 

množství uhlí, cca 150 g, lze tedy říci, že teplota v celé navážce vzorku je konstantní 

(Adamus, 2005). Předpokládá se proto, že plynové obrazy tepelné oxidace představují 

teplotně homogenní stav uhelné hmoty v každé hodnocené teplotě, což je jeden 

z nejvýznamnějších rozdílů mezi laboratorními podmínkami a podmínkami praxe. 

V důlním prostředí jsou indikační plyny uvolňovány z teplotě nehomogenního ohniska 

a obvykle představují směs plynných složek uvolněných z celého objemu, resp. plochy, 

záparu s různým zastoupením teplot.  

      Z výše uvedeného vyplývá, že plyny odebrané v důlním ovzduší znázorňují průměrnou 

teplotu ohniska, ze kterého se uvolňují. 
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Nehomogenita frakce ohniska záparu 

      Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.3, frakce uhelné hmoty má vliv na uvolňování 

indikačních plynů. U frakce hrubší je oxidační reakce méně intenzivní a z uhlí se uvolňuje 

méně plynů než u frakce jemnější.  

      V důlních provozech se rozhodně nedá předpokládat homogenní frakce uhelné hmoty  

a vzhledem k tomu, že převážná část případů samovznícení se odehrává v závalových 

prostorách, není možné zjistit ani stupeň rozdrcení uhelné hmoty. Proto může dojít, 

v případě porovnávání laboratorních výsledků s provozními hodnotami, ke zkreslení 

odhadu teploty ohnisek samovznícení. 

 

Koncentrace kyslíku 

      Výzkumem (Adamus, 2005) bylo zjištěno, že koncentrace kyslíku má vliv na oxidační 

reakce a následný vývin indikačních plynů. Při nedostatku kyslíku se sníží intenzita 

oxidační reakce a tím i vývin indikačních plynů, naopak při stoupající koncentraci kyslíku 

je nárůst nenasycených uhlovodíků vyšší oproti uhlovodíkům nasyceným. Koncentrace 

kyslíku rovněž ovlivňuje i rychlost nárůstu teploty v ohnisku samovznícení. 

      V provozní praxi je koncentrace kyslíku značně ovlivněna provozně-technologickými 

podmínkami. Obecně lze říci, že koncentrace kyslíku klesá s rostoucí vzdáleností  

do hloubky závalu a tento pokles je závislý na směrném úklonu porubu, plynodajnosti, 

propustnosti závalu, utěsňování závalu, umělé inertizaci aj. 

      Vzhledem k tomu, že v případech samovznícení ponechaného uhlí v závalech není 

možné ohniska přesně lokalizovat, je odhad koncentrace kyslíku velmi obtížně 

stanovitelný.   

     

Zpětná adsorpce indikačních plynů 

      Přesnost odhadu teploty ohniska samovznícení ovlivňuje také zpětná adsorpce 

(Adamus, 2005) plynných produktů oxidace na okolní horniny. Uhlovodíky,  

které se uvolňují při samovzněcovacím procesu podléhají následnému vzájemnému 

působení s uhelnou hmotou či okolními horninami. V laboratorně získaných plynových 
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obrazech tepelného namáhání uhelné hmoty, které lze využít k odhadu teploty ohniska, 

není tato adsorpce zohledněna. Do laboratorních výzkumů není možné zahrnout další 

parametry, které ovlivňují selektivní sorpci jako je množství okolních hornin, přes které 

jsou zplodiny filtrovány, doba filtrace přes okolní horniny, přesné fyzikální vlastnosti 

těchto hornin (teplota, stupeň rozrušení, aj.). Z výše uvedeného vyplývá, že při odhadu 

teploty ohniska samovznícení je nutno počítat i s vlivem zpětné adsorpce. 

2. 2. 2. Selektivní sorpce indikačních plynů 

 

      Plynové obrazy získané metodou tepelné oxidace v laboratorních podmínkách, 

vyjadřují množství uvolněných plynů a to bez vlivu ovlivňujících faktorů, které  

se vyskytují v důlních provozech. Uhlovodíky, které se uvolňují při samovzněcovacím 

procesu v důlní praxi se ovšem nemusí chovat jako inertní složky, ale mohou podléhat 

následnému vzájemnému působení s uhelnou hmotou (mimo ohnisko záparu)  

či doprovodnými horninami. Z tohoto důvodu byly laboratorně zjišťovány základní 

zákonitosti sorpce nasycených i nenasycených uhlovodíků C2 – C4 na uhlí a horninách. 

V rámci výzkumu (Adamus, Taraba, 2002) byly připraveny 4 reprezentativní vzorky uhlí 

a hornin (2 vzorky uhlí z dolu Lazy v Orlové – porub 140 108 a 138 202, vzorek pískovce 

z dolu Lazy v Orlové, porub 138 202 a vzorek prachovce z dolu Doubrava, čelba č. 1018c), 

jenž byly hodnoceny na dvou na sobě nezávislých pracovištích – na Institutu 

bezpečnostního institutu VŠB – TU a na Katedře chemie Ostravské univerzity. Dané 

vzorky byly vystaveny filtraci specifikované plynové směsi a ověření spočívalo ve zjištění 

složení plynové směsi před a za ověřovaným vzorkem. Z výsledků experimentu  

lze konstatovat, že nejintenzivněji byl sorbován butan, u kterého bylo zjištěno  

za sorbentem pouze zhruba 18,5% původní koncentrace při prosávání uhlím, při prosávání 

pískovcem zhruba 40% a při prosávání prachovcem pouze 0,4%. Naopak nejmenší sorbci 

prokázal etan, u něhož bylo zjištěno průměrně 78% původní koncentrace za adsorbentem 

s nevýraznými rozdíly mezi jednotlivými druhy adsorbentů. Intenzita sorpce byla 

vyjádřena rozdílem mezi uvedenými hodnotami a původní koncentrací před adsorbenty.  

      Z úbytků koncentrací CnHm vlivem sorpce je možno konstatovat, že nejnižší průměrný 

úbytek koncentrací prokázal etan a etylen (přibližně 23%), naopak nejvyšší úbytek  

byl prokázán u butanu (80%) a propylenu (74%). Podle druhu adsorbentů byla u prachovce 
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shledána největší sorpční schopnost (60%), nejnižší se projevila u pískovce (32%). 

V komplexním pojetí se průměrný úbytek objemu CnHm dostal téměř na polovinu – 49%.  

      Výzkum potvrdil, že uhlovodíky uvolňované při samovznícení do důlního prostředí, 

mohou být zpětně adsorbovány na uhelnou hmotu nebo okolní doprovodné horniny mimo 

zápar. Podstatná adsorpce byla prokázána především na uhelné hmotě, která má díky 

rozlehlé síti mikropórů vnitřní povrch značně větší než povrch nemikroporézních 

doprovodných hornin. Adsorpce nasycených uhlovodíků je větší s rostoucí kritickou 

teplotou (teplotou varu) daného uhlovodíku. Naproti tomu, pro nenasycené uhlovodíky, 

takováto přímá úměra mezi adsorbovaným množstvím a kritickou teplotou neplatí.      

2. 3. Shrnutí ovlivňujících faktorů  

 

     Ve výše popsaných podkapitolách byly analyzovány faktory, které ovlivňují  

nebo naopak neovlivňují využití indikačních plynů samovznícení ke stanovení rozsahu 

ohniska samovznícení. 

      K technologickým faktorům ovlivňujícím využití indikačních plynů samovznícení 

patří:   

– technické provedení laboratorní aparatury (např. typ kolony 

chromatografu), 

– typ vzorkovnice (nejlepší vlastnosti vykazovala vzorkovnice 

celoskleněná), 

– časová prodleva (čas mezi odebráním a zpracováním plynného vzorku),  

– zrnitost uhlí. 

 

      Naopak se neprokázal žádný vliv vlhkosti uhlí, přímého hašení vodou a odchylky 

infraanalýzy na zkoumaný vzorek. 
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      K důlně-provozním faktorům ovlivňujícím složení a využití indikačních plynů 

samovznícení patří : 

–  teplotní nehomogenita ohniska samovznícení, 

–  nehomogenita frakce uhelné hmoty, 

–  variabilita koncentrace kyslíku,  

– a zpětná adsorpce plynů.  

 

     Tyto faktory jsou, v  případech endogenních požárů vyskytujících se v praxi, 

stanovitelné velmi obtížně a v případech záparů v závalech je jejich stanovení převážně 

nereálné.  

      K nejpodstatnějším ovlivňujícím faktorům využití indikačních plynů patří široká 

desorpční vlastnost uhelné hmoty. Jak bylo  podrobně uvedeno v kapitole 2. 1. 5., odchylka 

měření u metody tepelné oxidace se nachází v intervalu <26,90 - 41,51%> pro oxidy 

uhlíku a <27,50 – 38,18%> pro plynné uhlovodíky, což je poměrně rozsáhlá chyba,  

jenž může značně ovlivnit výsledek využití indikačních plynů.  

      Důležitým poznatkem výzkumu je, že kvůli množství objektivně neovlivnitelných 

faktorů není možné říci, že dosavadní metody používané pro hodnocení vývoje 

samovznícení pomoci indikačních plynů, jsou exaktní. Nelze říci, že jde o určování teploty 

ohniska, ale pouze o odhad teploty.  
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3. Stanovení kvantitativního rozsahu ohniska samovznícení 

 

      Třetím cílem disertační práce je výpočet rozsahu ohniska samovznícení.  

 

3. 1. Podklady k využití indikačních plynů samovznícení 

3. 1. 1. Katalogy slojí ČR náchylných k samovznícení 

 

            V letech 1986 – 2002 bylo z hlediska náchylnosti slojí k samovznícení katalogově 

zpracováno celkem 64 uhelných vzorků z OKR, 2 vzorky z Kladenského revíru, 5 vzorků 

ze Severočeské hnědouhelné pánve a 1 vzorek lignitu jihomoravského lignitového dolu. 

Vznikla databáze vlastností a parametrů daných vzorků (např. makropetrografický popis, 

plynonosnost, hodnocení náchylnosti k samovznícení podle různých metod aj.), jež nesla 

pracovní název „Pasportizace uhelných slojí z hlediska samovznícení“, např. (Adamus 

1999-2002). Pasportizace slojí náchylných k samovznícení probíhala ve dvou fázích. První 

část probíhala v letech 1986 – 1993 ve Vědeckovýzkumném uhelném ústavě  

v Ostravě-Radvanicích, kdy bylo zpracováno 41 vzorků. Druhá část pasportizace  

probíhala v letech 1999 – 2002 na HGF VŠB – TU Ostrava v rámci výzkumného projektu  

VaV Českého báňského úřadu č. 3/99, který byl zaměřen především na prevenci 

samovznícení uhelné hmoty v hlubinných dolech a bylo vyhodnoceno 31 uhelných vzorků   

 

První část pasportizace  

      U 41 vzorků z vybraných karvinských slojích OKR byly popsány následující  

parametry: 

• lokalita odběru vzorku, 

• makropetrografický popis, 

• základní a elementární rozbor, 

• pórovitost, 
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• měrný povrch, 

• měrná hmotnost, 

• zbytkový plyn, 

• plynonosnost, 

• závislost vývinu plynných zplodin tepelné oxidace v závislosti na teplotě, 

• koncentrace a uvolněné množství plynů v teplotním rozsahu 40 – 360 °C  
resp. 40 – 200 °C , 

• hodnocení náchylnosti k samovznícení metodou adiabatické oxidace, 

• hodnocení náchylnosti k samovznícení metodou Olpinského, 

• hodnocení účinnosti inhibitorů (chemických látek snižujících náchylnost uhlí 
k samovznícení) na rychlost samovzněcování. 

 

      Výše uvedené parametry nebyly zjišťovány u všech vzorků, jelikož pasportizace 

probíhala v rámci různých projektů, jejichž náplň se měnila podle požadavků zadavatelů. 

Vzorky byly odebrány z dolu Darkov - závod 1 (dříve Důl 1. Máj, později Důl Barbora, 

nyní uzavřen), z dolu Doubrava (nyní uzavřen), dolu Dukla (nyní uzavřen) a z dolu Lazy 

(dnes součást dolu Karviná).  

      Tato databáze vytvořila základ pro druhou část pasportizace, která, jak je uvedeno 

výše, byla součástí výzkumného projektu Českého báňského úřadu č.3/99. Projekt 

s názvem „Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační 

a prevenční metody“ byl součástí programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu 

„Zvýšení úrovně práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených 

důlních prostor“. 

 

Druhá část pasportizace  

   V druhé fázi pasportizace bylo vyhodnoceno 31 uhelných vzorků. Předmětné katalogy 

jsou uveden  na obr. 12. 
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Obrázek 12 Dílčí výzkumné zprávy pasportizace HGF VŠB-TUO 1999 – 2002 (Adamus, 2003) 

 

U vzorků byly popsány následující parametry: 

• popis místa odběru vzorku, profil, 

• makropetrografický popis vzorku, 

• pevnost, hustota, 

• základní chemický rozbor, 

• elementární rozbor, 

• mikropetrografická analýza, 

• specifický povrch, 

• pórovitost, 

• náchylnost k samovznícení podle Olpinského, 

• náchylnost k samovznícení metodou adiabatickou, 

• náchylnost k samovznícení metodou průtokové kalorimetrie, 

• náchylnost k samovznícení metodou CPT, 

• limitní koncentrace kyslíku samovznícení, 

• vliv předchozí inertizace dusíkem, 

• vliv hašení vodou, 

• bezpečná teplota samovznícení, 

• kritická teplota samovznícení, 

• kritická vrstva samovznícení (RID), 
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• odhad inkubační doby, 

• plynový obraz tepelné oxidace, 

• grafické vyhodnocení uvolněných plynů, 

• vyhodnocení bezrozměrných binárních ukazatelů. 

 

      V této fázi pasportizace nebyly, na rozdíl od první fáze, hodnoceny parametry – 

zbytkový plyn, plynonosnost, zpětná adsorpce a vliv inhibitorů. Naopak bylo přidáno  

9 nových parametrů, které jsou ve výše uvedeném výčtu označeny červeně.       

      Vzorky pro tuto část databáze byly odebrány na dolech Staříč (dnes důl Paskov), Dukla 

(nyní uzavřen), ČSA Jan Karel (dnes důl Karviná), Lazy (dnes důl Karviná),  Doubrava 

(těžba ukončena v r. 2007), Darkov 3, důl ČSM Sever a ČSM Jih.  

3. 1. 2. Elektronická databáze indikačních plynů samovznícení - výpočetní program 

„CnHm“ 

 

      Z důvodu praktického využití databáze byl, v programovém prostředí Delphi 5, 

vytvořen výpočetní program, jež dostal název „Hodnocení indikačních plynů samovznícení 

uhelné hmoty“ s pracovním označením „CnHm“, obr. 13, (Stecker, 2005).  

 

Obrázek 13 Print screen programu „CnHm“, (Stecker, 2005) 
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      Předností programu je možnost zobrazení tabulek a grafů průběhů uvolněných 

množství plynů podle důlního podniku, sloje, kry, pracoviště, plynné složky, příp. poměru 

plynu (viz obr. 14).  

 

 

Obrázek 14 Poměr etan/propan – důlní podnik Jan Karel, sloj 40., kra 3., prorážka 13032 

 

      Databáze programu „CnHm“ byla vytvořena na základě laboratorních výsledků metody 

tepelné oxidace.       

      Databáze litrových vývinů indikačních plynů samovznícení (oxidy uhlíků a plynné 

uhlovodíky – metan, etan, propan, n-butan, i-butan, etylén, propylén, acetylén) skýtá 

možnost využití pro stanovení rozsahu ohniska samovznícení, což je třetím cílem 

disertační práce.  
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3. 2. Stanovení výpočtu rozsahu ohniska samovznícení 

 

      Při stanovení výpočtu rozsahu ohniska samovznícení jsem v předložené práci 

vycházela z výpočtu objemového vývinu indikačních plynů metody tepelné oxidace vzorec 

č. (6)  : 

 

qv = 
m

c*qvo ,                                                                                                                         (6) 

  

kde 

qv  - objemový vývin indikačního plynu metody tepelné oxidace, [ml. t-1.min-1],  

qvo - objemový průtok oxidačního média metody tepelné oxidace, [ml3.min-1],   

c - koncentrace indikačního plynu, [ppm],    

m - hmotnost uhlí, [kg], 

 
úpravou vzorce č. (6) a jeho aplikací na provozní podmínky získáme výpočetní vzorec  

pro odhad kvantitativního rozsahu ohniska samovznícení (7): 

 

m = 
qv

*qvo c
                                                                                                                          (7)  

 

        Výpočet rozsahu ohniska samovznícení je podmíněn odebráním vzorku z průchozího 

větrního proudu (dále jen PVP), jelikož pro výpočet je nutné znát objemový průtok větru 

v místě měření. Proto není možné použít vzorky odebrané ze závalu.  

      Postup výpočtu je následující. Z PVP je odebrán suchou cestou vzorek důlního 

ovzduší. Rovněž je zjištěn objemový průtok větru v místě měření. Chromatografickou 

analýzou jsou zjištěny koncentrace indikačních plynů samovznícení. Z naměřeného 
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objemového průtoku PVP v místě odběru vzorku a zjištěných koncentrací indikačních 

plynů jsou určeny litrové výviny dílčích plynných složek. Předmětné litrové výviny  

jsou přiřazeny do odpovídajících fází sloupcového diagramu HBZS Ostrava, tj. metodiky 

podle (Hajník, 1987). Takto je určena přibližná teplota ohniska samovznícení. Podle 

teploty je vzorku přiřazen laboratorní vývin [ml. t-1.min-1], který vychází z pasportizace 

slojí (z údajů pasportizace byly vytvořeny etalony pro celý revír, jednotlivé důlní podniky  

a sloje, podrobněji v kapitole 4. 3.). K výsledku, tj. výpočtu množství uhlí v ohnisku 

samovznícení, docházíme podílem objemového průtoku indikačního plynu zjištěného 

v podmínkách in situ objemovým průtokem získaným v laboratoři  podle vzorce (7). 

Z plynů, spadajících do totožné teplotní fáze, je vypočítán aritmetický průměr litrových 

vývinu. Získaná průměrná hodnota je použita pro výpočet množství uhlí v ohnisku 

samovznícení v dané teplotní fázi. 

      Pro výpočet množství uhlí v ohnisku samovznícení byly zvoleny indikační  

plyny – CO, etan, propan, butan, etylén, propylén, acetylén a vodík. Pro usnadnění 

vyhodnocení byl autorkou disertační práce sestaven výpočetní program, jehož bližší 

specifikace je uvedena v následující kapitole. 
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4. Počítačová aplikace výpočtu odhadu kvantitativního rozsahu ohniska 

samovznícení 

 

      Z důvodu snadnějšího výpočtu rozsahu ohniska samovznícení jsem vytvořila výpočetní 

program „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“, který vznikl v programovém 

prostředí PHP.  

 

 

Obrázek 15 Print screen úvodní obrazovky výpočetního programu „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska 

samovznícení“, verze 1. 0 

4. 1. Požadavky na softwarové řešení a blokové schéma 

 

      V následujících dvou podkapitolách jsou uvedeny požadavky na softwarové řešení 

vytvořeného výpočetního programu „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“  

a blokové schéma, jak program pracuje krok za krokem. 
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4. 1. 1. Základní požadavky na softwarové řešení 

 

      Jak bylo již uvedeno výše, z důvodu jednodušší manipulace s výpočtem,  

byl v programovém prostředí PHP (Personal Home Page)  vytvořen výpočetní program.  

      Programovací jazyk PHP je serverový skriptovací jazyk navržený původně pro potřeby 

webových stránek, v současné době však umožňuje vkládání vlastních krátkých úseků 

kódů ale i celých programů (Mach, 2003). PHP je volně šiřitelný a je možné si ho zdarma 

stáhnout, např. z webové adresy www.php.net. PHP není závislý na základně a není vázan 

s žádným konkrétním serverem, může tedy být provozován na kterémkoliv PC. 

      Výhodou daného programovacího jazyka je relativní jednoduchost. Kód programu  

je možné uložit v jakémkoliv editoru a vytvořený soubor uložit s příponou php.  

Pro vytvoření programu v daném prostředí je třeba mít: 

 

• textový editor, 

• podporu PHP na straně serveru, 

• program na testování skriptů (např. PHPTriad). 

 

      Program „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“ vytvořený v tomto 

prostředí je možné nainstalovat na jakýkoliv počítač. Výpočetní část programu pracuje 

nezávisle na existenci připojení k internetové síti, jediná část je podmíněna připojením  

a to část grafická z důvodu využívání grafické databáze umístěné na síti. 

      Práce s programem není náročná, uživatel však nese zodpovědnost za pečlivé a správné 

vložení vstupních údajů, které ovlivňují přesnost výpočtu. 

4. 1. 2. Blokové schéma softwarové aplikace 

 

      V blokovém schématu softwarové aplikace je v jednoduchém nákresu zobrazeno,  

jak program „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“ pracuje (obr. 16). 
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Obrázek 16 Schéma softwarové aplikace „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“  
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4. 2. Odhad teploty hodnoceného ohniska samovznícení 

      V problematice samovznícení uhelné hmoty existuje několik možností jak provést 

odhad teploty daného ohniska endogenního požáru. Žádná z metod není exaktní, jedná  

se pouze o odhad teploty. Jednotlivé metody jsou podrobně rozepsány v níže uvedené 

kapitole.  

4. 2. 1. Možnosti odhadu teploty ohniska samovznícení 

 

      Jak je uvedeno již výše, existuje několik způsobů, jak odhadnout teplotu ohniska 

samovznícení. Zde jsou podrobněji popsány jednotlivé metody. 

Sloupcový diagramu HBZS Ostrava  

      Metodika HBZS Ostrava je podrobně popsána na stranách 28 až 31 této disertační 

práce.  

      Tato metoda byla vyvinuta na základě zpracování velmi rozsáhlého množství vzorků 

důlního ovzduší (téměř deseti tisíc) a dlouhodobém sledování 18-ti endogenních požárů. 

Úspěšnost této metody závisí na pečlivém odběru vzorků ovzduší tzv. suchým způsobem  

pro chromatografickou analýzu. 

      Pro výpočet hmotnosti ohniska samovznícení jsem zvolila právě tuto metodu odhadu 

teploty ohniska a to z důvodu, že je nejméně zatížena faktory, které by mohly zkreslit 

výsledek výpočtu. 

Využití výpočetního programu „CnHm“ 

      Výpočetní program „CnHm“, neboli program „Hodnocení indikačních plynů 

samovznícení uhelné hmoty“ vznikl v roce 2002 pro praktické využití databáze plynných 

produktů teplené oxidace uhelných vzorků pasportizace (Stecker, 2005).  

      Výpočetní program využívá pro odhad teploty ohniska samovznícení uživatelem 

volené bezrozměrné binární ukazatele, například : 
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• C2H6/C3H8 (etan/propan), 

• C2H6/C2H4 (etan/etylén), 

• C2H4/C3H6 (etylén/propylén). 

      Tento program umožňuje porovnávat binární ukazatele vypočtené ze vzorků důlního 

ovzduší s laboratorně ověřenými plynovými obrazy. Hodnoty koncentrací plynů vzorku 

důlního ovzduší získané z plynové laboratoře se zadají do programu v dialogovém režimu. 

Následně uživatel vybere z databáze programu nejbližší zpracovaný uhelný vzorek. 

Zadáním příslušné volby program zobrazí průsečík hodnot vybraného binárního ukazatele 

provozního vzorku s průběhem téhož ukazatele laboratorně ověřeného plynového obrazu 

uhelného vzorku, který byl odebrán nejblíže lokalitě zkoumaného vzorku. 

      Je třeba podotknout, že databáze programu „CnHm“ byla vytvořena na základě 

laboratorních výsledků tepelné oxidace, kdy je teplota vzorků uměle zvyšována – tedy  

za odlišných podmínek, s nimiž se setkáváme v hornické praxi. Plynové obrazy rovněž 

reprezentují v každé z hodnocených teplot homogenní stav uhelného vzorku. Teplota 

vzorku při laboratorním měření je konstantní v celé navážce, na rozdíl od důlních 

podmínek, kdy jsou indikační plyny uvolňovány z teplotně nehomogenního ohniska a tvoří 

směs plynů uvolněných z celého objemu či plochy endogenního požáru. Z těchto důvodů 

nelze vyloučit určité rozdíly mezi získanými laboratorními výsledky a důlní praxí. 

4. 2. 2. Využití sloupcového diagramu HBZS Ostrava 

 

      Jak je uvedeno v kapitole 4. 2. 1. metodika HBZS (Hajník, 1987) je součástí výpočtu  

rozsahu ohniska samovznícení.  

      Součástí metodiky HBZS je  tabulka „Závislost změn objemového vývinu plynných 

komponent na fázích vývoje endogenního požáru“, která je využita pro výpočet uvedený 

v kapitole č. 3 disertační práce. Pro potřeby výpočtu však musela být tabulka upravena  

a to z důvodu, že mezi jednotlivými fázemi se v původní tabulce překrývaly některé 

hodnoty vývinů indikačních plynů. Tabulka byla upravena následovně – viz tabulka č. 3. 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  75 
 

Tabulka 3 Upravená tabulka „Závislost změn objemového vývinu plynných komponent  

na fázích vývoje endogenního požáru“ pro potřeby výpočtu rozsahu ohniska samovznícení 

Fáze vývoje 

endogenního 

požáru  

Teplota 

 

[° C] 

CO 

 

[l/min] 

Etan 

C2H6 

[l/min] 

Propan 

C3H8 

[l/min] 

Butan 

C4H10 

[l/min] 

Etylén 

C2H4 

[l/min] 

Propylén 

C3H6 

[l/min] 

Vodík 

H2 

[l/min] 

Acetylén 

C2H2 

[l/min] 

Inkubace do 

kritic. bodu 
30 – 60 2 -10 1-2,4 0,1-0,3 0,05-0,14 0 0 0 0 

Zapařování do 

bodu zvratu 
60-100 10 – 22,4 2,5-2,9 0,4-0,74 0,15-0,19 0,1-0,39 0,05-0,9 0,05-0,19 

0,0001-
0,002 

Zapařování do 

bodu švelování 
100-150 22,5–49,9 3-5,9 0,75-1,4 0,2-0,49 0,4-0,74 0,1-0,34 0,2-74,9 

0,0021-
0,003 

Přechodová do 
bodu vznětu 

150-230 50 –199,9 6-17,4 1,5-5,4 0,5-2,74 0,75-2,9 0,35-1,49 75-349 
0,0031-
0,049 

Přechodová f. 

do bodu hoření 
nad 230 200-350 17,5-50 5,5-15 2,75-6,5 3-10 1,5-4 350-800 0,05-0,2 

 

 

      Výše uvedená tabulka je ve výpočtu využívána pro odhad teploty ohniska dle litrových 

výninů indikačních plynů získaných chromatografickou analýzou ze vzorků důlního 

ovzduší.  

4. 3. Stanovení srovnávacích etalonů indikačních plynů 
 

      Aby bylo možné výpočíst hmotnost uhlí v ohnisku samovznícení, byly stanoveny 

srovnávací soubory laboratorních vývinu indikačních plynů získané metodou tepelné 

oxidace (viz. kap. 2. 1. 5.), které jsou pro potřeby řešené problematiky zjednodušeně 

pojmenovány "srovnávací etalony". Srovnávací etalony indikačních plynů obsahují  

hodnotové řady vývinů plynových produktů tepelné oxidace v rozměru [ml.t-1.min-1]. 

Vstupní databáze byla tvořena 62 vzorky pocházejícími z  Ostravsko-karvinského  

revíru – 9 důlních podniků (Adamus, 2003):  

• Darkov 1, 

• Darkov 3, 

• ČSM Sever, 
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• ČSM Jih, 

• Staříč, 

• Lazy, 

• Doubrava, 

• Jan Karel, 

• Dukla. 

      Ze vstupních hodnot jsem v programovém prostředí Microsoft Office Excel  vytvořila 

tři skupiny etalonů – etalon za celý revír OKR, etalony za jednotlivé důlní podniky  

a etalony za jednotlivé sloje OKR. Každý etalon jsem vytvořila pro indikační plyny  

CO, CO2, metan, etan, propan, n-butan, i-butan, etylén, propylén, vodík. Pro každý plyn 

jsem vypočítala průměrný laboratorní vývin [ml.t-1.min-1] a to pro teploty od 40 oC  

do 380 oC v rozmezí po dvaceti stupních.  

      Vypočtené průměrné laboratorní výviny byly zakomponovány do výpočetního 

programu „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“. Vzhledem k tomu,  

že jednotlivé fáze samovznícení jsou podle metodiky HBZS uváděny v teplotním rozmezí, 

musela jsem zvolit pro každou fázi střední hodnotu teploty, aby bylo možné každé teplotní 

fázi přiřadit laboratorní vývin, viz. tabulka č. 4. 

 

Tabulka 4 Stanovení střední teploty pro jednotlivé fáze samovznícení podle metodiky HBZS 

Fáze Teplotní rozhraní 
[oC] 

Průměrná teplota 
fáze [oC] 

Teplota fáze pro 
výpočet [oC] 

inkubace 30 – 60 45 40 

zapařování  
(do bodu zvratu) 

60 - 100 80 80 

zapařování 

(do bodu švelování) 
100 - 150 125 120 

přechodová 
(do bodu vznětu) 

150 - 230 190 200 

přechodová 

(do bodu hoření) 
nad 230 - 240 
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      Podrobněji je výpočet jednotlivých etalonů popsán v následujících podkapitolách. 

4. 3. 1. Srovnávací etalon za celý revír OKR 

 

      Etalon za celý revír byl spočítán, jak je uvedeno výše, pro 10 indikačních plynů 

samovznícení. Pro každý plyn zvlášť byl vypočten aritmetický průměr z 62 hodnot 

získaných z laboratorních výsledků plynových obrazů tepelné oxidace. Příklad výpočtu 

z daného etalonu je uveden v příloze B – výpočet aritmetického průměru laboratorního 

vývinu propanu. Výsledkem výpočtu je získání 18 průměrných laboratorních vývinů  

[ml.t-1.min-1] pro každý z deseti indikačních plynů. 

      Tento etalon je pro výpočet hmotnosti ohniska samovznícení nejméně přesný, jelikož 

zahrnuje veškeré důlní podniky i sloje OKR, jejichž uhelné vzorky prošly laboratorním 

rozborem metodou tepelné oxidace. Byl však zahrnut do programové aplikace výpočtu 

hmotnosti ohniska samovznícení a to z důvodu orientačního výpočtu a možnosti porovnání 

s ostatními etalony.      

4. 3. 2. Srovnávací etalon za jednotlivé důlní podniky OKR 

 

      Z důvodu přesnějšího výpočtu hmotnosti ohniska samovznícení byl vytvořen etalon 

laboratorních vývinů indikačních plynů [ml.t-1.min-1] pro jednotlivé důlní podniky. 

Hodnoty získané při laboratorní zkoušce metodou tepelné oxidace byly rozděleny do devíti 

skupin podle důlních podniků (Darkov 1, Darkov 3, ČSM Sever, ČSM Jih, Staříč, Lazy, 

Doubrava, Jan Karel a Dukla). Pro každý důlní závod byl opět aritmetickým průměrem 

získán průměrný laboratorní vývin daného plynu. Pro názornost je v příloze C přiložen 

výpočet etylénu pro jednotlivé důlní závody. 

      Etalon za jednotlivé důlní podniky je přesnější než etalon předcházející. Při výpočtu 

hmotnosti ohniska samovznícení vycházím z poznatku, že lokalita odběru vzorku  

má souvislost s uvolňováním plynných produktů (Adamus, 2004), což znamená, že vzorek 

důlního ovzduší z důlního závodu, který bude porovnáván s plynovým obrazem tepelné 

oxidace laboratorně zpracovaného uhelného vzorku z téhož závodu, bude mít přesnější 
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vypovídací hodnotu, než v porovnání s plynovým obrazem jiného důlního závodu,  

popř. s plynovým obrazem celého revíru OKR. 

4. 3. 3. Srovnávací etalon za jednotlivé sloj revíru OKR 

 

     Poslední ze srovnávacích  etalonů byl vytvořen za jednotlivé sloje revíru OKR. Nebrala 

jsem tedy v úvahu důlní závod, ale pouze sloje OKR. Celkový počet slojí se ustálil na čísle 

13, avšak pro etalon bylo zvoleno pouze 6 slojí a to z důvodu splnění vyhovujícího počtu 

zpracovaných vzorků laboratorních vývinů pro výpočet aritmetického průměru (minimálně 

2 zpracované vzorky). Zbývající sloje obsahovaly pouze po jednom vzorku,  

což má z matematického hlediska nevypovídající hodnotu.      

       Pro výpočet průměrného laboratorního vývinu byly zvoleny sloje č. 19, 30, 37, 38, 39  

a 40. Největší počet vzorků byl zastoupen ze sloje č. 40 (33), naopak sloje č. 19, 30 a 38 

obsahovaly pouze 2 vzorky. K výslednému průměrnému laboratornímu vývinu  

jsem dospěla stejným způsobem jako u přecházejících etalonů, tj. pro každou  

sloj byl pro každý plyn a každou teplotu vypočítán aritmetický průměr z hodnot, které daná 

sloj poskytovala. V příloze D je uveden výpočet průměrných laboratorních vývinů  

pro propan. 

      Stejně jako u etalonů za jednotlivé důlní podniky jsou i tyto etalony přesnější  

než etalon za celý revír OKR. Výstupy jsou přesnější a věrohodnější.         

4. 4. Výpočetní program „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení, verze 1.0“ 

4. 4. 1.  Charakteristika výpočetního programu „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska 

samovznícení, verze 1.0“ 

 

      Jak bylo uvedeno v kapitole 4.1., pro zjednodušení výpočtu hmotnosti uhlí ohniska 

samovznícení byl v programovém prostředí PHP vytvořen výpočetní program.  

Pro práci s programem je nutné mít k dispozici výstupy chromatografických analýz odběrů 

důlních vzorků a hodnot objemových průtoků větrů v místech jejich odběrů. Z tohoto 

důvodu je možné brát v úvahu pouze vzorky důlního ovzduší odebrané z průchodního 
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větrního proudu, popřípadě z lutnových tahů.  Odběr vzorků z míst, kde toto není možné 

(závaly aj.), je bezpředmětné. 

      Součástí této disertační práce je i zdrojový text vytvořeného programu „Stanovení 

hmotnosti uhlí ohniska samovznícení, verze 1.0“ – viz příloha E. 

4. 4. 2.  Práce s výpočetním programem „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska 

samovznícení, verze 1.0“       

 

      Samotná práce s výpočetním programem není složitá. Pro lepší orientaci v programu 

následuje uživatelský manuál. 

     Program „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“ je možné nainstalovat  

na jakýkoliv počítač. Po spuštění programu ikonou Server2go najede úvodní obrazovka 

(obr. 15), z níž pokračujeme dále kliknutím myši.  

      Po úvodní obrazovce přichází na řadu první stránka programu, kde jsou dialogové 

položky pro zadání hodnot získaných z chromatografické analýzy (obr. 17) 

 

 

 

Obrázek 17 Print screen obrazovky programu pro zadání hodnot z chromatografické analýzy 
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      Všechny hodnoty získaných plynů se zadávají v jednotkách ppm, proto je třeba 

věnovat pozornost pozor v případě vodíku, který může být v chromatografické analýze 

uveden v procentech. V takovémto případě je nutné přepočíta procenta na jednotky ppm. 

      Po zadání všech dostupných hodnot se dále pokračuje stisknutím tlačítka „Další krok“, 

které posune program na další stránku. Na této stránce je nutné vložit naměřenou hodnotu 

objemového průtoku větru v místě odběru vzorku důlního ovzduší. Objemový průtok  

je zadáván v jednotkách [m3.min-1]. Dále je možno na této stránce vybrat srovnávací etalon 

(viz kapitola 4. 3.). Poslední položkou stránky je jméno zpracovatele výpočtu (obr. 18). 

 

 

Obrázek 18 Print screen obrazovky pro zadání objemového průtoku větru, zvolení etalonu  

a zadání jména technika, který s programem pracuje 

 

      Po zadání veškerých potřebných dat se pokračuje stisknutím tlačítka „Další krok“, 

které uživatele přivede na finální stránku programu. Na té je zobrazena tabulka 

mezivýpočtů, dále výsledná tabulka s vypočítaným odhadnutým množstvím uhlí 

v jednotlivých fázích ohniska samovznícení a grafické vyhodnocení této tabulky (obr. 19). 

Pro zobrazení grafického vyhodnocení je potřeba mít PC připojen k internetové síti 

z důvodu čerpání dat z knihovny sítě.  
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      Z finální stránky je možné pořídit tiskový dokument, který získáme stisknutím tlačítka 

„Tisknout výsledky“. V případě nového výpočtu stiskneme tlačítko „Nový výpočet“,  

které nás vrátí na začátek programu a je možné zadávat nové hodnoty. 

 

 

Obrázek 19 Print screen finální obrazovky programu „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení 
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5. Praktická aplikace výpočetního programu „Stanovení hmotnosti uhlí 

ohniska samovznícení, verze 1.0“ 

5. 1. Hodnocené provozní případy samovznícení 

 

    Pro ověření výpočetního programu byly vyhodnoceny rozsahy tří endogenních požárů 

důlních závodů OKR v různých fázích jejich rozvoje. Byly vyhodnoceny následující 

zápary:    

• zápar v porubu č. 28 731 na dole ČSA, lokalita Jan-Karel, 

• zápar v porubu č. 17 030 na dole ČSA, lokalita Jan-Karel, 

• zápar v porubu č. 7 3979 na dole ČSA, lokalita Doubrava. 

 

 Podklady byly čerpány ze studií  (Adamus 2008-1, Adamus 2008-2, Adamus 2008-3). 

5. 1. 1. Zápar v porubu č. 28 731 na dole ČSA, lokalita Jan-Karel 

 

Stručný popis dobývané sloje 

      Zápar se vyskytl ve sloji  č. 37 patřící k sedlovým slojím karvinského souvrství.  

Sloj je uložena v hloubce 900 – 940 m pod povrchem a mocnost sloje se pohybuje 

v rozmezí 500 – 710 cm (v průměru 615 cm). 

      Porub byl dobýván směrným stěnováním z pole na řízený zával s použitím 

mechanizované výztuže. Délka porubu činila 164 m. Dosahované měsíční postupy  

se pohybovaly mezi 40 – 59 metrů. Dobývání bylo zahájeno v červnu 2003 a ukončeno 

bylo 31. 3. 2004. Dne 1. 4. 2004 byly zahájeny práce na likvidaci. Dne 29. 4. 2004  

byl porub uzavřen z důvodu nárůstu koncentrace CO a dalších požárních plynů.  
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      Objemový průtok PVP úvodní třídy porubu byl v plánu dobývání stanoven pro provoz 

porubu Qv = 924 m3.min-1. Z výkazů k výdušné třídě porubu byl objemový průtok větrů 

v době provozu porubu Qv = 1100 m3.min-1. 

      Součástí protizáparových represivních opatření bylo napouštění dusíku (celkem 

1 785 020 m3) a zaplavování závalu popílkovou směsí (celkem 18 530 m3). 

 

Průběh záparového děje 

      Z výsledků suchých vzorků plynů, které byly odebrány z výdušné třídy, lze vysledovat 

příznaky počínajícího záparu od poloviny srpna 2003. Příčinou bylo ponechávání uhlí 

v závalu při vyřizování tektonických poruch. Díky účinným opatřením – zatápění 

závalových prostor vodou, zaplavováním popílkem spolu s napouštěním dusíku a poměrně 

rychlým postupem porubu – došlo k utlumování dalších samovzněcovacích procesů uhlí 

ponechávaného v závalu při překonávání dalších tektonik.  

      V časovém rozmezí, od poloviny srpna 2003 do 10. 12. 2003 se koncentrace  

CO, ve výdušném PVP z porubu, pohybovala v intervalu 8 – 22 ppm. V uvedené době  

byl rovněž překračován limitní vývin CO = 10 l/min. Od poloviny prosince  

2003 do prvních dnů ledna 2004 došlo k zatlumení samovznícení.  

      Nepříznivý vývoj nastal v první polovině ledna 2004, kdy byla překročena limitní 

hodnota CO = 10 l.min-1. Dne 13. 2. 2004 byl svolán poradní sbor, který stanovil  

další postup pro postupné dokopání porubu a jeho likvidaci. V důsledku  

dodržování stanovených protizáparových opatření došlo k zatlumení záparu ve dnech  

13. 3. – 22. 4. 2004. V tabulce č. 5 je uveden časový sled události.  
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Tabulka 5 Vývoj události endogenního požáru v porubu č. 28 731 (Adamus, 2008) 

Datum Událost 

květen 2003 vybavování porubu 

červen 2003 zahájeno dobývání porubu č. 28 731 

16. 8. 2003 překročení limitní hodnoty CO = 10 l/min 

září – prosinec 2003 aplikace inertizace dusíkem a zatápění závalu  

14. 12. 2003 pokles vývinu CO pod 10 l/min 

9. 1. 2004 překročení limitní hodnoty CO = 10 l/min 

26. 1. 2004 překročení limitní hodnoty CO = 30 ppm  

únor 2004 inertizace dusíkem, lehká pěna, omezení PVP 

2. 2. 2004 splněna ohlašovací povinnost podle rozhodnutí č. 10/90 

13. 3. 2004 pokles vývinu CO pod limitní hodnotu 30 ppm 

27. 3. 2004 pokles vývinu CO pod limitní hodnotu 10 l/min 

31. 3. 2004  dobývání porubu ukončeno 

1. 4. 2004  zahájeny práce na likvidaci porubu 

15. 4. 2004 zahájeno plenění sekcí 

15. 4. 2004 překročení limitní hodnoty CO = 10 l/min 

22. 4. 2004 překročení limitní hodnoty CO = 30 ppm 

29. 4. 2004 2:00 hod výduch porubu: kouře, CO = 280 ppm, C2H4 = 0,4 ppm 

29. 4. 2004 1.směna porub výbuchovzdorně uzavřen 

2. 2. 2005 zpřístupnění požářiště 

10. 5. 2005 uzavření porubu po dokončení  
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      Na následujícím obrázku je znázorněn vývoj indikačních plynů daného případu podle 

rozborů suchých vzorků (obr. 20). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 20 Rozbory suchých vzorků z výdušné třídy č. 28 703 – koncentrace indikačních plynů samovznícení 

s vyznačenou limitní hodnotou 30 ppm (Adamus, 2008) 

 
 
      V následující tabulce (tab. 6) jsou uvedeny odhady množství uhlí v ohnisku 

samovznícení vypočítané výpočetním programem „Stanovení.  Pro vstupní data výpočtu 

byly využity výsledky rozborů suchých vzorků odebraných z PVP výdušné třídy č. 28 703. 

Pro výpočet odhadu množství uhlí je možné použít pouze vzorky odebrané z PVP, jelikož, 

pro stanovení, je nutné znát objemový průtok větru v místě odběru, viz kapitola 4. 1. 2.  

      Pro výpočet byl zvolen etalon 37. sloj a objemový průtok větru v místě měření  

Qv = 1100 m3.min-1. Etalon 37. sloj byl zvolen z toho důvodu, že se jedná o nejbližší 

možný etalon k tomuto případu (provozní situace se nacházela ve sloji č. 37) a vzhledem 

k faktu, že vzorky odebrané v téže lokalitě mají podobné výsledky při uvolňování 

plynných produktů, jsem z důvodu co nejpřesnějších výsledků volila tento etalon  

(viz kapitola 4. 3.) 
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         Jelikož při odběru suchých vzorků nebyl objemový průtok větru uveden, pracovala  

jsem s hodnotami naměřenými při odběru tzv. mokrých vzorků. 

 

Tabulka 6 Odhad hmotnosti uhlí v ohnisku samovznícení endogenního požáru  

v porubu č.   28 731  

Hmotnost uhlí v ohnisku samovznícení podle výpočetního 
programu (t) 

Datum 
1. fáze 

(30-60oC) 
2. fáze  

(60-100oC)  

3. fáze  

(100-150oC) 

4. fáze  

(150-230oC) 

5. fáze  

(nad 230oC) 

7. 7. 2003 1469,1 0 73 67,2 0 

19. 10. 2003 81,5 0 541,1 137,2 0 

17. 11. 2003 0 911 115,8 184,2 0 

20. 1. 2004 0 0 141,5 197,3 0 

26. 1. 2004 0 0 126,2 73,9 311,6 

28. 1. 2004 0 0 152,5 53,7 273,9 

3. 2. 2004 0 0 99,1 50,1 341,5 

16. 2. 2004 0 0 66,1 61,5 281,7 

11. 3. 2004 0 0 125,6 0 255 

21. 4. 2004 0 854 81,3 90,1 0 

27. 4. 2004 0 0 0 155,7 0 

28. 4. 2004 (03:00) 0 0 0 63,6 436,4 

28. 4. 2004 (12:30) 0 0 0 70,7 437,8 

29. 4. 2004 (02:00) 0 0 0 0 428,4 

29. 4. 2004 (12:00) 0 0 0 363,6 259,7 

 

      V tabulce je vypočteno 15 případů odhadů hmotnosti uhlí ohniska samovznícení,  

které byly vybrány chronologicky podle vývoje případu samovznícení. Z výpočtů jasně 

vyplývá, že množství uhlí v inkubační fázi (do teploty 83°C), je značně vyšší než množství 

uhlí v rozvinuté fázi samovznícení.  



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  87 
 

5. 1. 2. Zápar v porubu č. 17 030 na dole ČSA, lokalita Jan-Karel 

 

Stručný popis dobývané sloje 

      Zápar se vyskytl ve sloji  č. 40 náležící k sedlovým slojím karvinského souvrství.  

Je uložena v hloubce 880 – 900 m pod povrchem. Mocnost sloje se v dané oblasti 

pohybuje v rozmezí 615 – 860 cm, v průměru je 644 cm. 

      Porub byl dobýván směrným stěnováním z pole na řízený zával s použitím 

mechanizované výztuže v mocnosti max. 3,1 m. Výchozí délka porubu  

103 m byla prodloužena na 163 m a postupně prodlužována na konečnou délku 203 m. 

Dosahované měsíční postupy, vyjma závěru dobývání a přípravy porubu na likvidaci,  

se pohybovaly v rozmezí 40 – 90 m. Dobývání bylo zahájeno v dubnu 2003 a ukončeno 

dne 7. 11. 2003. Dne 30. 12. 2003 byl porub výbuchovzdorně uzavřen.  

      Objemový průtok PVP úvodní třídy porubu byl v plánu dobývání pro provoz stanoven  

Qv = 1074 m3.min-1. Ve výkazech mokrých vzorků odebíraných z výdušné třídy porubu 

činil objemový průtok větrů v době provozu porubu Qv = 1100 – 1170 m3.min-1.   

 

Průběh záparového děje 

      Z výsledků tzv. suchých vzorků plynů, jenž byly odebrány z výdušné třídy je možné 

vysledovat, že příznaky začínajícího záparu se objevují od září 2003. Příčinou  

bylo ponechání uhlí v závalu při vyřizování tektonických poruch a podmínky v porubu, 

které přispěly k rozvoji samovznícení tj. zastavení porubu po jeho dokopání a prodleva  

při jeho likvidaci. V době od poloviny srpna 2003 do 10. 10. 2003 se pohybovala 

koncentrace CO ve výdušném PVP v rozmezí od 8 do 50 ppm. V této době byl také 

překročen limitní vývin CO = 10 l.min-1. Zvýšené koncentrace CO v závalu byly 

doprovázeny výskytem nenasycených plynných uhlovodíků – etylénu a propylénu, naproti 

tomu acetylén indikován nebyl. Ohlašovací povinnost byla splněna 13. 10. 2003. Díky 

protizáparovým opatřením a pravidelnému postupu bylo možné porub provozovat 

v běžném režimu a těžbu ukončit k 7. 11. 2003. Dne 3. 12. 2003 bylo zahájeno plenění 

sekcí. V ranní směně 7. 12. 2003 došlo k nárůstu CO a následně byl hlášen výstup kouřů. 
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Byl povolán výjezd HBZS, který přímým zásahem ochladil ohnisko samovznícení.  

Dne 30. 12. 2003 byl porub výbuchovzdorně uzavřen. V tabulce č. 7 je uveden časový  

sled události.  

 

Tabulka 7 Vývoj události endogenního požáru v porubu č.  17 030 (Adamus, 2008) 

Datum Událost 

duben 2003 zahájení dobývání porubu č. 17 030 

7. 10. 2003 překročení limitní hodnoty CO = 10 l/min 

13. 10. 2003 splněna ohlašovací povinnost podle rozhodnutí č. 10/90 

září – prosinec 2003 aplikace inertizace dusíkem a zapěňování závalu 

5. 11. 2003 pokles vývinu CO pod 10 l/min 

7. 11. 2003 dobývání porubu ukončeno, snížení Qv PVP 

3. 12. 2003 zahájeno plenění sekcí 

7. 12. 2003 kouře u sekce č. 96 – přímý zásah HBZS Ostrava 

18. 12. 2003 překročení limitní hodnoty CO – 30 ppm 

27. 12. 2003 ukončení plenění výztuže, nárůst CO 

29. 12. 2003 výduch porubu: CO = 302 ppm, acetylén = 0,0 ppm 

30. 12. 2005 porub výbuchovzdorně uzavřen 

28. 5. 2005 zpřístupnění úvodní třídy č. 17 005 

23. 7. 2005 zpřístupnění úvodní třídy č. 17 006 

28. 11. 2005 uzavření porubu plavenými hrázemi 

 

      Na níže uvedeném obrázku (obr. 21) je znázorněn vývoj indikačních plynů 

samovznícení daného případu.  
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Obr. 21 PVP výdušné třídy č. 17 006 – koncentrace indikačních plynů samovznícení s vyznačenou limitní 

hodnotou 30 ppm (Adamus, 2008) 

 

      V  tabulce č. 9 jsou uvedeny výpočty 11 případů odhadu rozsahu ohniska samovznícení 

chronologicky podle vývoje události. 

      Pro výpočet byl zvolen etalon 40. sloj a objemový průtok větru v místě měření  

Qv byl do výpočtu dosazován podle knihy větrání (viz tabulka č. 8). Z důvodů  

co nejpřesnějších výsledků byl opět vybrán etalon, který může nejlépe vystihnout danou 

oblast, v níž se provozní situace nacházela (viz kap 4.3). 

 

Tabulka 8 Objemový průtok PVP podle knihy větrání 

Měsíc 2003 III. IV. V. VI. VII. VIII.  IX. X. XI. XII.  

Qv [m3/min]  930 1061 1128 1126 1175 1168 1101 1018 578 540 
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Tabulka 9 Odhad hmotnosti uhlí v ohnisku samovznícení endogenního požáru  

v porubu č.   17 030 

Hmotnost uhlí v ohnisku samovznícení podle 

výpočetního programu (t) 
Datum 

1. fáze  

(30-60oC) 

2. fáze  

(60-100oC)  

3. fáze  

(100-150oC) 

4. fáze  

(150-230oC) 

5. fáze  

(nad 230oC) 

25. 3. 2003 675,3 2305,8 455,4 0 0 

23. 9. 2003 0 926,8 1153,6 0 859,4 

28. 9. 2003 0 926,8 793,8 451,2 0 

5. 10. 2003 0 856,9 1130,3 584,1 0 

22. 10. 2003 0 0 808,3 339,3 0 

19. 12. 2003 0 1814,1 778,7 271,1 0 

21. 12. 2003 0 0 665,2 330,3 0 

27. 12. 2003 0 0 1854 174 0 

28. 12. 2003 0 0 1563,1 192,9 0 

29. 12. 2003 0 0 2003,2 261,7 0 

30. 12. 2003 0 0 1930,5 246,5 0 

 

      Z výše uvedených výpočtů vyplývá, tak jako v předcházejícím případě, že v inkubační 

fázi se nachází větší množství uhlí než ve fázi rozvinuté. S narůstající teplotou ohniska 

samovznícení se množství uhlí přesouvá z první a druhé fáze do fáze třetí a čtvrté 

a hmotnost uhelné hmoty v ohnisku se snižuje. 
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5. 1. 3. Zápar v porubu č. 7 3979 na dole ČSA, lokalita Doubrava 

 

Stručný popis dobývané sloje 

      Zápar se vyskytl ve sloji č. 39 náležící k sedlovým slojím karvinského souvrství. 

Plocha porubu se nacházela v 7. dobývací oblasti lokality Doubrava patřící do dobývacího 

prostoru dolu ČSA v Karviné. Sloj byla uložena v hloubce 870 – 880 m pod povrchem. 

Maximální mocnost sloje byla 6,3 m, minimální mocnost 3,95 m a dobývaná mocnost  

za provozu porubu byla 2,92 m.  

      Porub byl dobýván směrným stěnováním z pole na řízený zával s použitím 

mechanizované výztuže. Původní délka porubu 70 m byla prodloužena na celkovou délku 

144 m. Ta se při dokopávání porubu postupně zmenšovala na délku 122 m. Dobývání 

porubu bylo zahájeno na začátku srpna 2005 a ukončeno 20. 1. 2006. Dne 20. 2. 2006  

byl porub výbuchovzdorně uzavřen. 

      Objemový průtok větru porubem byl pro provoz porubu stanoven Qv = 660 m3/min. 

Výsledky měření objemového průtoku podle měsíců jsou uvedeny v následující tabulce 

(tab. 10). 

 

Tabulka 10 Objemový průtok PVP podle knihy větrání 

Měsíc (2005/06) VIII.  IX. X. XI. XII.  I. II. 

Qv [m3/min]  520 570 576 585 438 546 480 

 

 

Průběh záparového děje 

      Pravděpodobnou příčinou vzniku samovznícení  byl průnik větrů do nadložních výrubů 

s výskytem uhlí. Za první příznaky počínajícího záparu lze považovat výskyt CO v době 

přípravy daného bloku. Během provozu docházelo pravidelně k výskytu  

CO v koncentracích, které převyšovaly 10 ppm. K zřetelnému zvyšování CO došlo koncem 

prosince 2005 a v lednu 2006. Koncentrace CO přesahující 30 ppm byla zjištěna  
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dne 2. 1. 2006 a ohlašovací povinnost byla splněna dne 5. 1. 2006. Litrový vývin  

CO = 10 l/min byl překročen již v prosinci 2005. Dobývání porubu bylo ukončeno  

20. 1. 2006. Dne 26. 1. 2006 došlo ke zvýšení koncentrace CO nad 130 ppm, což bylo 

ohlášeno OBÚ Ostrava. 

      Proběhla protizáparová opatření tj. snížení objemového průtoku větrání porubu, 

aplikaci dusíkové pěny, zchlazování vodou, prolévání nadloží roztokem NaCl, inertizaci 

nadložních prostor dusíkem, dotěsňování aj. Dne 20. 2. 2006 byl porub výbuchovzdorně 

uzavřen. V tabulce č. 11 je uveden časový sled události.  

 

Tabulka 11 Vývoj události endogenního požáru v porubu č. 7 3979 (Adamus, 2008) 

Datum Událost 

duben 2005  Asanace záparu v nadloží v době přípravy pilíře 7 3979 

srpen 2005 Zahájení provozu porubu 

Prosinec 2005 Překročení limitní hodnoty CO = 10 l/min 

2. 1. 2006 Překročení limitní hodnoty CO = 30 ppm 

5. 1. 2006 Splněna ohlašovací povinnost podle rozhodnutí č. 10/90 

17. 1. 2006 Výskyt nenasycených uhlovodíků, nárůst teploty 

20. 1. 2006 Dobývání porubu ukončeno, snížení Qv v PVP 

2. 1. 2006 Výskyt 130 ppm CO – havarijní stav 

20. 2. 2006 Uzavření porubu 

23. 5. 2006  Zpřístupnění porubu úvodní třídou č. 7 3941 

19. 6. 2006 Porub výbuchovzdorně uzavřen 

 

      Následujíc obrázek (obr. 22) znázorňuje vývin indikačních plynů samovznícení během 

vývoje daného případu. 
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Obrázek 22 Koncentrace indikačních plynů samovznícení s vyznačenou limitní hodnotou  

30 ppm – PVP výdušné třídy č. 7 3943 (Adamus, 2008) 

      

      V následující tabulce č. 12 je uveden výpočet odhadu rozsahu ohniska samovznícení 

pro tento případ. Vychází z hodnot koncentrací indikačních plynů suchých vzorků 

odebraných z PVP výdušné třídy č. 7 3943 a hodnot objemového průtoku PVP v místě 

odběrů předmětných suchých vzorků podle knihy větrání (viz výše tabulka č. 10).  

Je zde vypočteno méně odhadů než v předchozích případech a to z toho důvodu, že řada 

suchých vzorků byla odebrána mimo PVP. U takto odebraných vzorků není možné zjistit 

objemový průtok větru, který je nezbytný pro výpočet.  

      Pro výpočet byl použit etalon sloj 39. a to ze stejného důvodu jako u předcházejících 

případů – co nejpřesnější výsledky získané použitím nejbližšího etalonu (viz kap. 4. 3.). 
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Tabulka 12 Odhad hmotnosti uhlí v ohnisku samovznícení endogenního požáru v porubu č. 7 3979 

Hmotnost uhlí v ohnisku samovznícení podle výpočetního 
programu (t) 

Datum 

1. fáze 
(30-60oC) 

2. fáze  

(60-100oC)  

3. fáze  

(100-150oC) 

4. fáze  

(150-230oC) 

5. fáze  

(nad 230oC) 

29. 8. 2005 704,2 0 0 0 0 

8. 9. 2005 479,3 0 0 0 0 

30.10. 2005 1043,8 85,8 132,9 0 0 

6. 11. 2005 593,9 0 0 0 0 

27. 12. 2005 814 141,2 0 0 0 

4. 2. 2006 (1:15 hod) 183 0 181,1 0 0 

4. 2. 2006 (23:00 hod) 0 0 0 0 96,4 

 

      Tento případ je možné hodnotit jen ze zúženého počtu výpočtů z výše uvedených 

důvodů. Je ale rovněž vidět, že v době, kdy byl zápar v počátcích, je značné množství uhlí 

v první fázi, zatímco při rozvinutí samovznícení dochází k snížení hmotnosti uhelné hmoty 

ve vyšších teplotních fázích. 

5. 2. Vyhodnocení praktických výpočtů provozních případu samovznícení 

5. 2. 1.   Kompilace vypočtených hodnot   

 

      Ze všech tří zhodnocených případů vyplývá, že v první a druhé fázi samovznícení – 

počátek záparu – se množství uhlí pohybuje v řádech sta tun, kdežto ve fázích rozvinutého 

záparu se množství uhlí snižuje a pohybuje se v řádech desítek tun. 

      Touto metodou výpočtu není možno zjistit vzájemné prolínání jednotlivých fází 

endogenního požáru podle metodiky HBZS, z čehož vyplývá, že množství uhelné hmoty 

např. ve fázi první může být započteno ve fázi druhé, čímž se výsledné množství uhlí 

v druhé fázi znatelně navyšuje. 
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5. 2. 2.  Charakteristika chyby výpočtu   

 

      Jak již bylo podrobně popsáno v kapitole dvě, výpočet hmotnosti uhlí ohniska 

samovznícení pomocí indikačních plynů, je ovlivněn celou řadu faktorů. 

K technologickým faktorům ovlivňujícím využití indikačních plynů samovznícení patří 

technické provedení laboratorní aparatury, typ vzorkovnice, časová prodleva, zrnitost uhlí. 

K provozním faktorům ovlivňujícím složení a využití indikačních plynů samovznícení 

patří zejména teplotní nehomogenita ohniska samovznícení, nehomogenita frakce uhelné 

hmoty, variabilita koncentrace kyslíku a zpětná adsorpce plynů.  

      Velmi podstatným ovlivňujícím faktorem je široká desorpční vlastnost uhelné hmoty. 

Odchylka měření se nachází v intervalu <26,90 - 41,51%> pro oxidy uhlíku  

a <27,50 – 38,18%> pro plynné uhlovodíky. 

      Výpočet je také ovlivněn řadou matematických úprav – zprůměrování hodnot 

laboratorních vývinů v etalonech, zprůměrování hmotnosti uhlí v jednotlivých fázích 

samovznícení, aj. 

      Vzhledem k tomu, že indikační plyny jsou odebírány z teplotně nehomogenního 

ohniska, není možné přesně určit hmotnost uhelné hmoty v ohnisku samovznícení a z toho 

vyplývá, že vypočítané množství je pouze orientační.  

5. 2. 3.  Vyhodnocení získaných poznatků  

 

      Vypočítaná množství uhelné hmoty v jednotlivých fázích vyhodnocených provozních 

případů se pohybují řádově v desítkách až tisících tun, viz tab. č. 6, č. 9, č. 12 (max. 

2305,8 t, tab. 9), což směřuje k předpokladu, že obdržené výsledky jsou nadhodnocené. 

Například v případě endogenního požáru v porubu č. 17 030 (kap. 5.1.2) bylo spočítáno, 

že ve druhé fázi endogenního požáru se nacházelo dne 25. 3. 2003 v ohnisku samovznícení 

2305,8 t uhlí (tab. 9). Takovéto množství uhlí přepočítané na vagóny  

se čtyřmi dvojkolími, mající obsah zhruba 50 t jeden, by čítalo vlak o 47 vagónech 

(2305,8/50 = 47). V případě přepočtu tohoto množství na postup porubu by se jednalo  

přibližně o třímetrový postup porubu o délce porubní fronty 150 m při mocnosti dobývání 

4 m ((150*4*3)*1,3 = 2340 t). V případě přepočtu tohoto množství na spouštěnou 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  96 
 

technologickou lávku, nebo sloj Prokůpek, v bezprostředním nadloží porubu o mocnosti 

0,5 m by se toto množství uhlí nacházelo v závalu porubu na ploše 60 x 60 m.   

     Vypočtená množství v daných hodnocených případech se pohybovala převážně  

v desítkých až stovkách tun, z čehož vyplývá, že se jednalo především o menší 

kvantitativní rozsahy ve srovnání s uvedeným názorným příkladem. Například ponechání 

500 t uhlí v závalu představuje pokrytí čtvercové plochy 32 x 32 m mocností 0,5 m uhlí 

v rostlém stavu.  

      Z výčtu negativních ovlivňujících faktorů a chyb, kterými je výpočet zatížen a kterým 

byla věnována druhá kapitola disertační práce vyplývá, že takto získané výsledky nejsou 

exaktní ale slouží pouze jako odhad. Řada faktorů  je neovlivnitelná a proto je složité najít 

metodu, která by množství uhlí v ohnisku samovznícení určila s větší přesností. 

 

 

 

 

 

 

 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  97 
 

6. Závěr 

 

      Předložená disertační práce se zabývá cíly, které byly vytýčeny v úvodu práce. Prvním 

cílem byla kompilace dostupných informací z oblasti samovznícení uhelné hmoty. 

Ke splnění tohoto cíle byla využita dostupná literatura a dosavadní poznatky školícího 

pracoviště. Díky uvedeným zdrojům byly zkompilovány vybrané poznatky k problematice 

samovznícení uhlí a vývoje využití indikačních plynů v oboru hornictví. První kapitola 

disertační práce byla zaměřená na informace z oblasti historie a vývoje dané problematiky  

a platnou legislativu v této oblasti. 

      Druhým cílem byla analýza faktorů ovlivňujících využití indikačních plynů. Byly 

kompilovány dosavadní poznatky jak z oblasti faktorů vyskytujících se v laboratorních 

podmínkách, tak faktorů souvisejících s hornickou praxí, tj. důlním provozem. Za jeden 

z dosud nejzávažnějších faktoru byla považována desorpční vlastnost uhlí, která dosud 

vykazovala široké variační rozpětí vývinů indikačních plynů ověřovaných metodou tepelné 

oxidace. Při výpočtu chyby zatěžující využití indikačních plynů jsem se zaměřila 

především na chybu vyplývající z uvedené desorpční vlastnosti uhlí. Vycházela  

jsem z hodnot získaných metodou tepelné oxidace v rámci projektu VaV ČBÚ č. 29/2003  

(Adamus, 1999–2002), které jsem použila jako vstupní hodnoty pro stanovení chyby 

metodu variačního koeficientu. Chyba, vypočítaná touto metodou, se pro oxidy uhlíku, 

nacházela v intervalu <26,90 – 41,51%> a pro plynné uhlovodíky <27,50 – 38,18%>. 

Z tohoto výsledku vyplývá, že uhelná hmota vykazuje širokou desorpční vlastnost, která  

je nepříznivým ovlivňujícím faktorem. Ovlivňující faktory jsou, stejně jako výpočet chyby, 

zpracovány v kapitole 2.  a příloze A disertační práce. 

     Třetím cílem bylo stanovení rozsahu ohniska samovznícení na základě indikačních 

plynů. Pro stanovení rozsahu ohniska jsem se rozhodla využít dosavadní výsledky tepelné 

oxidace uhelných vzorků, jež poskytují informace o množství uvolněných indikačních 

plynů při tepelném namáhání uhlí v laboratorních podmínkách. Pro výpočet hmotnosti 

ohniska samovznícení jsem matematicky upravila vzorec objemového vývinu indikačních 

plynů. Z důvodu co nejpřesnějších výsledků jsem vytvořila hodnotové datové řady –  

tzv. srovnávací etalony – tvořené aritmetickými průměry laboratorních vývinů dílčích 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  98 
 

indikačních plynů. Vytvořila jsem srovnávací etalon za celý revír OKR, etalony  

za jednotlivé důlní závody a jednotlivé sloje OKR. Srovnávací etalony jsou součástí 

výpočtu hmotnosti ohniska samovznícení. Princip výpočtu rozsahu ohniska samovznícení 

a stanovení srovnávacích etalonů je obsahem kapitoly 3., 4. 2., 4. 3. a příloh  

B - D disertační práce. 

      Pro zjednodušení výpočtu rozsahu ohniska jsem v programovém prostředí  

PHP vytvořila výpočetní program „Stanovení hmotnosti uhlí ohniska samovznícení“, který 

představuje naplnění čtvrtého cíle disertační práce. Součástí výpočetního programu  

jsou hodnotové datové řady srovnávacích etalonů. Práce s programem není náročná, 

vyžaduje však manuální zadání vstupních dat, tj. výsledků analýz indikačních plynů 

důlního ovzduší a volbu vyhovujícího srovnávacího etalonu uživatelem. Z důvodu ověření 

výpočetního programu jsem vyhodnotila tři případy skutečných případů endogenních 

požárů OKR. Výsledky poskytující informaci o hmotnosti uhelné hmoty hodnocených 

případů v pěti teplotních fázích samovznícení jsou uvedeny v tabulkách č. 6, č. 9, a č. 12 

disertační práce. Popis programové aplikace a její ověření je obsahem kapitol 4. 1  a 5.  

V příloze E této práce je výpis programové aplikace.  

      Z výsledků získaných výpočtem hmotnostních rozsahů samovznícení uhlí  

tří provozních případů OKR vyplývá, že vypočítaná množství uhlí v tunách  

ve specifikovaných teplotních fázích endogenních požáru jsou orientační. Výpočet  

je zatížen řadou ovlivňujících faktorů – technologicko-laboratorními faktory, faktory 

důlně-provozními, desorpční vlastností uhelné hmoty a obtížně stanovitelným překrytím 

hmotnostních podílů uhlí dílčích teplotních fází ohniska. Z tohoto důvodu se jedná pouze 

o odhad hmotnosti uhelné hmoty v ohnisku samovznícení, nikoli o exaktní výpočet. 

Zdokonalení výpočtu a jeho širší využití v praxi zůstává z tohoto důvodu stále otevřenou 

otázkou. 

      Vzhledem k tomu, že samovznícení je stále aktuálním problémem hlubinných uhelných 

dolů, je třeba se tímto problémem nadále zabývat. 
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Přílohy 

 

Příloha A – Výpočet variačního koeficientu pro etan 

Etan          
          
teplota °C 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
(Geonika-p řípad 1)vzorek 1 1,67 1,93 2,41 3,51 3,98 4,99 11,32 14,81 13,69 
vzorek 2   1,00 3,16 4,00 6,38 8,45 12,96 20,85   
vzorek 3   1,28 1,96 3,43 5,50 9,57 13,64 18,18 17,72 
vzorek 4 1,49 1,64 2,48 3,03 3,96 6,12 9,01 10,42 12,00 
vzorek 5   1,15 1,67 3,03 3,92 6,31 8,64 12,81 11,81 
(VŠB-případ 1)vzorek 1 1,13 1,76 2,73 3,43 3,13 5,85 9,31 10,00 8,90 
vzorek 2 1,54 1,83 2,37 2,45 4,41 5,50 7,16     
vzorek 3 1,54 2,10 2,06 2,55 4,22 4,75 6,41     
vzorek 4 1,76 2,24 2,23 5,07 3,60 5,20 7,07 8,22 9,10 
vzorek 5 2,37 2,67 2,96 3,64 4,60 8,71 7,85 8,76 8,35 
(VVUÚ-případ 1)vzorek 1 1,33 2,65 2,52 3,65 3,04 3,58   8,21   
vzorek 2 1,78 2,39 3,24 3,87 4,75 7,04 11,34 13,34 12,15 
vzorek 3 1,57 2,45 3,33 3,77 5,96 6,92 11,59 14,70 13,99 
vzorek 4 1,21 1,89 2,65 3,71 4,06 5,29 8,14 10,29 9,46 
vzorek 5 1,27 1,89 2,83 3,30 3,10 5,49 7,42 9,19 8,67 
(Geonika-p řípad 2)vzorek 1   0,91 1,71 2,83 5,01 9,24 17,85 24,76   
vzorek 2 0,98 1,17 1,48 2,39 4,26 7,58 13,87 23,18   
vzorek 3   1,02 1,67 2,91 4,40 7,09 17,45 24,85   
vzorek 4   1,05 1,77 2,99 4,90 8,87 16,09     
vzorek 5   1,12 1,86 2,85 5,06 9,53 18,35     
(VŠB-případ 2)vzorek 1 1,15 1,40 2,26 2,97 4,70 6,71 9,44 12,06 10,53 
vzorek 2 0,97 1,35 2,14 3,11 4,86 6,31 9,46 11,09 9,60 
vzorek 3 1,23 1,54 2,07 2,74 6,38 7,84 10,47 11,59 10,43 
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vzorek 4 1,11 1,60 1,99 3,35 4,87 8,89 9,66 11,88 11,19 
vzorek 5 1,10 1,42 2,24 4,12 4,14 5,04 9,77 11,03 10,36 
(VVUÚ-případ 2)vzorek 1           8,97 14,01 18,07 18,45 
vzorek 2 1,37     0,61   6,96 11,07 15,15 14,56 
vzorek 3   1,05 2,20 3,72 5,63 6,56 10,29 12,73 13,53 
vzorek 4 1,10   3,03 3,97 5,83 4,22 8,76 11,40 12,38 
vzorek 5 1,89 2,70 3,51 4,48 6,25 6,25 10,13 14,08 12,57 
ar. průměr 1,4076 1,6741 2,3761 3,2924 4,6750 6,7943 10,9838 13,9096 11,8781 
(Geonika-p řípad 1)(V1-p)*2 0,0688 0,0655 0,0012 0,0473 0,4830 3,2556 0,1130 0,8107 3,2830 
(V2-p)*2   0,4544 0,6145 0,5007 2,9070 2,7412 3,9054 48,1689   
(V3-p)*2   0,1553 0,1731 0,0189 0,6806 7,7043 7,0554 18,2362 34,1279 
(V4-p)*2 0,0068 0,0012 0,0108 0,0689 0,5112 0,4547 3,8959 12,1774 0,0149 
(V5-p)*2   0,2747 0,4985 0,0689 0,5700 0,2346 5,4934 1,2092 0,0046 
(VŠB-případ 1)(V1-p)*2 0,0771 0,0074 0,1253 0,0189 2,3870 0,8918 2,8016 15,2851 8,8691 
(V2-p)*2 0,0175 0,0243 0,0000 0,7097 0,0702 1,6753 14,6214     
(V3-p)*2 0,0175 0,1814 0,0999 0,5512 0,2070 4,1793 20,9196     
(V4-p)*2 0,1242 0,3203 0,0213 3,1598 1,1556 2,5419 15,3178 32,3717 7,7178 
(V5-p)*2 0,9262 0,9919 0,3410 0,1208 0,0056 3,6698 9,8207 26,5185 12,4475 
(VVUÚ-případ 1)(V1-p)*2 0,0060 0,9524 0,0207 0,1279 2,6732 10,3319   32,4856   
(V2-p)*2 0,1387 0,5125 0,7464 0,3336 0,0056 0,0604 0,1269 0,3245 0,0739 
(V3-p)*2 0,0264 0,6021 0,9100 0,2281 1,6512 0,0158 0,3675 0,6247 4,4601 
(V4-p)*2 0,0391 0,0466 0,0750 0,1744 0,3782 2,2630 8,0872 13,1016 5,8472 
(V5-p)*2 0,0189 0,0466 0,2061 0,0001 2,4806 1,7013 12,7006 22,2748 10,2919 
(Geonika-p řípad 2)(V1-p)*2   0,5838 0,4437 0,2138 0,1122 5,9813 47,1448 117,7308   
(V2-p)*2 0,1829 0,2541 0,8029 0,8144 0,1722 0,6173 8,3302 85,9400   
(V3-p)*2   0,4278 0,4985 0,1462 0,0756 0,0874 41,8118 119,6920   
(V4-p)*2   0,3895 0,3673 0,0915 0,0506 4,3084 26,0733     
(V5-p)*2   0,3070 0,2663 0,1957 0,1482 7,4839 54,2610     
(VŠB-případ 2)(V1-p)*2 0,0664 0,0751 0,0135 0,1040 0,0006 0,0071 2,3833 3,4211 1,8174 
(V2-p)*2 0,1915 0,1050 0,0557 0,0333 0,0342 0,2346 2,3219 7,9502 5,1897 
(V3-p)*2 0,0315 0,0180 0,0937 0,3052 2,9070 1,0934 0,2640 5,3806 2,0970 
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(V4-p)*2 0,0886 0,0055 0,1491 0,0033 0,0380 4,3918 1,7524 4,1193 0,4735 
(V5-p)*2 0,0946 0,0646 0,0185 0,6849 0,2862 3,0777 1,4733 8,2922 2,3046 
(VVUÚ-případ 2)(V1-p)*2           4,7335 9,1579 17,3088 43,1899 
(V2-p)*2 0,0014     7,1953   0,0274 0,0074 1,5386 7,1926 
(V3-p)*2   0,3895 0,0310 0,1828 0,9120 0,0549 0,4813 1,3915 2,7288 
(V4-p)*2 0,0946   0,4276 0,4591 1,3340 6,6272 4,9453 6,2982 0,2519 
(V5-p)*2 0,2327 1,0525 1,2858 1,4104 2,4806 0,2963 0,7290 0,0290 0,4787 
suma 2,4514 8,3089 8,2975 17,9689 24,7181 80,7431 306,3633 602,6813 152,8619 
s*2 0,1167 0,3077 0,2963 0,6196 0,8828 2,6914 10,5643 23,1800 7,2791 
s 0,3417 0,5547 0,5444 0,7872 0,9396 1,6406 3,2503 4,8146 2,6980 
variační koeficient 0,2427 0,3314 0,2291 0,2391 0,2010 0, 2415 0,2959 0,3461 0,2271 
variační koeficient v % 24,2723 33,1371 22,9105 23,9082 2 0,0977 24,1460 29,5915 34,6132 22,7140 
 

  nenaměřené hodnoty   
     
  filtrace dat z důvodu velmi odlišných hodnot 
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Příloha B – příklad výpočtu průměrného laboratorního vývinu [ml.t-1.min-1] za celý revír OKR (etalon OKR) 

 

Propan                  
                   

Teplota °C 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

1 0 0 0,05 0,09 0,26 0,96 3,22 8,09 12,18 12,95 13,24 13,86 18,81 35,05 97,74 356,96 1208 3476 

2 0,03 0,09 0,26 0,64 1,18 1,82 4,61 8,59 11,29 11,7 11,07 11 12,83 22,61 65,39 249,11 855,5 2911 

3 0 0 0,06 0,13 0,73 2,24 8,52 13,46 13,88                   

4 0 0 0 0,13 0,47 1,83 6,43 13,73 19,15                   

5 0,11 0,05 0,1 0,16 0,18 0,42 1,4 3,74 5,86 6,42 5,44 6,91 8,38 12,78 14,16 24,61 14,57 111,41 

6 0 0,06 0,136 0,17 0,29 0,72 2,47 6,15 9,47 9,94 10,1 10,29 11,16 13,49 23,84 66,78 225,7 844,2 

7 0,16 0,67 2,79 3,86 3,49 5,71 8,23 12,08 14,37 15,91 16,75 17,01 17,22 24,05 62,38 188,66 759,52 1498 

8 0 0 0 0,07 0,11 0,32 1,26 2,61 5,14 5,12 5,24 5,83 6,79 10,03 19,31 61,57 220,26 959,06 

9 0 0 0,08 0,11 0,18 0,45 1,3 3,51 5,6 6,44 6,97 7,14 8,17 12,03 15,86 50,54 163,58 565,56 

10 0 0,03 0,06 0,08 0,14 0,39 1,39 4,24 7,38 8,04 8,89 8,76 8,05 11,67 18,39 56,1 224,36 717,94 

11 0 0 0 0 0,01 0,08 3 3 5 6 6 7 10 12 23 58 199 959 

12         0,03 0,14 0,68 1,78 3,09 3,75 3,91 4,08 4,7 5,5 7,48 15,71 57,79 249,05 

13 0,05 0,01 0,05 0,08 0,15 0,48 1,63 3,92 6,6 6,69 7,63 7,97 9,26 11,48 18,61 40,52 116,92 496,85 

14 0,11 0,15 0,09 0,11 0,2 0,56 2,03 4,8 6,61 7,57 7,68 8,3 10,88 15,97 26,89 68,27 242,88 1112 

15                                     

16 0,15 0,14 0,18 0,23 0,31 0,96 3,17 6,97 9,69 10,49 11,27 12,39 15,15 25,36 54,14 153,07 472,37 1715 

17 0 0 0 0 0,18 0,61 2,07 4,72 6,36 7,74 7,7 8,77 8,26 13,93 30,11 81,79 281,09 1912 

18 0,02 0,04 0,07 0,09 0,15 0,37 1,24 3,65 5,47 6,51 7,63 9,54 12,92 21,54 39,38 85,4 245,21 920 

19 1,22 0,09 0,09 0,14 0,15 0,4 1,74 4,2 6,53 7,3 7,79 8,66 10,65 17,88 36,46 104,05 343,74 846,58 

20 0 0 0 0,03 0,19 0,89 3,19 7,15 9,69 9,75 10,48 11,68 14,02 25,93 55,68 166,4 604,66 2489 

21 0 0 0,1 0,18 0,31 1,16 2,55 4,38 6,39 5,28 5,29 12,91 7,89 21,78 20,63 105,7 274,78   



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  109 
 

22 0,09 0,05 0,12 0,14 0,31 0,77 0,68 2,74 4,58 8,86 10,54 14,35 18,01 21,07 27 33,27 41,18   

23 0,1 0,05 0,12 0,2 1,01 0,79 1,94 5,03 6,87 9,75 9,18 10,2 12,24 13,83 31,2 54,34 265,6   

24 0,176779487 0,09020641 0,225466667 0,407041 0,7528 1,532983333 3,365635897 6,4623635 8,8329051 7,8580 10,0314 10,6687 10,7048 11,7724 17,8803 47,9546 264,6154   

25 1,21 1,96 3,53 5,9 10,03 15,77 23,95 34,67 48,03 50,55 61,86 70,31 76,07 77,16 74,6 75,4 146,98   

26 2,9 5,51 14,21 22,07 39,55 61,24 80,39 110,87 140,19 152,33 157,55 179,71 208,73 196,82 173,44 129,1 141,9   

27 0,6551 0,53 1,3 2,35 3,6 5,58 9,19 13,15 14,15 16,06 18,62 20,56 25,31 28,29 36,13 133,3 307,6   

28 0 0 0,08 0,15 0,24 0,78 1,74 2,64 4,14 5,43 5,81 6,58 7,32 10,05 21,75 52,47 90,54   

29 0,07 0,06 0,07 0,45 5,16 0,89 1,99 4,6 6,69 6,83 7,12 10,22 16,04 20,04 34,52 88,66 140,74   

30 3,41 10,24 27,93 56,11 82,94 132,87 169,46 217,8 246,2 273,23 291,35 334,19 266,8 356,8 398,62 317,51 389,16   

31 0,02 0,13 0,38 0,39 1,17 0,95 2,67 3,03 5,09                   

32 0 0,17 0,23 0,22 0,38 1,12 2,85 5,24 6,7                   

33 0,09 0,13 0,11 0,07 0,17 0,52 1,95 3,66 5,94                   

34 0,15 0,16 0,16 0,09 0,15 0,81 2,34 5,15 7,37                   

35 0,18 0,2 0,38 0,14 0,16 0,57 2,18 4,8 6,98                   

36 1,03 1,74 3,3 5,32 7,45 13,34 19,04 26,07 34,76                   

37 0,2 0,13 0,11 0 0,11 0,61 1,5 4,02 6,21                   

38 0,01 0,03 0,05 0,07 0,11 0,2 0,75 2,7 4,7                   

39 0,02 0,08 0,06 0,08 0,23 0,59 1,71 4,04 3,58                   

40 7 14,2 19,8 40,62 70,22 109,49 154,54 220,78 275,73                   

41 0,043466187 0,044201212 0,085874251 0,1274989 0,2084445 0,359475703 0,958996937 2,2701225 4,5836355                   

42 0,07733847 0,154196319 0,136763188 0,1261885 0,2573197 0,287041753 0,600697125 1,8213575 2,7018881                   

43 0,049340465 0,082844608 0,107169389 0,1176889 0,1449965 0,322348051 0,822097773 2,4243176 5,0436411                   

44 0,077248778 0,103592813 0,097688354 0,1219192 0,198976 0,37842447 1,165070701 2,3631814 3,0755949                   

45 0,030647603 0,038928228 0,08445936 0,0543815 0,1377062 0,313936477 0,834328424 2,3079234 4,0775514                   

46 0,128447954 0,096710888 0,101542879 0,1024392 0,1227909 0,249567216 0,88455629 2,1864405 3,4000844                   

47 0,089254132 0,029307821 0,083617167 0,1265957 0,1374124 0,27792563 0,947426527 2,1703116 3,0519485                   

48 0,089522175 0,105929264 0,066133547 0,1612458 0,6327832 1,069549421 1,546748164 3,0910653 4,2931371                   

49 0,170019603 0,210248227 0,262627801 0,2783348 0,2956658 0,486888488 1,053783591 2,1364247 3,7894568                   
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50 0,019390033 0,031860272 0,073733941 0,0787871 0,1821469 0,557722701 1,876955162 3,8570784 4,6567495                   

51 0,03599874 0,089800548 0,092751632 0,1153722 0,1315724 0,141855042 0,525534755 1,4959321 3,0254654                   

52 0,063837988 0,057459864 0,106198689 0,1336125 0,1599772 0,317939579 1,005109849 2,5300741 3,7526944                   

53 0,029190688 0,022038347 0,057553037 0,0847897 0,0931207 0,490597908 1,320422535 3,1404644 3,4972914                   

54 0,024218317 0,068211754 0,092102144 0,1679744 0,3094586 0,343560243 0,951182227 2,1723104 3,8977801                   

55 0,083863841 0,101633989 0,117965046 0,1426334 0,1265957 0,269074939 0,794485761 1,5934585 2,8738985                   

56 0,370358968 0,732430803 2,182460182 11,753171 15,393732 22,52369885 34,87370267 41,307479 52,845778                   

57 0,166217149 0,320804747 0,356199157 0,4124628 0,4149726 0,551672959 0,746143203 1,012867 1,7330146                   

58 0,099695855 0,069185758 0,087631932 0,1456091 0,2094371 0,50206835 0,549904651 1,3065925 1,4025125                   

59 0,083644183 0,106615151 0,105759313 0,1126146 0,184562 0,422688555 0,662440345 1,2808941 2,3691541                   

60 0,016625565 0,04827154 0,057878865 0,0630422 0,0856984 0,135975625 0,290573854 1,1208599 2,2336298                   

61 0,024135333 0,094178082 0,042014968 0,0466727 0,1251317 0,211446658 0,637768774 2,1595061 3,8697722                   

62 8,221727455 14,24867074 19,16503588 39,414454 70,925249 83,04794521 119,535121 192,36106 208,25279                   

63 1,030297874 1,295698456 1,365761627 1,6111021 2,8258471 4,901222871 6,177726383 8,9585263 11,832236                   

Průměr 0,4949 0,9007 1,6592 3,2226 5,2541 7,8564 11,6311 17,4724 21,7218 25,1296 26,8571 30,6996 30,9765 38,8486 53,5033 106,1202 307,3424 1281,3324 

 

  hodnoty nebyly naměřeny 
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Příloha C – příklad výpočtu průměrného laboratorního vývinu [ml.t-1.min-1] pro jednotlivé důlní závody (srovnávací etalony za jednotlivé 

důlní závody) 

 

Etylén  
 
Darkov 1                   

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

1 0 0,05 0,03 0,07 0,21 0,61 1,65 3,28 5,19 7,75 13,39 22,36 32,35 39,15 52,78 83,95 166,6 408,18 

2 0 0,07 0 0,06 0,27 0,79 2,49 4,53 6,63 9,52 13,88 35,38 24,73 30,12 42,7 98,74 855,5 677,23 

3 0 0 0,03 0,09 0,41 0,96 2,83 4,12 4,99                   

4 0,015 0,022 0,043 0,14 0,44 1,28 3,01 4,92 6,66                   

5 0,1 0 0 0 0,16 0,44 1,38 2,93 4,22 5,59 7,15 13,82 22,89 32,92 22,01 16,82 10,71 39,13 

6 0,02 0 0 0,11 0,27 0,77 2,1 4,01 5,89 7,44 10,36 15,4 21,43 26,23 31,31 45,61 92,28 264,56 

7 0 0,03 0,15 0,24 0,33 1,26 2,31 4,17 5,7 9,15 12,84 16,25 22,58 35,79 46,73 79,19 239,71 398,83 

8 0,15 0 0 0,05 0,13 0,44 1,28 2,13 4,06 5,44 8,33 14,72 21,4 25,06 28,32 42,71 89,25 283,86 

9 0 0 0 0,07 0,22 0,68 1,68 3,24 4,37 5,67 8,2 11,89 16,58 21,85 20,77 39,36 76,24 193,37 

10 0 0 0 0,06 0,16 0,49 1,41 3,13 4,79 6,29 9,8 14,58 17,27 22,96 23,37 37,05 89,26 224,57 

11 0 0 0 0 0 0,03 1 1 2 4 6 8 21 25 31 45 101 381 

12           0,19 0,89 1,91 2,86 3,78 5,15 7,44 11,56 15,79 17,3 22,78 42,51 120,41 

13 0 0 0 0 0,17 0,68 2,05 3,93 6,15 7,05 10,58 14,79 22,68 29,51 38,75 50,14 87,59 246,69 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 5,14 10,26 12,35 16,73 21,61 25,98 36,68 41,22 60,54   

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,39 3,49 7,63 9,04 22,86 31,28 135,12   

36 0 0 0 0 0 0,15 1,04 2 3,42                   

37 0 0 0 0 0 0,84 1,13 2,66 4,11                   

Průměr 0,0178 0,0108 0,0158 0,0556 0,1731 0,5653 1,5441 2,8212 4,4812 6,3031 9,1862 14,9885 20,2854 26,1077 31,8908 48,7577 157,4085 294,348 

                   

                   
 
                    



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  112 
 

Dukla 

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

14 0 0 0 0 0,1 0,46 1,6 3,39 5 7,72 11,26 17,07 25,81 33,39 38,13 64,16 152,53 545,16 

15                                     

16 0,1 0,06 0,07 0,11 0,25 0,82 2,29 4,49 7,04 10,35 15,51 22,45 30,7 42,1 56,43 95,51 218,94 637,31 

17 0 0 0 0 0,23 0,67 1,77 3,42 5 7,99 11,18 19,15 19,69 27 35,24 56,64 126,56 609 

18 0,01 0,04 0,05 0,07 0,21 0,73 3,39 3,53 4,82 6,48 9,06 13,86 19,16 26,43 38,67 62,09 133,94 369,9 

19 0 0 0,04 0,06 0,17 0,5 1,71 3,18 4,74 6,72 10,28 14,57 20,6 29,85 39,17 68,29 153,03 313,68 

20 0 0 0 0,09 0,33 1,03 2,5 4,52 6,35 8,49 13,25 20,52 26,72 38,61 49,96 89,82 230,94 765,4 

21 0 0 0 0,09 0,24 0,95 1,84 2,9 4,43 4,88 6,42 20,7 15,36 39,16 26,1 65,73 116,24   

48 0 0,0416 0,1465 0,3011 0,8845 1,0977 1,30986 1,50376 1,63615                   

49 0 0 0,0263 0,094 0,1342 0,3263 0,8443 1,80491 3,01934                   

Průměr 0,0122 0,0157 0,0370 0,0906 0,2832 0,7316 1,9171 3,1932 4,6706 7,5186 10,9943 18,3314 22,5771 33,7914 40,5286 71,7486 161,7400 540,0750 

                   

                   

Doubrava                   

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

24 0 0 0 0 0,2208 0,7133 2,00799 3,66563 5,4103 6,1144 10,251 14,4858 17,2289 19,6078 24,6822 39,0801 124,313   

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,88 6,29 8,7 11,69 19,15 50,34   

26 0,037 0 0 0 0 0 0 0,85 2,09 3,1 4,87 8,34 13,62 17,43 21,75 30,4 54,65   

27 0 0 0 0 0,23 0,49 1,16 2,29 3,1 4,6 7,24 8,48 14,94 18,03 23,45 71,73 139,6   

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 1,6 3,84 18,93 38,11   

29 0 0 0 0 0 0 1,12 2,47 3,28 4,47 6,38 17,72 30,49 38,69 44,26 52,03 72,25   

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,32 1,32 4,3 6,18 9,63 12,97 28 59   

31 0 0,12 0 0 0 1,09 2,78 2,27 3,54                   

40 0,06 0,06 0,06 0,07 0,33 0,39 0,87 2,17 3,2                   

41 0 0 0,0814 0,1629 0,2411 0,5002 1,0726 1,77929 3,10419                   

42 0 0,086 0,1067 0,1771 0,3199 0,4728 0,78117 1,65145 2,10449                   
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43 0 0,069 0,0938 0,1128 0,204 0,3054 0,78986 1,54339 2,93076                   

44 0,05371 0,0857 0,0872 0,0938 0,1432 0,2375 0,85584 1,84991 2,66262                   

45 0   0,027 0,1012 0,1497 0,343 0,9852 1,73982 2,6621                   

56 0 0 0,0376 0,1268 0,286 0,5327 0,88808 1,55853 2,49706                   

Průměr 0,0100 0,0301 0,0329 0,0563 0,1416 0,3383 0,8874 1,5892 2,4388 2,2483 3,3017 7,1200 11,9633 15,6800 19,6600 36,7067 68,9917   

                   

                   

Lazy                   

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

32 0 0 0 0 0,1 1,02 2,37 3,62 4,77                   

33 0 0 0 0 0,07 0,65 2,24 3,31 4,76                   

34 0 0 0 0 0 0,99 1,7 3,47 5,07                   

35 0 0 0 0 0 0,46 2,38 3,28 4,92                   

46 0,07662 0,1004 0,1054 0,1105 0,2202 0,4723 1,19281 2,1735 2,65026                   

47 0 0 0,0627 0,1231 0,2079 0,4692 1,03681 1,94424 3,07598                   

52 0 0 0,0531 0,0971 0,1673 0,4542 1,15036 2,209 2,92165                   

53 0 0 0 0,04 0,0663 0,4372 1,02238 2,19313 3,23727                   

Průměr 0,0096 0,0126 0,0277 0,0463 0,1040 0,6191 1,6365 2,7750 3,9256                   

                   

                   

Jan Karel                   

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

38 0 0,01 0,02 0,06 0,2 0,3 0,84 2,11 3,19                   

39 0,01 0 0,03 0,06 0,3 0,71 1,58 3,17 3,47                   

50 0 0 0,055 0,1088 0,2317 0,655 1,65934 3,02275 4,33798                   

51 0 0 0 0,031 0,0977 0,2038 0,67042 1,49593 2,49762                   

Průměr 0,0025 0,0025 0,0263 0,0650 0,2074 0,4672 1,1874 2,4497 3,3739                   
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ČSM Sever                  

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

54 0 0 0,0466 0,0806 0,1502 0,3436 0,73821 1,56981 2,68844                   

55 0 0 0 0 0,1343 0,4835 1,33865 1,93577 2,94504                   

Průměr 0 0 0,0233 0,0403 0,1422 0,4135 1,0384 1,7528 2,8167                   

                   

                   

ČSM Jih                   

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

57 0 0,0849 0,1105 0,2285 0,3455 0,5908 0,90649 0,93229 1,37906                   

58 0 0 0 0,0552 0,1619 0,6025 0,67822 1,26122 1,23903                   

59 0 0 0,0744 0,0889 0,146 0,3894 0,71586 1,24373 1,86148                   

Průměr 0 0,0283 0,0617 0,1242 0,2178 0,5276 0,7669 1,1457 1,4932                   

                   

                   

Darkov 3                   

                   
Teplota (oC) 

Vzorek 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

60 0 0,0241 0,0466 0,0695 0,1074 0,204 0,38772 1,20338 1,86789                   

61 0 0 0,0053 0,0215 0,1238 0,2114 0,64313 1,63187 2,65706                   

Průměr 0 0,0121 0,0259 0,0455 0,1156 0,2077 0,5154 1,4176 2,2625                   
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Staříč 

                   

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

62 0 0 0 0,1006 0,3273 0,4657 0,81245 1,69025 2,04219                   

63 0 0 0,0406 0,0537 0,0928 0,2152 0,50436 0,86752 1,37999                   

Průměr 0 0 0,0203 0,0772 0,2101 0,3404 0,6584 1,2789 1,7111                    
   
   
  hodnoty nebyly naměřeny 
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Příloha D – příklad výpočtu průměrného laboratorního vývinu [ml.t-1.min-1] pro jednotlivé sloje OKR (srovnávací etalony za jednotlivé  

sloje OKR) 

  
 
Propan  
 
 
Sloj 40.                   
                  

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

1 0 0 0,05 0,09 0,26 0,96 3,22 8,09 12,18 12,95 13,24 13,86 18,81 35,05 97,74 356,96 1208 3476 

2 0,03 0,09 0,26 0,64 1,18 1,82 4,61 8,59 11,29 11,7 11,07 11 12,83 22,61 65,39 249,11 855,5 2911 

3 0 0 0,06 0,13 0,73 2,24 8,52 13,46 13,88                   

4 0 0 0 0,13 0,47 1,83 6,43 13,73 19,15                   

5 0,11 0,05 0,1 0,16 0,18 0,42 1,4 3,74 5,86 6,42 5,44 6,91 8,38 12,78 14,16 24,61 14,57 111,41 

6 0 0,06 0,136 0,17 0,29 0,72 2,47 6,15 9,47 9,94 10,1 10,29 11,16 13,49 23,84 66,78 225,7 844,2 

7 0,16 0,67 2,79 3,86 3,49 5,71 8,23 12,08 14,37 15,91 16,75 17,01 17,22 24,05 62,38 188,66 759,52 1498 

8 0 0 0 0,07 0,11 0,32 1,26 2,61 5,14 5,12 5,24 5,83 6,79 10,03 19,31 61,57 220,26 959,06 

9 0 0 0,08 0,11 0,18 0,45 1,3 3,51 5,6 6,44 6,97 7,14 8,17 12,03 15,86 50,54 163,58 565,56 

10 0 0,03 0,06 0,08 0,14 0,39 1,39 4,24 7,38 8,04 8,89 8,76 8,05 11,67 18,39 56,1 224,36 717,94 

11 0 0 0 0 0,01 0,08 3 3 5 6 6 7 10 12 23 58 199 959 

12         0,03 0,14 0,68 1,78 3,09 3,75 3,91 4,08 4,7 5,5 7,48 15,71 57,79 249,05 

13 0,05 0,01 0,05 0,08 0,15 0,48 1,63 3,92 6,6 6,69 7,63 7,97 9,26 11,48 18,61 40,52 116,92 496,85 

14 0,11 0,15 0,09 0,11 0,2 0,56 2,03 4,8 6,61 7,57 7,68 8,3 10,88 15,97 26,89 68,27 242,88 1112 

15                                     

16 0,15 0,14 0,18 0,23 0,31 0,96 3,17 6,97 9,69 10,49 11,27 12,39 15,15 25,36 54,14 153,07 472,37 1715 

17 0 0 0 0 0,18 0,61 2,07 4,72 6,36 7,74 7,7 8,77 8,26 13,93 30,11 81,79 281,09 1912 

18 0,02 0,04 0,07 0,09 0,15 0,37 1,24 3,65 5,47 6,51 7,63 9,54 12,92 21,54 39,38 85,4 245,21 920 

19 1,22 0,09 0,09 0,14 0,15 0,4 1,74 4,2 6,53 7,3 7,79 8,66 10,65 17,88 36,46 104,05 343,74 846,58 
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20 0 0 0 0,03 0,19 0,89 3,19 7,15 9,69 9,75 10,48 11,68 14,02 25,93 55,68 166,4 604,66 2489 

21 0 0 0,1 0,18 0,31 1,16 2,55 4,38 6,39 5,28 5,29 12,91 7,89 21,78 20,63 105,7 274,78   

22 0,09 0,05 0,12 0,14 0,31 0,77 0,68 2,74 4,58 8,86 10,54 14,35 18,01 21,07 27 33,27 41,18   

33 0,09 0,13 0,11 0,07 0,17 0,52 1,95 3,66 5,94                   

34 0,15 0,16 0,16 0,09 0,15 0,81 2,34 5,15 7,37                   

38 0,01 0,03 0,05 0,07 0,11 0,2 0,75 2,7 4,7                   

41 0,043466 0,0442012 0,0858743 0,1274989 0,208445 0,3594757 0,9589969 2,270122 4,5836355                   

42 0,077338 0,1541963 0,1367632 0,1261885 0,25732 0,2870418 0,6006971 1,821357 2,7018881                   

43 0,04934 0,0828446 0,1071694 0,1176889 0,144996 0,3223481 0,8220978 2,424318 5,0436411                   

44 0,077249 0,1035928 0,0976884 0,1219192 0,198976 0,3784245 1,1650707 2,363181 3,0755949                   

52 0,063838 0,0574599 0,1061987 0,1336125 0,159977 0,3179396 1,0051098 2,530074 3,7526944                   

53 0,029191 0,0220383 0,057553 0,0847897 0,093121 0,4905979 1,3204225 3,140464 3,4972914                   

56 0,370359 0,7324308 2,1824602 11,753171 15,39373 22,523699 34,873703 41,30748 52,845778                   

57 0,166217 0,3208047 0,3561992 0,4124628 0,414973 0,551673 0,7461432 1,012867 1,7330146                   

60 0,016626 0,0482715 0,0578789 0,0630422 0,085698 0,1359756 0,2905739 1,12086 2,2336298                   

Průměr 0,0964 0,1021 0,2420 0,6128 0,8002 1,4599 3,2616 5,8488 8,2366 8,2347 8,6116 9,8132 11,2184 17,5868 34,5500 103,5005 344,7953 1281,3324 

                   

                   

Sloj 37.                   

                   

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

23 0,1 0,05 0,12 0,2 1,01 0,79 1,94 5,03 6,87 9,75 9,18 10,2 12,24 13,83 31,2 54,34 265,6   

24 0,176779 0,0902064 0,2254667 0,407041 0,7528 1,5329833 3,3656359 6,462363 8,8329051 7,858031 10,03144 10,66867 10,70479 11,77243 17,8803 47,95456 264,61538   

25 1,21 1,96 3,53 5,9 10,03 15,77 23,95 34,67 48,03 50,55 61,86 70,31 76,07 77,16 74,6 75,4 146,98   

26 2,9 5,51 14,21 22,07 39,55 61,24 80,39 110,87 140,19 152,33 157,55 179,71 208,73 196,82 173,44 129,1 141,9   

27 0,6551 0,53 1,3 2,35 3,6 5,58 9,19 13,15 14,15 16,06 18,62 20,56 25,31 28,29 36,13 133,3 307,6   

28 0 0 0,08 0,15 0,24 0,78 1,74 2,64 4,14 5,43 5,81 6,58 7,32 10,05 21,75 52,47 90,54   

31 0,02 0,13 0,38 0,39 1,17 0,95 2,67 3,03 5,09                   

36 1,03 1,74 3,3 5,32 7,45 13,34 19,04 26,07 34,76                   

Průměr 0,7615 1,2513 2,8932 4,5984 7,9754 12,4979 17,7857 25,2403 32,7579 40,3297 43,8419 49,6714 56,7291 56,3204 59,1667 82,0941 202,8726   

                   



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  118 
 

                   

 
Sloj 39.                   

                   

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

29 0,07 0,06 0,07 0,45 5,16 0,89 1,99 4,6 6,69 6,83 7,12 10,22 16,04 20,04 34,52 88,66 140,74   

30 3,41 10,24 27,93 56,11 82,94 132,87 169,46 217,8 246,2 273,23 291,35 334,19 266,8 356,8 398,62 317,51 389,16   

32 0 0,17 0,23 0,22 0,38 1,12 2,85 5,24 6,7                   

37 0,2 0,13 0,11 0 0,11 0,61 1,5 4,02 6,21                   

40 7 14,2 19,8 40,62 70,22 109,49 154,54 220,78 275,73                   

45 0,030648 0,0389282 0,0844594 0,0543815 0,137706 0,3139365 0,8343284 2,307923 4,0775514                   

51 0,035999 0,0898005 0,0927516 0,1153722 0,131572 0,141855 0,5255348 1,495932 3,0254654                   

61 0,024135 0,0941781 0,042015 0,0466727 0,125132 0,2114467 0,6377688 2,159506 3,8697722                   

Průměr 1,3463 3,1279 6,0449 12,2021 19,9006 30,7059 41,5422 57,3004 69,0628 140,0300 149,2350 172,2050 141,4200 188,4200 216,5700 203,0850 264,9500   

                   

                   

Sloj 19.                   

                   

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

39 0,02 0,08 0,06 0,08 0,23 0,59 1,71 4,04 3,58                   

50 0,01939 0,0318603 0,0737339 0,0787871 0,182147 0,5577227 1,8769552 3,857078 4,6567495                   

Průměr 0,0197 0,0559 0,0669 0,0794 0,2061 0,5739 1,7935 3,9485 4,1184                   
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Sloj 38.  

                   

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

46 0,128448 0,0967109 0,1015429 0,1024392 0,122791 0,2495672 0,8845563 2,18644 3,4000844                   

47 0,089254 0,0293078 0,0836172 0,1265957 0,137412 0,2779256 0,9474265 2,170312 3,0519485                   

Průměr 0,1089 0,0630 0,0926 0,1145 0,1301 0,2637 0,9160 2,1784 3,2260                   

                   

                   

Sloj 30.                   

                   

Teplota (oC) 
Vzorek 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

54 0,024218 0,0682118 0,0921021 0,1679744 0,309459 0,3435602 0,9511822 2,17231 3,8977801                   

59 0,083644 0,1066152 0,1057593 0,1126146 0,184562 0,4226886 0,6624403 1,280894 2,3691541                   

Průměr 0,0539 0,0874 0,0989 0,1403 0,2470 0,3831 0,8068 1,7266 3,1335                   

                   

                  
  hodnoty nebyly naměřeny 
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Příloha E – textový zdrojový soubor výpočetního programu „Stanovení hmotnosti uhlí 

ohniska samovznícení, verze 1.0“ 

 

<?php 

 require "config.php"; 

 require "functions.php"; 

 require "vyviny.php"; 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 

<html> 

<head> 

  <title>Program pro výpočet hořících zásob uhlí</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <meta http-equiv="Content-Language" content="cs"> 

  <meta name="Creator" content="Ing. Pavla Guřanová"> 

  <meta name="Copyright" content="Pavla Guřanová, institut hornického inženýrství a 

bezpečnosti, HGF, VŠB - TUO"> 

  <meta name="description" content="Program, který pomocí naměřených hodnot plynů v 

dole sestaví přibližné množství uhlí, které v oblasti měření může hořet." lang="cs" /> 

  <meta name="keywords" content="Hoření, Uhlí, Zápar" lang="cs" /> 

  <link href="styl.css" type="text/css" rel=stylesheet> 

</head> 

<body> 

<SCRIPT language=JavaScript> 

<!-- 

function OpenJSLWindow(url, jmeno, w, h)  

{ 

    Fokus = window.open(url, jmeno,'resizable=1,top=20,left=20,menubar=1,width=' + w + 

',height=' + h); 

    Fokus.focus() 

} 

// --> 
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</SCRIPT> 

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" height="100%"> 

  <tr valign="middle"> 

    <td align="center"> 

      <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="800" height="400"> 

        <tr> 

          <td id="hlavicka"><p id="nadpis">stanovení hmotnosti uhlí ohniska 

samovznícení</p></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td id="text" valign="top"> 

<?php 

            if($step=="3") 

            { 

              $co[1] = $_POST['co']; 

              $etan[1] = $_POST['etan']; 

              $propan[1] = $_POST['propan']; 

              $butan[1] = $_POST['butan']; 

              $etylen[1] = $_POST['etylen']; 

              $propylen[1] = $_POST['propylen']; 

              $vodik[1] = $_POST['vodik']; 

              $acetylen[1] = $_POST['acetylen']; 

              $Qv = $_POST['Qv']; 

              $Qv = Str_replace(',', '.', $Qv); 

              $oddeleni = $_POST['oddeleni']; 

              $jmeno = $_POST['jmeno']; 

               

              $co[2] = $co[1] / 1000000; 

              $etan[2] = $etan[1] / 1000000; 

              $propan[2] = $propan[1] / 1000000; 

              $butan[2] = $butan[1] / 1000000; 

              $etylen[2] = $etylen[1] / 1000000; 
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              $propylen[2] = $propylen[1] / 1000000; 

              $vodik[2] = $vodik[1] / 1000000; 

              $acetylen[2] = $acetylen[1] / 1000000; 

              $vzduch = $Qv * 1000; 

               

              $co[3] = $co[2] * $vzduch; 

              $etan[3] = $etan[2] * $vzduch; 

              $propan[3] = $propan[2] * $vzduch; 

              $butan[3] = $butan[2] * $vzduch; 

              $etylen[3] = $etylen[2] * $vzduch; 

              $propylen[3] = $propylen[2] * $vzduch; 

              $vodik[3] = $vodik[2] * $vzduch; 

              $acetylen[3] = $acetylen[2] * $vzduch; 

               

              $faze_co = $co[4] = faze_co($co[3]); 

              $faze_etan = $etan[4] = faze_etan($etan[3]); 

              $faze_propan = $propan[4] = faze_propan($propan[3]); 

              $faze_butan = $butan[4] = faze_butan($butan[3]); 

              $faze_etylen = $etylen[4] = faze_etylen($etylen[3]); 

              $faze_propylen = $propylen[4] = faze_propylen($propylen[3]); 

              $faze_vodik = $vodik[4] = faze_vodik($vodik[3]); 

              $faze_acetylen = $acetylen[4] = faze_acetylen($acetylen[3]); 

               

              $teplota[1] = 40; 

              $teplota[2] = 80; 

              $teplota[3] = 120; 

              $teplota[4] = 200; 

              $teplota[5] = 240; 

               

              $co[5] = $teplota[$faze_co]; 

              $etan[5] = $teplota[$faze_etan]; 

              $propan[5] = $teplota[$faze_propan]; 
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              $butan[5] = $teplota[$faze_butan]; 

              $etylen[5] = $teplota[$faze_etylen]; 

              $propylen[5] = $teplota[$faze_propylen]; 

              $vodik[5] = $teplota[$faze_vodik]; 

              $acetylen[5] = $teplota[$faze_acetylen]; 

               

              //******************************** 

              //ROZLIŠOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK 

              //******************************** 

              if($oddeleni=="okr") 

              { 

                $co[6] = $co_okr[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_okr[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_okr[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_okr[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_okr[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_okr[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_okr[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_okr[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="darkov1") 

              { 

                $co[6] = $co_darkov1[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_darkov1[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_darkov1[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_darkov1[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_darkov1[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_darkov1[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_darkov1[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_darkov1[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="dukla") 
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              { 

                $co[6] = $co_dukla[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_dukla[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_dukla[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_dukla[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_dukla[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_dukla[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_dukla[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_dukla[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="doubrava") 

              { 

                $co[6] = $co_doubrava[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_doubrava[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_doubrava[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_doubrava[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_doubrava[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_doubrava[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_doubrava[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_doubrava[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="lazy") 

              { 

                $co[6] = $co_lazy[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_lazy[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_lazy[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_lazy[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_lazy[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_lazy[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_lazy[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_lazy[$faze_acetylen]; 

              } 
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              if($oddeleni=="jan_karel") 

              { 

                $co[6] = $co_jan_karel[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_jan_karel[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_jan_karel[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_jan_karel[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_jan_karel[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_jan_karel[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_jan_karel[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_jan_karel[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="csm_sever") 

              { 

                $co[6] = $co_csm_sever[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_csm_sever[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_csm_sever[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_csm_sever[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_csm_sever[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_csm_sever[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_csm_sever[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_csm_sever[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="csm_jih") 

              { 

                $co[6] = $co_csm_jih[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_csm_jih[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_csm_jih[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_csm_jih[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_csm_jih[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_csm_jih[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_csm_jih[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_csm_jih[$faze_acetylen]; 
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              } 

              if($oddeleni=="darkov3") 

              { 

                $co[6] = $co_darkov3[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_darkov3[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_darkov3[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_darkov3[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_darkov3[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_darkov3[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_darkov3[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_darkov3[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="staric") 

              { 

                $co[6] = $co_staric[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_staric[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_staric[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_staric[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_staric[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_staric[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_staric[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_staric[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="sloj19") 

              { 

                $co[6] = $co_sloj19[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_sloj19[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_sloj19[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_sloj19[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_sloj19[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_sloj19[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_sloj19[$faze_vodik]; 
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                $acetylen[6] = $acetylen_sloj19[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="sloj30") 

              { 

                $co[6] = $co_sloj30[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_sloj30[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_sloj30[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_sloj30[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_sloj30[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_sloj30[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_sloj30[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_sloj30[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="sloj37") 

              { 

                $co[6] = $co_sloj37[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_sloj37[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_sloj37[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_sloj37[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_sloj37[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_sloj37[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_sloj37[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_sloj37[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="sloj38") 

              { 

                $co[6] = $co_sloj38[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_sloj38[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_sloj38[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_sloj38[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_sloj38[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_sloj38[$faze_propylen]; 
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                $vodik[6] = $vodik_sloj38[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_sloj38[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="sloj39") 

              { 

                $co[6] = $co_sloj39[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_sloj39[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_sloj39[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_sloj39[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_sloj39[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_sloj39[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_sloj39[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_sloj39[$faze_acetylen]; 

              } 

              if($oddeleni=="sloj40") 

              { 

                $co[6] = $co_sloj40[$faze_co]; 

                $etan[6] = $etan_sloj40[$faze_etan]; 

                $propan[6] = $propan_sloj40[$faze_propan]; 

                $butan[6] = $butan_sloj40[$faze_butan]; 

                $etylen[6] = $etylen_sloj40[$faze_etylen]; 

                $propylen[6] = $propylen_sloj40[$faze_propylen]; 

                $vodik[6] = $vodik_sloj40[$faze_vodik]; 

                $acetylen[6] = $acetylen_sloj40[$faze_acetylen]; 

              } 

               

              if($co[4]=="n.a.") {$co[5] = "n.a."; $co[6] = "n.a."; } 

              if($etan[4]=="n.a.") {$etan[5] = "n.a."; $etan[6] = "n.a."; } 

              if($propan[4]=="n.a.") {$propan[5] = "n.a."; $propan[6] = "n.a."; } 

              if($butan[4]=="n.a.") {$butan[5] = "n.a."; $butan[6] = "n.a."; } 

              if($etylen[4]=="n.a.") {$etylen[5] = "n.a."; $etylen[6] = "n.a."; } 

              if($propylen[4]=="n.a.") {$propylen[5] = "n.a."; $propylen[6] = "n.a."; } 
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              if($vodik[4]=="n.a.") {$vodik[5] = "n.a."; $vodik[6] = "n.a."; } 

              if($acetylen[4]=="n.a.") {$acetylen[5] = "n.a."; $acetylen[6] = "n.a."; } 

               

               

              if($co[6]!="n.a.") 

                $co[7] = round(($co[3]*1000/$co[6]),4); 

              if($etan[6]!="n.a.") 

                $etan[7] = round(($etan[3]*1000/$etan[6]),4); 

              if($propan[6]!="n.a.") 

                $propan[7] = round(($propan[3]*1000/$propan[6]),4); 

              if($butan[6]!="n.a.") 

                $butan[7] = round(($butan[3]*1000/$butan[6]),4); 

              if($etylen[6]!="n.a.") 

                $etylen[7] = round(($etylen[3]*1000/$etylen[6]),4); 

              if($propylen[6]!="n.a.") 

                $propylen[7] = round(($propylen[3]*1000/$propylen[6]),4); 

              if($vodik[6]!="n.a.") 

                $vodik[7] = round(($vodik[3]*1000/$vodik[6]),4); 

              if($acetylen[6]!="n.a.") 

                $acetylen[7] = round(($acetylen[3]*1000/$acetylen[6]),4); 

               

              $faze1 = 0; 

              $faze2 = 0; 

              $faze3 = 0; 

              $faze4 = 0; 

              $faze5 = 0; 

              $i = 0; 

              $j = 0; 

              $k = 0; 

              $l = 0; 

              $m = 0; 
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              if($co[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $co[7]; $i++; } 

              if($co[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $co[7]; $j++; } 

              if($co[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $co[7]; $k++; } 

              if($co[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $co[7]; $l++; } 

              if($co[4]=="5") { $faze5 = $faze5 + $co[7]; $m++; } 

               

              if($etan[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $etan[7]; $i++; } 

              if($etan[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $etan[7]; $j++; } 

              if($etan[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $etan[7]; $k++; } 

              if($etan[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $etan[7]; $l++; } 

              if($etan[4]=="5") { $faze5 = $faze5 + $etan[7]; $m++; } 

               

              if($propan[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $propan[7]; $i++; } 

              if($propan[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $propan[7]; $j++; } 

              if($propan[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $propan[7]; $k++; } 

              if($propan[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $propan[7]; $l++; } 

              if($propan[4]=="5") { $faze5 = $faze5 + $propan[7]; $m++; } 

               

              if($butan[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $butan[7]; $i++; } 

              if($butan[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $butan[7]; $j++; } 

              if($butan[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $butan[7]; $k++; } 

              if($butan[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $butan[7]; $l++; } 

              if($butan[4]=="5") { $faze5 = $faze5 + $butan[7]; $m++; } 

               

              if($etylen[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $etylen[7]; $i++; } 

              if($etylen[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $etylen[7]; $j++; } 

              if($etylen[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $etylen[7]; $k++; } 

              if($etylen[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $etylen[7]; $l++; } 

              if($etylen[4]=="5") { $faze5 = $faze5 + $etylen[7]; $m++; } 

               

              if($propylen[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $propylen[7]; $i++; } 

              if($propylen[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $propylen[7]; $j++; } 
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              if($propylen[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $propylen[7]; $k++; } 

              if($propylen[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $propylen[7]; $l++; } 

              if($propylen[4]=="5") { $faze5 = $faze5 + $propylen[7]; $m++; } 

               

              if($vodik[4]=="1") { $faze1 = $faze1 + $vodik[7]; $i++; } 

              if($vodik[4]=="2") { $faze2 = $faze2 + $vodik[7]; $j++; } 

              if($vodik[4]=="3") { $faze3 = $faze3 + $vodik[7]; $k++; } 

              if($vodik[4]=="4") { $faze4 = $faze4 + $vodik[7]; $l++; } 

               

              if($i=="0") { $i=1; $mnozstvi_f1=0;} else { $mnozstvi_f1 = $faze1/$i; } 

              if($j=="0") { $j=1; $mnozstvi_f2=0;} else { $mnozstvi_f2 = $faze2/$j; } 

              if($k=="0") { $k=1; $mnozstvi_f3=0;} else { $mnozstvi_f3 = $faze3/$k; } 

              if($l=="0") { $l=1; $mnozstvi_f4=0;} else { $mnozstvi_f4 = $faze4/$l; } 

              if($m=="0") { $m=1; $mnozstvi_f5=0;} else { $mnozstvi_f5 = $faze5/$m; } 

               

              if($oddeleni=="okr") 

                $dul = "OKR"; 

              if($oddeleni=="darkov1") 

                $dul = "Důl Darkov 1"; 

              if($oddeleni=="darkov1") 

                $dul = "Důl Dukla"; 

              if($oddeleni=="lazy") 

                $dul = "Důl Lazy"; 

              if($oddeleni=="jan_karel") 

                $dul = "Důl Jan Karel"; 

              if($oddeleni=="csm_sever") 

                $dul = "Důl ČSM Sever"; 

              if($oddeleni=="csm_jih") 

                $dul = "Důl ČSM JIH"; 

              if($oddeleni=="darkov3") 

                $dul = "Důl Darkov 3"; 

              if($oddeleni=="staric") 
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                $dul = "Důl Staříč"; 

              if($oddeleni=="sloj19") 

                $dul = "Sloj 19"; 

              if($oddeleni=="sloj30") 

                $dul = "Sloj 30"; 

              if($oddeleni=="sloj37") 

                $dul = "Sloj 37"; 

              if($oddeleni=="sloj38") 

                $dul = "Sloj 38"; 

              if($oddeleni=="sloj39") 

                $dul = "Sloj 39"; 

              if($oddeleni=="sloj40") 

                $dul = "Sloj 40"; 

               

?> 

              Tabulka důlních plynů: <u><b>etalon <? echo $dul; ?></u></b><br><br> 

              <table border="1" bordercolor="white" cellspacing="0" cellpadding="0" 

width="100%" align="center" id="pismo_12px"> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Plyn</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Koncentrace<br>[ppm]</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Naměřený objemový vývin 

měření<br>[l/min]</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Fáze<br>samovznícení</td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Prům. teplota<br>[°C]</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Laboratorní vývin 

etalonu<br>[ml/t.min]</b></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>CO</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $co[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $co[3]; ?></td> 
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                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $co[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $co[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $co[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Etan</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etan[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etan[3]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etan[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etan[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etan[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Propan</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propan[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propan[3]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propan[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propan[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propan[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Butan</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $butan[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $butan[3]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $butan[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $butan[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $butan[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Etylén</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etylen[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etylen[3]; ?></td> 
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                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etylen[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etylen[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $etylen[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Propylén</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propylen[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propylen[3]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propylen[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propylen[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $propylen[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Vodík</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $vodik[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $vodik[3]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $vodik[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $vodik[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $vodik[6]; ?></td> 

                </tr> 

                <tr valign="top"> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Acetylén</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $acetylen[1]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $acetylen[3]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $acetylen[4]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $acetylen[5]; ?></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo $acetylen[6]; ?></td> 

                </tr> 

              </table><br><br> 

              Tabulka průměrného množství uhlí v jednotlivých fázích endogeního požáru 

(kalkulovaný odhad):<br><br> 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  135 
 

              <table border="1" bordercolor="white" cellspacing="0" cellpadding="0" 

width="100%" align="center" id="pismo_12px"> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Fáze samovznícení</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><b>Množství uhlí [t]</b></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center">1</td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo round($mnozstvi_f1,1); 

?></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center">2</td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo round($mnozstvi_f2,1); 

?></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center">3</td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo round($mnozstvi_f3,1); 

?></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center">4</td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo round($mnozstvi_f4,1); 

?></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center">5</td> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center"><?php echo round($mnozstvi_f5,1); 

?></td> 

                </tr> 

              </table><br><br> 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  136 
 

              Výsledná data jsou vypočtena na základě zadaných údajů pro větrní proud v místě 

měření o hodnotě objemového průtoku Qv = <?php echo $Qv; ?> 

m<sup>3</sup>.min<sup>-1</sup>.<br><br> 

<?php 

              $celkove_mnozstvi = $mnozstvi_f1 + $mnozstvi_f2 + $mnozstvi_f3 + 

$mnozstvi_f4 + $mnozstvi_f5; 

              $hodnota1 = round(($mnozstvi_f1*100/$celkove_mnozstvi),0); 

              $hodnota2 = round(($mnozstvi_f2*100/$celkove_mnozstvi),0); 

              $hodnota3 = round(($mnozstvi_f3*100/$celkove_mnozstvi),0); 

              $hodnota4 = round(($mnozstvi_f4*100/$celkove_mnozstvi),0); 

              $hodnota5 = round(($mnozstvi_f5*100/$celkove_mnozstvi),0); 

?> 

              Grafické znázornění <font size="1"><i>(funkční pouze při aktivním připojení k 

internetu)</i></font> 

              <p style="text-align: center; width=100%;"><img 

src="http://chart.apis.google.com/chart?chs=400x300&chco=077421&chd=t:<?php echo 

$hodnota1.",".$hodnota2.",".$hodnota3.",".$hodnota4.",".$hodnota5; 

?>&cht=pc&chl=Faze1|Faze2|Faze3|Faze4|Faze5" Title="Grafické znázornění"></p> 

              <table border="1" bordercolor="white" cellspacing="0" cellpadding="0" 

width="100%" align="center" id="pismo_12px"> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px"><b>Naměřené hodnoty zadal</b></td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><?php echo $jmeno;?></td> 

                </tr> 

              </table> 

              <p style="text-align: center; width=100%;"><input type="button" 

value="Tisknout výsledky" onClick="javascript: OpenJSLWindow('tisk.php?co=<?php 

echo $co[1];?>&etan=<?php echo $etan[1];?>&propan=<?php echo 

$propan[1];?>&butan=<?php echo $butan[1];?>&etylen=<?php echo 

$etylen[1];?>&propylen=<?php echo $propylen[1];?>&vodik=<?php echo 

$vodik[1];?>&acetylen=<?php echo $acetylen[1];?>&Qv=<?php echo 



Pavla Guřanová:  Příspěvěk k využití indikačních plynů 

2010  137 
 

$Qv;?>&oddeleni=<?php echo $oddeleni;?>&jmeno=<?php echo 

$jmeno;?>','JSL',800,600)"></p> 

              <p style="text-align: center; width=100%;"><a href="index.php?step=1">Nový 

výpočet</a></p> 

<?php 

            } else 

            if($step=="2") 

            {             

              $co[1] = $_POST['co']; 

              $co[1] = Str_replace(',', '.', $co[1]); 

              $etan[1] = $_POST['etan']; 

              $etan[1] = Str_replace(',', '.', $etan[1]); 

              $propan[1] = $_POST['propan']; 

              $propan[1] = Str_replace(',', '.', $propan[1]); 

              $butan[1] = $_POST['butan']; 

              $butan[1] = Str_replace(',', '.', $butan[1]); 

              $etylen[1] = $_POST['etylen']; 

              $etylen[1] = Str_replace(',', '.', $etylen[1]); 

              $propylen[1] = $_POST['propylen']; 

              $propylen[1] = Str_replace(',', '.', $propylen[1]); 

              $vodik[1] = $_POST['vodik']; 

              $vodik[1] = Str_replace(',', '.', $vodik[1]); 

              $acetylen[1] = $_POST['acetylen']; 

              $acetylen[1] = Str_replace(',', '.', $acetylen[1]); 

              echo "Zadejte objemový průtok větru v místě měření:<br><br>"; 

?> 

              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" 

id="pismo_12px"> 

              <form method="post" action="?step=3"> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="Qv"> 

m<sup>3</sup>.min<sup>-1</sup></td> 
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                  <td id="odsazeni_5px"></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" colspan="2">Zvolte oblast, pro kterou chcete provést 

výpočet:</td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" colspan="2" valign="top"> 

                    <select name="oddeleni" size="1"> 

                      <option value="okr">Celé OKR 

                      <option value="darkov1">Důl Darkov 1 

                      <option value="dukla">Důl Dukla 

                      <option value="doubrava">Důl Doubrava 

                      <option value="lazy">Důl Lazy 

                      <option value="jan_karel">Důl Jan Karel 

                      <option value="csm_sever">Důl ČSM Sever 

                      <option value="csm_jih">Důl ČSM JIH 

                      <option value="darkov3">Důl Darkov 3 

                      <option value="sataric">Důl Staříč 

                      <option value="sloj19">Sloj 19 

                      <option value="sloj30">Sloj 30 

                      <option value="sloj37">Sloj 37 

                      <option value="sloj38">Sloj 38 

                      <option value="sloj39">Sloj 39 

                      <option value="sloj40">Sloj 40 

                    </select> 

                  </td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" colspan="2">Zadejte jméno techika, který provádí 

výpočet:</td> 

                </tr> 
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                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" size="25" name="jmeno"></td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" colspan="2" align="center"><br><br><br><input 

type="submit" value=">> Další krok <<"></td> 

                </tr> 

                <input type="hidden" name="co" value="<?php echo $co[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="etan" value="<?php echo $etan[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="propan" value="<?php echo $propan[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="butan" value="<?php echo $butan[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="etylen" value="<?php echo $etylen[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="propylen" value="<?php echo $propylen[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="vodik" value="<?php echo $vodik[1]; ?>"> 

                <input type="hidden" name="acetylen" value="<?php echo $acetylen[1]; ?>"> 

              </form> 

              </table> 

<?php 

            } else  

            if($step=="1")  

            { 

?> 

              Prosím, zadejte naměřené hodnoty jednotlivých plynů do příslušných 

kolonek:<br><br> 

              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" 

id="pismo_12px"> 

              <form method="post" action="?step=2"> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px">CO</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="co" size="10"> ppm</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"></td> 

                  <td id="odsazeni_5px">Etylén</td> 
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                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="etylen" size="10"> 

ppm</td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px">Etan</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="etan" size="10"> ppm</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"></td> 

                  <td id="odsazeni_5px">Propylén</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="propylen" size="10"> 

ppm</td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px">Propan</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="propan" size="10"> 

ppm</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"></td> 

                  <td id="odsazeni_5px">Vodík</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="vodik" size="10"> 

ppm</td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px">Butan</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="butan" size="10"> 

ppm</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"></td> 

                  <td id="odsazeni_5px">Acetylén</td> 

                  <td id="odsazeni_5px"><input type="text" name="acetylen" size="10"> 

ppm</td> 

                </tr> 

                <tr> 

                  <td id="odsazeni_5px" align="center" colspan="5"><br><br><input 

type="submit" value=">> Další krok <<"></td> 
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                </tr> 

              </form> 

              </table> 

<?php 

            } else { 

?> 

              <div style="text-align:center;"><a href="?step=1" title="Pokračovat k 

výpočtům"><img src="uvodni_stranka.jpg" widht="600" height="450" border="0" 

alt="Pokračovat k výpočtům"></a></div> 

<?php 

            } 

?> 

          </td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td id="podpis" valign="middle"> 

            Vypracovala: Ing. Pavla Guřanová, IHIB, HGF, VŠB - TUO 

          </td> 

        </tr> 

      </table> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 


