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     Abstrakt 

      Adiabatická metoda ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení je metodou široce 

využívanou především v zahraničí. Byla rovněž úspěšně využívána v OKR prostřednictvím 

VVUÚ, a. s. a je v současnosti stále komerčně nabízena touto společností v podobě 

„Metody oxidace za adiabatických podmínek“. Do roku 2009 byla tato metoda považována 

za jednu ze základních metod klasifikace náchylnosti uhlí k samovznícení v OKR. Autor 

ve své práci vychází ze zahraniční zkušenosti modifikace adiabatické metody podle 

výzkumného ústavu INSEMEX v Rumunsku a zabývá se ověřením modifikované 

adiabatické metody pro podmínky OKR a určením klasifikační stupnice. Modifikace 

metody spočívá ve zvýšení počáteční teploty laboratorního testu na 120 oC. V rámci 

disertační práce byla ověřena laboratorní aparatura a bylo prověřeno celkem 35 uhelných 

vzorků OKR. Ověřeny byly také faktory ovlivňující danou metodu a oxidaci uhelného 

vzorku (vliv obsahu vody vzorku, zrnitost vzorku, inertizace uhelného vzorku dusíkem  

a vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi). Přínosem předkládané práce se jeví 

rozšíření poznatků v dané oblasti v podmínkách OKR a ve smyslu předmětné metody  

především její nízká časová náročnost.  

 

 

Klí čová slova: 

hornictví, samovznícení uhlí, náchylnost uhlí k samovznícení,  adiabatická metoda, 
 

 



Václav Zubíček: Modifikace adiabatické metody 

2010   
 

3 

Abstrakt 

      The adiabatic method for verification of susceptibility of coal to spontaneous 

combustion is a method widely used especially abroad. It was successfully used in OKR 

through VVUÚ, a.s. and currently it is still being offered by this company as “method  

of oxidation in adiabatic conditions.” By the year 2009, this method had been considered 

one of the basic methods for classification of susceptibility of coal to spontaneous 

combustion in OKR. In this work, the author follows foreign experience of modification  

of the adiabatic method according to the research institute INSEMEX in Romania  

and, moreover, he deals with the verification of the modification of the adiabatic method 

for OKR conditions and determination of classificatory scale. The modification is based  

on an increase of an initial temperature of laboratory test to 120°C. Within the dissertation 

thesis, there were analyzed a laboratory apparatus and 35 coal samples from OKR. Factors 

influencing the method and oxidation of coal samples were also verified (an influence  

of water content in a sample, granularity, inertization, influence of evaporation of oxygen 

mixture). The contribution of this thesis is widening of knowledge in the sector  

in OKR conditions and also the low time-consumption of the method. 

 

 

Keywords: 

mining, spontaneous combustion of coal, susceptibility of coal to spontaneous combustion, 

adiabatic method . 
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Úvod 

 

      Mezi přírodní a technická rizika těžby uhlí v hlubinných dolech patří výbuchy, otřesy, 

průvaly vod a bahnin, průtrže hornin a plynů a v neposlední řadě endogenní a exogenní 

důlní požáry. Proces samovznícení uhlí představuje v hlubinných uhelných dolech aktuální 

nebezpečí, jehož důsledky způsobují jak negativní dopady na ekonomiku těžby (ztráta 

produkce, technologického vybavení aj.), tak ohrožení zdraví a životů pracovníků. 

Přirozenou snahou je mít k dispozici informace o míře nebezpečí samovznícení uhlí 

v určité lokalitě.  

      Náchylnost uhlí k samovzněcovacímu procesu je považována za vlastnost uhelné 

hmoty, kterou lze objektivně stanovit laboratorní zkouškou. Existuje řada laboratorních 

metod, které jsou pro daný účel používány - metoda adiabatické oxidace, Olpinského 

metoda, metoda pulzní kalorimetrie, metoda CPT aj. Dosud nebyla vyvinuta metoda, která 

by se stala všeobecně uznávaným a používaným postupem objektivního hodnocení uhlí 

z hlediska jeho náchylnosti k samovznícení. Většina uvedených metod je založena na 

hodnocení rychlosti nárůstu teploty v průběhu laboratorní zkoušky. Za nejvěrohodnější 

laboratorní napodobení reálného průběhu samovznícení v podmínkách provozu je 

považovaná metoda oxidace uhlí za adiabatických podmínek. Adiabatická metoda se 

bezesporu stala jednou z nejpoužívanějších metod hodnocení náchylnosti uhlí 

k samovznícení především v zahraničí. Tato metoda našla své uplatnění také  v ČR. Každá 

země má však svou specifickou adiabatickou metodu, lišící se provedením laboratorní 

aparatury, nastavením počáteční teploty zkoušky, použitím oxidační směsi a jejího 

různorodého objemového průtoku. Jednou z modifikací adiabatické metody byla verze 

používaná ve výzkumném ústavu INSEMEX v Petrošani v Rumunsku spočívající ve 

zvýšení počáteční teploty zkoušky na 120 oC (Toth 2001). Tato verze se stala základním 

obsahem předložené disertační práce. Obsah práce byl rozčleněn do následujících cílů 

disertační práce.  
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      Prvním cílem disertační práce se stala kompilace dosavadních poznatků v dané oblasti, 

seznámení se s problematikou samovznícení uhelné hmoty, jejím průběhem a faktory 

ovlivňující proces samovznícení.  

     Druhý cíl předkládané práce byl zaměřen na ověření a kalibraci aparatury modifikované 

adiabatické metody školícího pracoviště.  

     Třetím cílem disertační práce bylo ověření modifikované adiabatické metody 

v podmínkách OKR, nalezení vhodného hodnotícího parametru a dle tohoto parametru 

vytvoření hodnotící stupnice náchylnosti uhlí k samovznícení.  

    V rámci čtvrtého cíle disertační práce bylo autorovi práce zadáno ověřit faktory 

ovlivňující podmínky oxidace uhelné hmoty – vliv změny obsahu vody v uhelném vzorku, 

vliv zrnitosti, vliv změny koncentrace oxidačního média s cílem ověření limitní 

koncentrace kyslíku pro uhlí OKR, vliv předchozí inertizace uhelného vzorku dusíkem.     
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1. Samovznícení uhelné hmoty 

      Samovznícení uhelné hmoty představuje značné riziko spojené z ohrožením zdraví 

pracovníků a důlního provozu, což je spojeno často s výpadkem těžby a s náklady  

na likvidaci endogenního požárů. Včasné rozpoznání samovznícení má velice důležitou 

roli v hlubinném dobývání uhelných slojí náchylných k samovznícení.   

          Samovzněcovací proces probíhající v uhelné sloji je vždy zapříčiněn třemi 

stěžejními faktory, které jsou: 

• přirozená oxidační schopností uhlí. Tuto schopnost má uhelná hmota díky svému 

původu a proto nezávisí na lidském činiteli, 

• dobývací metoda. Dobývací metoda vytváří příznivé nebo naopak nepříznivé 

podmínky pro oxidaci.  

• geologické podmínky dobývání, které přispívají ke vzniku záparu, např. hloubka 

uložení spojena s vyšší teplotou horniny, tektonické poruchy, které jsou  příčinou 

zpomalení postupu porub, ponechání nevydobytého uhelného pilíře aj. 

          Proces samovznícení v podmínkách in situ je ovlivněn celou řadou faktorů a vlivů, 

které musí být v konečném vyhodnocení zohledněny. Podle autora literatury 

(Taraba, 2003) lze  ovlivňující faktory rozdělit do dvou hlavních skupin: 
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      Za hlavní proces, který za určitých podmínek ústí v samovznícení uhelné hmoty  

se považuje oxidace uhelné hmoty. Bylo popsáno mnoho teorií vysvětlujících 

samovznícení uhlí které vidí příčinu samovzněcování v činnosti bakterií, působení vodní 

páry atd.. Tyto teorie jsou zdrojem obohacení už jen proto, že ukazují na složitosti dějů 

podílejících se na procesu samovznícení uhelné hmoty. Avšak dosud nebyl popsán proces 

samovznícení uhlí bez přítomnosti kyslíku (Taraba, 2003). 

1.1. Průběh samovznícení 

      Samovzněcovací proces lze rozdělit na:  

• inkubaci – dochází k pozvolnému a malému vzestupu teploty. Časový úsek  

od okamžiku započetí nárůstu teploty až do dosažení kritické teploty samovznícení tks, 

jenž je u uhlí karvinských slojí v intervalu 60 – 102 °C. Hodnota tks je závislá na 

náchylnosti uhlí k samovznícení (Adamus, 2007). 

• rozvinutou fázi – nastává po překročení kritické teploty tks do teploty vznícení. Pro 

černá uhlí to představuje teploty v průměru 300 – 350 °C. Po překročení tks dochází 

Samovznícení uhlí in situ 
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k nárůstu teploty v řádech stupňů °C a při teplotách okolo 150 °C dokonce hodnot 

v řádech 10 až 20 °C za hodinu. Nárůst teploty v rozvinuté fázi je dynamičtější oproti 

teplotnímu nárůstu před dosažením tks, kde jsou hodnoty nárůstu teploty v řádu desetin 

°C za hodinu (Adamus, 2007). 

      Zkušenosti ukázaly, že inkubace trvá řádově týdny, zatímco rozvinuté stadium  

je dynamičtější. V OKR je pro uhlí karvinských slojích respektována inkubační doba 5 – 6 

týdnů (Adamus, 2007), tento časový usek v sobě mnohdy zahrnuje inkubaci i rozvinutou 

fázi. Počátek samovzněcovacího procesu je dán vytvořením  specifických podmínek, 

v praxi se jedná např. o rozrušení uhlí v uhelných celících, spouštění uhlí do závalu, 

ponechání „zubu“ v závalu po rozšíření porubní fronty aj.,  umožňujících filtraci vzduchu 

přes uhlí a kumulaci oxidačního tepla za dostatečného přístupu kyslíku. Rychlost oxidace 

uhelné hmoty je přímo úměrná koncentraci kyslíku. S poklesem koncentrace kyslíku klesá 

rychlost oxidace uhlí. Limitní koncentrace kyslíku samovznícení LOC (Limiting Oxygen 

Concentration) uhlí v OKR pro inkubační dobu blížící se nekonečnu byla stanovena  

na LOC=6%. Pro praxi lze za současných podmínek dobývání (mimo pestré vrstvy) 

doporučit pro prevenci (teplota uhlí do 40 °C), LOC=10% O2, kdy se inkubační doba 

samovznícení prodlužuje na  více než 4 měsíce (Adamus, 2005).  V zahraničí se mezní 

koncentrace O2 v rozmezí 3 - 10%. Např. bezpečná koncentrace O2 pro podmínky 

britských dolů  je 6%, tatáž koncentrace je stanovena pro podmínky dolů SRN, pro uhlí 

doněckého revíru je stanovena 10% koncentrace O2 (Adamus, 1994). Obr. 1 znázorňuje 

zjednodušený popis samovzněcovacího procesu.    
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Obr. 1: Dynamika samovznícení  (Adamus, 2007) 

1.2. Chemické a fyzikální vlastnosti uhlí 

      Mezi chemické parametry uhlí, které souvisí s procesem samovznícení patří obsah 

vody, popela, prchavé hořlaviny, pyritické síry a vodíku. Základním chemickým rozborem 

uhlí zjišťujeme především obsah vody (W), popela (A), hořlaviny (V) a celkové síry. 

Součet všech obsahů má tvořit 100%.  

Základním chemickým rozborem uhlí zjišťujeme : 

• Analytické parametry – hodnotíme uhelný vzorek ve stavu rovnovážném s okolním 

prostředím, tzn., že vlhkost uhelného vzorku odpovídá vlhkosti laboratoře. 

V uhelném vzorku jsou obsaženy, všechny výše popsané složky. 

• Bezvodé parametry – hodnotíme uhelný vzorek bez obsahu vody (po vysušení). 

• Hořlavina – uhelný vzorek hodnotíme jednak s obsahem vody a popela, ověřujeme 

hořlavinu analytickou Va. Pokud hodnotíme uhelný vzorek bez obsahu vody 

ověřujeme hořlavinu obsaženou v sušině – Vd. Hořlavina vztažená na bezvodý 

a bezpopelový vzorek je vyjádřena obsahem prchavé hořlaviny Vdaf (daf – dry ash 

free). Tuhý zbytek hořlavin je neprchavý uhlík – Cf. 
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      Přítomnost vody by neměla být podceňována. Obsah vody v uhelné hmotě je různý, 

pohybuje se od několika procent až do úrovně přesahující hodnoty 50%. Černá uhlí mají 

obsah vody v řádu několika procent, hnědá uhlí se vyznačují zvýšeným obsahem vody  

do 30% a typické pro lignity jsou hodnoty přesahující 50%. Provedenými výzkumy bylo 

potvrzeno, že voda z hlediska protizáparové prevence plní významnou úlohu. Při ztrátě 

přirozené vlhkosti se zvyšuje náchylnost k samovznícení (Harašta, 1988). Toto je důvod, 

proč je žádoucí zabránit vysychání uhelné hmoty. Ztráta vlhkosti uhelné hmoty pod určitou 

mez a opětovné nabytí obsahu vlhkosti je z hlediska vzniku procesu samovznícení pro uhlí 

nepříznivé. Tento proces vede ke zvýšení nebezpečí vzniku samovznícení. Zvýšené riziko 

je zapříčiněno aktivací uhelné hmoty zvýšení oxidačního povrchu uhlí. 

      Stanovení vlhkosti uhlí spočívá ve stanovení obsahu hrubé a zbylé vody, někdy 

označované také jako voda analytická. Volným vysušením uhelného vzorku za laboratorní 

teploty a zjišťováním hmotnostního úbytku zjistíme obsah hrubé vody. Následným 

sušením analytického vzorku v sušičce, pří teplotě 120 °C a velikosti frakce <0.2 mm  

po dobu 1 hodiny dostáváme obsah zbylé vody (Adamus, 1999). 

      Všechna přirozená tuhá paliva obsahují různé typy minerálních látek obecně nazývané 

jako popeloviny. Rozborem popelů tuhých paliv bylo zjištěno, že hlavní složky jsou SiO2, 

AL2O3, Fe2O3, FeO, CaO, MnO, Na2O, K2O, SO3, TiO2 a P5O5. Mimo tyto obvyklé složky 

mohou někdy uhlí obsahovat také Zn, Pb, Cd, zlato, vanadium, berylium, germanium, aj. 

(Hubáček et.al. 1962). Stanovení množství popelovin je zpravidla omezen na stanovení 

zbytku po definovaném spálení. Jelikož  popeloviny obsahují množství chemických 

sloučenin měnících v závislosti na teplotě složení a následně i svou hmotnost, je právě 

definovaný způsob spálení klíčový (Adamus, 1999). Stanovení popela se řídí normou  

ČSN 44 1378.  

      Obsah hořlaviny je parametrem prouhelnění uhelné hmoty. Při stanovení se rozlišuje 

několik druhů hořlavin, jsou to prchavé látky, neprchavé látky, prchavá a neprchavá 

hořlavina. Látky které uniknou z uhelného vzorku za nepřístupu vzduchu při jeho zahřátí 

na určitou teplotu označujeme jako prchavé látky. Prchavá hořlavina je hořlavá část 

prchavých látek. Tuhý zbytek, který zůstane po zahřátí vzorku na určitou teplotu opět  

bez přístupu vzduchu tvoří neprchavé látky, fixní uhlík a popeloviny (Věžníková, 1999). 
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1.2.1. Pórovitost 

      Všechny druhy uhlí jsou porezními látkami obsahující póry o různém průměru. Póry 

jsou zaplněny zcela nebo částečně vodou a to v podobě kondenzované nebo jako vodní 

pára. Mohou také obsahovat směs plynných složek jenž vznikly během prouhelňovacího 

procesu (Harašta, 1988). Kapilární struktura zvyšuje vnitřní povrch uhlí na kterém dochází 

k adsorpci plynných látek Vnitřní povrch lze určit pomocí sorpční zkoušky. Princip této 

zkoušky spočívá v stanovení přírůstku adsorbované plynné fáze na fázi pevnou. Velikost 

vnitřního povrchu je vyjádřená v m2/g. Póry podle poloměru rozdělujeme na: 

• Makropóry s poloměrem nad 500 nm.  

• Submakropóry s poloměrem od 500 nm až 50 nm 

• Přechodné póry s poloměrem pod 50 nm.  

      Je potvrzen také výskyt ultrajemných pórů, které svým průměrem odpovídají průměru 

molekuly (Harašta, 1988). Tyto póry jsou nositeli sorpčních vlastností. Pro hodnocení 

náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení jsou důležité pouze póry, které nebrání 

průchodu molekuly plynů (Harašta, 1988). 

1.2.2. Makropetrografický popis a Mikropetrografická anylý za 

 
      Makro a mikropetrogarafické složky rozlišujeme podle druhu uhlotvorných látek  

a podmínek prouhelňovacího procesu kterým procházeli v době svého vzniku (aerobní, 

anaerobní, působení dynamické oxidace) (Adamus 2004).  

      Podle makropetrografického popisu rozlišujemě v černouhelných slojích dle lesku 

následující čtyři petrografické linotypy: 

• Vitrén – lesklý typ uhlí, dřevního původu, s počátečním vlivem aerobního 

prouhelňovacího procesu. Obvykle vytváří několika centimetrové vrstvy v uhlí 

jiného typu se snadnou oddělitelností,  

• Klarén – pololesklý typ uhlí, s původem dřevitých úlomků mikroskopických 

rozměrů s převahou proteinových látek 
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• Durén – mastný typ uhlí, anerobním hnilokalovým původem s podílem živočišných 

proteinů. Obsahuje víc popela než jiné černouhelné typy. 

• Fuzén – vláknitý typ uhlí, vznikal působením výrazné oxidace. Lze jej přirovnat 

k dřevěnému uhlí.  

 

      Vlastnosti uhlí jsou dány podíly a spojeními přítomných macerálů, minerálů a stupněm 

prouhelnění uhlí.  Pro mikropetrografické litotyopy platí  hranice tloušťky, jako samostatné 

složky uhlí 50µm. Zatímco pro makropetrografické linotypy nebyla dosud mezinárodně 

stanovena (Věžníková, 1999). V uhelné hmotě, jako stavební mikrosložky, rozlišujeme 

macerálové skupiny, macerály a submacerály,. Jedná se o tzv. macerálové 

a mikrolitotypové určení složení uhlí podle původu rostlinného  materiálu, podmínek 

a stupně změn, kterými materiál procházel ve své geologické historii a obsahem příměsí. 

Mikropetrografická analýza se provádí dle normy ČSN ISO 7404. Nejprve připravíme uhlí 

k zrnovému nábrusu, tzn. vybereme reprezentativní vzorek suchého uhlí, který drtíme  

na specifický rozměr uhelného zrna. Následně uhelné zrno promísíme s v hodným 

pojidlem. Nábrus uhelného zrna značí vzorek, jehož jedna plocha se obrousí a následně 

vyleští, tak aby vznikl bezreliéfový povrch bez rýh (ČSN ISO 7404-3:1997). Hodnotíme 

nábrus pod mikroskopem s odraženým světlem a macerálovou skupinu určíme v imersním 

mediu na základě jejich relativní odraznosti, barvy, rozměru a morfologie. Podle  

ČSN ISO 7404 je definován macerál jako mikroskopický rozlišitelná organická složka 

uhlí, analogická minerálům v anorganických horninách, ale odlišná v tom, že macerály 

nemají charakteristickou krystalickou formu a stálé chemické složení. Macerálová skupina 

je dle normy definována jako souhrný termín pro macerály, které mají velmi podobné 

vlastnosti v daném uhlí příslušného prouhelnění. Macerálové skupiny jsou: 

• Liptinit -  macerály s převahou vývojových substancí proteinového původu. 

Pololesklá odraznost, obsahuje nejvíce prchavých látek a také vodíku. 

•  Vitrinit – macerály dřevitého původu s podílem aerobního vývoje vysokého lesku. 

Mezistupeň mezi liptinitem a inertitem.  
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• Inertinit – macerály hnilokalového původu, zahrnují také macerály oxidovaných 

typů , je pravým opakem liptinitu, tzn. obsahuje nejméně prchavých látek.  
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2. Metody zjišťování náchylnosti uhlí k samovznícení  

      Náchylnost k samovznícení je vlastnost uhelné hmoty, kterou lze stanovit laboratorní 

zkouškou. Podle autora Benerjee (Banerjee, 2000) lze rozdělit metody hodnotící 

náchylnost uhlí k samovznícení takto, obr. 2 : 

 

 

Obr. 2: Rozdělení metod ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení 

 

Ze schématu vyplývá rozdělení metod podle sledovaných parametrů : 

• chemické složení uhlí, 

• změna teploty , 

• náchylnost k oxidaci. 
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      Hodnocení stupně náchylnosti uhlí k samovznícení a jeho následná kategorizace  

se provádí za účelem stanovení prognózy vzniku nebezpečí samovznícení uhlí a následnou 

volbu preventivních opatření. 

 2.1. Historický vývoj 

      Přestože se procesu samovznícení věnují odborníci více než sto let, jak v laboratořích 

tak v praxi, zůstává tento proces ne zcela objasněn. Doposud probíhající výzkumy, nejen 

v ČR, mají za cíl prohloubit dosavadní poznání, tak aby byl proces samovznícení uhlí 

nejen obecně definován, nýbrž aby současně bylo možno určit podmínky a prostředky  

pro jeho prevenci. První rozsáhlý výzkum procesu oxidace uhelné hmoty byl proveden 

laboratoří bezpečnosti hornictví v Doncasteru v letech 1913 – 1918, který postupně 

publikovali autoři T. F. Winmill a J. I. Graham, např. (Winmill, 1925). Ačkoliv bylo 

vynaloženo značné úsilí na vývoj metod kategorizace uhlí, do dnešní doby není 

mezinárodně akceptovatelná norma kategorizace uhelných slojí s ohledem na jejích 

relativní náchylnosti k samovznícení. Teorie samovznícení uhelné hmoty má základ 

v různých teoriích - bakteriální, fenolová, pyritová, adsorpční, smáčivého tepla, teorie 

komplexu uhlík - kyslík atd.  

      Pyritová teorie byla první teorií která se pokoušela vysvětlit proces samovznícení. Tato 

teorie byla vyslovena Plottem a Berzenlliem (Chalupa, 1956). Byl přisuzován velký 

význam pyritové příměsi v uhelné hmotě. Zvláště Mc. Pherson, Simpkin a Wild. 

považovali pyritovou příměs jako chemicky nejaktivnější látku procesu samovznícení, 

působící rozpad částic uhelné hmoty.  Dnes není pyritu přisuzován velký význam. 

Podrobná studie několika uhelných vzorků s rozdílným obsahem pyritu obecně nepotvrdila 

souvislost mezi oxireaktivitou uhlí s obsahem síry a železa (Taraba, 2003), jelikož  

k samovznícení docházelo také u uhlí bez obsahu pyritu. Například podle Freye 

(Žalud, 1962) působí jemně mletý pyrit ve směsi s jemně mletou uhelnou hmotou  

na oxidaci uhelné hmoty dokonce brzdivě. 

      První, kdo vyslovil bakteriální teorii samovznícení uhlí byl Potter, Haldane a Mc. 

Thiel. Připouštěli fermentačním působením bakterií na uhelnou hmotu vznik lehce 

oxidovatelných sloučenin spolu se značným tepelným efektem, jestliže jsou oxidovány 
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vzdušným kyslíkem. Oproti tomu Winmill a Graham (Winmill, 1929) zkoumali vliv 

bakterií na samovzněcování uhlí a dospěli k zcela opačnému závěru. 

      Teorie nazývaná jako „fenolová“ byla poprvé vyslovena Fischerem (Chalupa, 1956)  

a vysvětluje proces samovznícení uhelné hmoty působením kyslíku na sloučeniny 

fenolového charakteru. Byla předpokládaná přítomnost fenolových sloučenin v uhelné 

hmotě. Tato teorie byla podporována Habermanem a Döringem. Naopak popírána byla 

zejména Stadnikovem. Dnes není tato teorie uznávána jako hlavní příčina samovznícení 

uhlí.  

            Obecně nejuznávanější teorii v oblasti samovznícení uhlí se stala teorie 

komplexního pojetí uhlí – kyslík. Poprvé byla vyslovena Wheelerem (Chalupa, 1956). 

Podle Semenova (Žalud, 1962) lze samovznícení plynů, tekutin a pevných látek vysvětlit 

dvěma teoriemi a to: 

• tepelnou – podle této teorie neodvedené reakční teplo zapříčiňuje růst teploty 

předmětné látky a způsobuje tak urychlení reakce až do samovznícení.  

• řetězovou – podle níž je reakce urychlována řetězově se množícími aktivními 

částicemi, což má za následek opět samovznícení 

Jako hlavní příčinu samovznícení lze považovat adsorpční a oxidační pochody.  

     Rozlišuje tři typy působení kyslíku na uhlí: 

• Fyzikální adsorpci kyslíku – byla prokázána krátkodobost tohoto procesu. Konec 

nastává přibližně za 20 minut od prvního kontaktu vzdušného kyslíku s uhelnou 

hmotou (Taraba, 2003), přičemž klesá s rostoucím obsahem vlhkosti uhlí 

a teplotou. Z hlediska praxe má fyzikální adsorpce nepatrný význam právě pro svou 

krátkou dobu trvání a tepelný efekt.  

• Působení kyslíku na vysoce aktivní centra uhlí – za vysoce aktivní centra můžeme 

považovat místa uhelného skeletu s volným radikálem. 

• Chemické působení kyslíku na uhlí – má za následek utváření chemických vazeb 

mezi kyslíkem, jenž je doprovázeno tepelným efektem přibližné hodnoty 11±2 J/ml 
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O2. Tento proces je dlouhodobý a doprovází uhlí po celou dobu kontaktu 

se vzduchem. 

Tyto základní typy interakcí se podařilo určit díky kalorimetrickým šetřením 

(Taraba, 2003). Tyto interakce kyslíku – uhlí neprobíhají odděleně, nýbrž se při oxidačním 

procesu prolínají.  

      Ačkoliv byla snaha proces samovznícení popsat různými teoriemi zůstává tento proces 

dodnes ne zcela objasněn. Dnes je všeobecně uznávaná teorie komplexního pojetí  

kyslík – uhlík už jen z důvodu, že nebyl zaznamenán vznik samovzněcovacího procesu  

bez přítomnosti kyslíku. Ostatní teorie působí spíše inspirativně a ukazují   

na to že samovznícení je procesem složitým, na kterém se podílí celá řada faktorů.  

2.2. Metody používané v zahraničí 

2.2.1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

      V minulosti byl prováděn systematický výzkum problematiky samovznícení uhlí 

v Bretby v Mining Research and Development Estabilishment a posléze v British Coal`s 

Headquaters Technical Department.  

      Své stálé místo ve Velké Británii zaujímá metoda stanovení náchylnosti uhlí 

k samovznícení metodou adiabatické oxidace. Tato metoda zde byla vyvinuta a dále  

je aplikovaná v USA, Kanadě, Australii, Novém Zélandu, JAR, SRN, Francii a v zemích 

bývalého Sovětského svaz, Polsku, Bulharsku a rovněž našla uplatnění v ČR 

(Taraba, 2003).  První, kdo tuto metodu publikoval byli Davis a Byrne v roce 1924 (Davis, 

Byrne 1924). Na základě předchozích zkušeností University v Nottinghamu, katedry 

ložiskového inženýrství, byla tato metoda ve Velké Británii zvolena jako základní metoda 

pro ověřování náchylnosti uhlí k samovznícení. Průběh a podmínky testu  

byl sjednocený tak, aby bylo možné testovat různé  uhelné vzorky za identických 

podmínek. Studie experimentálních výsledků rozborů, společně se statistickými 

provozními údaji o případech samovznícení, umožnil vývoj systému klasifikace rizikovosti 

důlního provozu (Ren, 1994). Výzkum, který je v současnosti realizován soukromými 

společnostmi není ve Velké Británií běžně zveřejňován. 
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2.2.2. Polsko 

      Hlavní hodnotící metodou v Polsku se stala metoda podle autora Olpinského.  Metoda 

byla původně navržena autorem Mayerem a následně rozpracována Olpinským 

(Olpinski, 1952). Další používanou metodou je manganometrická metoda, tato metoda 

nevyžaduje speciální zařízení a vybavení na rozdíl od Olpinského metody. Princip  

této metody spočívá ve sledování rychlosti reakce manganistanu draselného s uhlím  

o zrnitosti 0,063 – 0,075 mm. Výstupem této metody je hodnota miligram zreagovaného 

kyslíku na gram uhlí za hodinu (Voráček, 1995). 

2.2.3. Ukrajina 

      V druhé polovině 20. století se problematikou samovznícení uhlí zabývala v SSSR řada 

výzkumných ústavů. Jedním z nich byl výzkumný ústav VNIIGD v Doněcku. Náchylnost 

uhlí k samovznícení byla stanovena na základě množství adsorbovaného kyslíku 

a množství uvolněného CO2 (Lindenau, 1982). Následně byla stanovena hodnota „S“, jenž 

byla funkcí tzv. plynové charakteristiky uhlí. Na základě této hodnoty bylo uhlí zařazeno 

do kategorie náchylnosti uhlí k samovznícení. Aparatura pro tuto metodu (obr. 3) byla 

složena z olejové elektrické vany (1), uvnitř které byla umístěna vertikální mechanická 

míchačka a reakční spojité nádoby (2) zhotovené s mědi o tloušťce 1 mm vnitřního 

průměru 40 mm a výšky 180 mm. Dále aparatura obsahovala vývěvu (3), rotametr (4) 

k měření množství vzduchu procházejícího přes reakční nádoby, chemický pohlcovač CO2 

(5),  skleněnou nádobu (6) naplněnou vodou k  zvlhčení postupujícího vzduchu. 
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Obr. 3: Schéma aparatury pro stanovení plynové charakteristiky uhlí podle (Lindenau,1982) 

 

Při této zkoušce byla navážka uhelného vzorku o hmotnosti 100g, frakce 0,30 – 0,43 mm 

vystavena proudu vzduchu o objemovém průtoku 10 l/h. Teplota olejové vany byla 

zvyšována o 25 °C/hod a to v rozmezí teplot 25 – 200 °C.  Při teplotách uhelného vzorku 

75, 100, 125, 150 a 200oC byla atmosféra reakčních nádob analyzována na obsah  

O2 a CO2. Množství spotřebovaného kyslíku je stanoveno ze vztahu (1) (Lindenau,1982): 

∆O2 = 1,264 (20,9 – O2) – 0,264 CO2,       (1) 

kde: 

O2  – obsah kyslíku ve  vzorku (%), 

CO2  – obsah oxidu uhličitého ve vzorku (%).   

      Na základě adsorpce O2 a desorpce CO2 byl stanovována hodnota „S“ (2): 
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kde: 

h1, h2 a h3  – je příslušné množství spotřebovaného kyslíku při teplotách 150, 175,  

    a 200oC, náležitého stádia intenzivního okysličení, 

x1 a x2   – přírůstek obsahu CO2 (%) při teplotách 150 a 175oC. 

 

Následně byla pro každý bod vrstvy vypočítána středně dynamická hodnota ukazatele „S“ 

(3): 

ob

ii

dgd h

sh
S e

∑=           (3) 

kde: 

hi - mocnost uhelné sloje (m), 

Si - hodnota ukazatele „S“ pro každou sloj, 

hob - celková kapacita vrstvy (m). 

 

2.2.4. Rumunsko  

      Během posledních dvaceti let  bylo v Rumunském černouhelném revíru v Petrošáni 

použito několik metod hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení (Toth, 2001), např.: 

• Oxidace uhlí v kapalném prostředí, 

• Tepelná oxidace,  

• Sorpční zkoušky, 

• Oxidace v prostředí  kyslíku. 

     Metoda oxidace uhlí v kapalném prostředí a metoda oxidace v prostředí s kyslíkem jsou 

v současnosti používanými metodami. Tyto metody byly během několika  

let zdokonalovány. 
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     Princip metody oxidace v prostředí kyslíku (Toth, 2001) spočívá v měření teplotního 

vzestupu uhelného vzorku v oxidačním prostředí čistého kyslíku. Aparatura předmětné 

metody je uvedena na obr. č. 4 a 5. Ověřovaný uhelný vzorek je nejdříve vytemperován na 

teplotu 120 °C v inertní atmosféře, poté je přiveden čistý kyslík o hmotnostním průtoku 

80mg/min, který je filtrován přes ověřovaný vzorek uhlí, přičemž teplota lázně je uměle 

dorovnávaná na teplotu vzorku (Toth, 2008). Nárůstu teploty v průběhu oxidace  

je kritériem náchylnosti uhlí k samovznícení. Předehřátí uhelného vzorku na 120 °C 

podporuje dynamiku oxidačního procesu (Toth, 2001). Vzorek uhlí frakce pod 0,3 mm je 

umístěn do reakční Devarovy nádoby. Zdvojeny plášť Devarovy nádoby snižuje tepelné 

ztráty oxidace. Dno reakční nádoby je opatřeno filtrační fritou, což zabezpečuje 

rovnoměrný přívod kyslíku a jeho filtraci uhelným vzorkem. Vrchní část nádoby  

je uzavřena pomocí gumové zátky, zde je umístěn teploměr pro sledování teploty vzorku. 

Zátka je opatřena skleněnou trubicí, která slouží pro odvod plynných produktů oxidace. 

Reakční nádoba je umístěna do uzavřené válcové nádoby naplněné glycerinovým olejem. 

 

 
Obr. 4: Termostat aparatury metody oxidace v prostředí kyslíku podle (Toth, 2001) 

 

A  – reakční nádoba 
F  – frita 
M  – míchací stroj 
B  – termostat 
S  – svrchní těsnění 
E  – výstup oxidačních plynů 
tb  – teploměr lázně 
tpr  – teploměr pro sledování 
             teploty vzorku 
tm  – kontrolní teploměr 
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      Podle teplotního gradientu (během 20 minut od prvního kontaktu uhelného vzorku 

s kyslíkem) je uhlí rozdělováno do následujících kategorií podle tabulky č.1  : 

 

Tabulka. 1: Kategorie náchylnosti metody oxidace v prostředí kyslíku podle (Toth, 2001) 

Kategorie Slovní hodnocení ∆t/20 min. 
1 Bez náchylnosti k samovznícení < 5° 

2 náchylné k samovznícení = 5-50° 

3 Vysoce náchylné k samovznícení > 50° 

 

 
Obr. 5: Měřící aparatura laboratoře výzkumného ústavu INSEMEX (foto Adamus 2003) 

 

      Metoda simulující oxidační proces dovoluje otestovat veškerá uhlí těžená v Rumunsku 

(Toth, 2001) 

2.2.5 USA 

      Další metodou stanovení náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení je tzv. „Flask Test“ 

amerického úřadu bezpečnosti dolů (US Bureau of Mines). Tato metoda je založena  

na hodnocení dynamiky sorpce kyslíku uhelnou hmotou. „Flask Test“. Vychází z ruského  
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„U“ indexu, jejímž autorem je  V. S. Veselovskij (Veselovskij 1972). Principem „U“ index 

metody je uzavření navážky uhelného vzorku o hmotnosti 40g, frakce 1 – 3,175 mm  

do nádoby. Po uplynutí 24 hodin je analyzována atmosféra uvnitř nádoby a to na obsah 

CH4, O2, CO2. Úbytek kyslíku v nádobě je stanoven pomocí vztahu(4) (Veselovskij,1972) : 

 

)1(

)1(
ln

760..

)(

CaCO

CaCO

tW

PBV
U

−
−−−= ,        (4) 

kde: 

V  – objem vzduchu v uzavřené nádobě, 

P  – tlak nasycené páry při 25 °C (23,8 mm Hg), 

B  – barometrický tlak (mm Hg), 

W  – navážka uhlí (g), 

T  – čas adsorbce (hod), 

CO  – koncentrace kyslíku ve vzduchu, 

Ca  – koncentrace kyslíku ve vzduchu nádoby po čase t, 

760  – barometrický tlak vzduchu na normálních podmínek (101,325kPa). 

 
Obr. 6: Schéma aparatury metody ruského „U“ indexu (Veselovskij,1972) 
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      Oproti Veselovského metodě (index „U“) hodnotí „Flask Test“ uhelný vzorek 

umístěných v šesti Erlenmayerových nádobách (á 50 g)  opatřených tlakovými čidly  

pro stanovení poklesu tlaku po 7 dnech, viz obr. (Miron, 1990). Na konci testu  

je zkoumáno složení atmosféry uvnitř Erlenmayerových nádob zejména na množství O2, 

CO, CO2, CH4 a C2H6. Na základě rozboru atmosféry uvnitř nádob je stanoveno množství 

adsorbovaného O2 a index CO (5) (Miron, 1990) : 

 

2O

CO
COindex= ,          (5) 

kde: 

CO  - objemové množství CO Erlenmayerově nádobě (ppm), 

O2  - množství adsorbovaného kyslíku v objemových procentech. 

 

       

Obr 7: Aparatura „Flask Test“ amerického úřadu bezpečnosti dolů (Miron, 1990) 

      

2.3. Metody používané v OKR 

      Otázce endogenních požárů byla věnována v OKR pozornost především 

v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století a to zejména Vědeckovýzkumným 

uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích, dnes VVUÚ, a. s.. V současné době jsou v OKR 
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tři pracoviště zabývající se hodnocením náchylnosti uhlí k samovzněcování. Jedná  

se o již zmíněné pracoviště VVUÚ, a. s. a dále o pracoviště Ostravské univerzity, katedry 

chemie a  Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF VŠB- TU Ostrava,.  

      Na VVUÚ, a. s. (Věžníková, 1999) bylo prováděno hodnocení uhlí z hlediska 

náchylnosti k samovznícení nepřetržitě více než 30 let. Jednalo se jak o servisní služby  

tak o výzkum procesu samovznícení a jeho ovlivnění různými faktory. Do současnosti jsou   

na VVUÚ, a. s. dostupné následující metody - metoda sorpce kyslíku za adiabatických 

podmínek (adiabatická metoda) a metoda podle autora Olpinského. 

      Další používanou metodou hodnotící náchylnost uhelné hmoty k samovznícení  

je metoda pulzní kalorimetrie. Tato metoda byla ověřena v  Ústavu geoniky Akademie  

věd ČR v Ostravě-Porubě v osmdesátých letech minulého století (Taraba, 2003).  

V současnosti jsou rozbory uhelných vzorků pro potřeby důlních závodů  

OKD, a.s. zabezpečovány metodou pulzní kalorimetrie katedrou chemie Ostravské 

univerzity. 

      Poslední hodnotící metodou náchylnosti uhlí k samovznícení v OKR je metoda CPT 

(Crossing-Point Temperature). Od roku 1999 je tato metoda k dispozici pro stanovení 

náchylnosti uhlí k samovznícení na institutu bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava 

(Adamus, 2004).  

2.3.1. Metoda oxidace za adiabatických podmínek 

      Metoda oxidace za adiabatických podmínek je založena na hodnocení ověřovaných 

vzorků při styku s oxidačním médiem (čistý kyslík, vzduch aj.) za podmínek přibližujících 

se podmínkám adiabatickým, tj. bez výměny energie s okolím, při dostatečném  přísunu 

kyslíku a minimálním odvodu tepla (Věžníková, 1999). Princip této metody je široce 

využíván v zahraničí. Tato metoda se považuje za nejvěrohodnější laboratorní metodu 

z důvodu napodobení reálného průběhu samovznícení in situ (Taraba, 2003). Pro hnědá 

uhlí byla tato metoda dokonce normovaným postupem ověřování náchylnosti 

k samovznícení (ČSN 44 1397). Změna nastala po 1.10. 2007 kdy byla tato norma zrušena 

bez náhrady. Výstupem jsou mimo zařazení uhlí do třídy náchylnosti rovněž kinetické 

parametry oxidace, tj. hodnocení průběhu samovznícení vztažené na podmínky v důlním 
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provozu, stanovení rychlosti oxidace, stanovení kritické teploty samovznícení a odhad 

inkubační doby.  

      Pro podmínky aparatury VVUÚ, a. s. se navážka uhelného vzorku o hmotnosti  

250 g, zrnitosti pod 2 mm umisťuje do skleněného reaktoru ponořeného do olejové lázně 

adiabatického kalorimetru. Následně je vzorek teplotně temperován na 60 nebo  

80 °C (Adamus 1998) a vystaven působení čistého kyslíku o průtoku 20 ml.min-1, případně 

jiné oxidační směsi, např. vzduch, směsi kyslíku a dusíku. Vyhodnocuje se průměrný 

nárůst teploty At (°C.hod-1), který je důsledkem oxidace uhlí. Čím je tato rychlost vyšší, 

tím vyšší je sklon hodnoceného vzorku k samovznícení. Teplota olejové lázně v průběhu 

testu uhelného vzorku je řídící automatikou vyrovnávána na teplotu oxidovaného uhlí, 

tudíž nedochází k odvodu tepla vyvinutého oxidací a dochází k nárůstu teploty uhlí 

(Adamus, 2004).  

 

 
Obr. 8: Aparatura metody oxidace za adiabatických podmínek (foto Adamus 1996)   

 

     Pro počáteční teplotu 80 °C je klasifikováno černé uhlí podle průměrného nárůstu 

teploty do následujících čtyř skupin podle tabulky č. 2 : 
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Tabulka. 2: Kategorie náchylnosti podle oxidace za adiabatických podmínek (Adamus, 2004) 

Kategorie Slovní hodnocení Průměrný nárůst tep. (°C.hod-1) 

1 Náchylnost k samovznícení malá 0 až 8 

2 Náchylnost k samovznícení střední 5 až 10 

3 Náchylnost k samovznícení značná 8 až 18 

4 Náchylnost k samovznícení velmi značná Nad 15 

 

      Metoda adiabatické oxidace je považována  za nejbezprostřednější způsob pozorování 

průběhu samovznícení (Taraba, 2003), což lze jednoznačně považovat za její přednost. 

Nevýhoda této metody je její časová náročnost a náročná příprava vzorků.  

2.3.2. Metoda Olpinského  

    Metoda byla pojmenována podle polského autora Olpinského a byla vyvinuta v Hlavním 

výzkumném uhelném ústavu v Katovicích  (GIG) v Polsku na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let (Olpinski, 1952). Metoda našla pro svou operativnost a dobrou 

reprodukovatelnost uplatnění v řadě zemí a dodnes je využívána v Polsku, Indii a také 

u nás (Taraba, 2003). 

      Princip této metody spočívá v reakci vzorku slisovaného do brikety, jejíž rozměry jsou 

přesně dané, se vzduchem, jenž je předehřátý na 212 °C (platí pro hnědá uhlí) nebo 235 °C 

(pro černá uhlí). Následně se hodnotí vzestup teploty uvnitř vzorku, tzv. adiabatickém 

bodu (Věžníkova, 1999). Výstupem této metody je klasifikace náchylnosti k samovznícení 

podle gradientu vzestupu teploty. 

      Tato metoda hodnotí rychlost zahřívání vzorku vlivem oxidace při konstantní teplotě 

(212 nebo 235 °C) vnitřního prostoru aparatury. Této konstantní teploty je dosaženo 

pomocí varu, např. chinolínu, jedná se o původní kapalinu použitou Olpinskim, dnes  

se používá pro černá uhlí. Pro hnědá uhlí se používá ethylester kyseliny benzoové 

(Taraba, 2003). Aparatura je složena z topného prostoru s várnou baňkou, jejíž účel  

je ohřev vnějšího pláště reakčního prostoru a také slouží k předehřívání vzduchu 

procházejícího reakčním prostorem. Vzorek uhlí o zrnitosti 0,06 až 0,075, popelnatosti  
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do 35% a hmotnosti 2g je slisován do brikety ve tvaru válce o průměru 8 mm a výšce  

10 mm o tloušťce stěny 4 mm. Dno válce má tloušťku 1 mm a je na jedné straně otevřen. 

Následně je váleček umístěn na špici termočlánku, tak aby měřící spoj byl v těsném 

kontaktu s plným dnem válečku. Slisovaná uhelná briketka (váleček) se vloží do reakčního 

prostoru předehřátého na teplotu 212 nebo 235 °C. Vzorek je vystaven proudu vzduchu 

o objemovém průtoku 100 l.h-1. V průběhu testu se v pravidelných časových intervalech 

zaznamenává vzestup teploty uvnitř vzorku. Vzorek nenáchylný k samovznícení se zahřeje 

jen na teplotu okolí, naopak vzorek náchylný k samovznícení tuto teplotu překročí. Metoda 

sleduje gradient nárůstu teploty, který hodnotíme jako index samovznícení SZa (°C.min-1), 

tj. poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníku, jehož přeponou je tečna vedená ke křivce 

záznamu v tzv. adiabatickém bodě, jenž odpovídá teplotě 212 resp. 235 °C. Podle hodnoty 

indexu SZa se uhlí dělí do následujících skupin náchylnosti k samovznícení: 

 

Tabulka. 3: Kategorie náchylnosti uhlí k samovznícení podle Olpinského (Adamus, 1998). 

Kategorie Slovní hodnocení Index náchylnosti SZa 
(°C.min-1) 

1 Náchylnost k samovznícení malá 0 až 40 

2 Náchylnost k samovznícení střední 40 až 80 

3 Náchylnost k samovznícení značná 80 až 180 

4 Náchylnost k samovznícení velmi značná Nad 180 

 

 
Obr. 9: Aparatura pro stanovení náchylnosti uhlí k samovznícení podle Olpinského (foto Adamus 1996) 
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2.3.3. Metoda pulzní kalorimetrie 

      Princip metody spočívá v ověření množství tepla uvolněného z navážky uhelného 

vzorku oxidovaného v kalorimetru. Ověřovaný uhelný vzorek je vystaven oxidaci při 

kontaktu s konstantním objemem kyslíku (Taraba, 2003). Metoda umožňuje přímé měření 

uvolněného oxidačního tepla q30 (J.g-1). Oxidační teplo q30 představuje teplo uvolněné 

chemickou reakcí kyslíku s uhlím po dobu 30 minut. Příprava uhelného vzorku před 

měřením spočívá v pomletí kusového uhlí v inertní atmosféře (Taufer, 1985) a prosetí na 

požadovanou frakci 0,06-0,14 mm. Množství vyvinutého tepla je stanovováno pomocí 

kalorimetru SETARAM C 80, obr. 10.  

 
Obr. 10: Kalorimetr SETARAM C 80 na Ostravské univerzitě (foto Adamu 1996)  

 

Podle hodnoty tepla q30 je vzorek uhlí zařazen do jedné s následujících skupin náchylnosti 

k samovznícení: 

Tabulka. 4: Kategorie náchylnosti uhlí k samovznícení podle metody pulzní kalorimetrie 

Kategorie náchylnosti 
k samovznícení 

q30 (J.g-1) 
černá uhlí 

q30 (J.g-1) 
hnědá uhlí 

Nízká náchylnost k samovznícení < 0,35 < 3,5 

Zvýšená náchylnost k samovznícení 0,35 až 0,85 3,5 až 7,5 

Vysoká náchylnost k samovznícení > 0,85 > 7,5 
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2.3.4. Metoda CPT (Crossing Point Temperature) 

      Laboratoř samovznícení látek byla založena na Institutu bezpečnostního inženýrství 

VŠB-TUO v létech 1996-97. Základem laboratoře se stala aparatura adiabatického 

termostatu, na jejímž zprovoznění spolupracovala Katedra elektrotechniky, 

Elektrotechnické fakulty VŠB-TU Ostrava. V roce 1999 byl upraven režim termostatu pro 

použití metody CPT (Adamus, 2004). 

      Tato metoda zkoumá dynamiku oxidace ověřovaného vzorku za definovaných 

podmínek změny teplotního gradientu olejové lázně termostatu. První, kdo stanovil 

experimentálně CPT v laboratorních podmínkách byli Nübling a Warnner v roce 1915 

(Banerjee, 2000). Zahřívali práškový uhelný vzorek v trubici s kyslíkem ustálenou 

rychlostí nárůstu teploty olejové lázně. Teplotu, při které vzorek uhlí vlivem oxidace 

předstihne teplotu olejové lázně autoři pojmenovali Crossing Point Temperature. Někteří 

autoři např. Tideswel a Wheeler, Kreulen, Chauvin provedli několik modifikací výše 

uvedené experimentální technologie (Banerjee, 2000). Využili např. čistý kyslík, různé 

typy kapalných a vzdušných lázní, využívali různé tvary a velikosti reaktorových trubiček 

s obsahem uhelné hmoty.  

      Základem měřící aparatury Laboratoře samovznícení látek VŠB-TUO je termostat typu 

U16 s topnou spirálou 1,72 kW a olejovou vanou o objemu 16 l. Reaktor má podobu 

skleněné promývačky o objemu 0,5 l s filtrační fritou u dna (Adamus, 2004). Reaktor  

je vybaven předehřívací skleněnou spirálou, jenž slouží k teplotní kompenzaci přiváděného 

oxidačního média. Součástí aparatury jsou dva termočlánky typu K, dva integrované 

zesilovače AD595AQ, gravitační a elektrické průtokoměry, tlakové láhve s technickými 

plyny (O2, vzduch, N2, směs 10% O2 + 90%N2). Řízení měřící aparatury zajišťuje  

PC pomocí převodníkové A/D karty AXIOM AX 5210, výkonového triakového 

převodníku KUAN, typ KSD225ACB a ovládacích relé. Řídicí program PC byl vytvořen 

pomocí aplikace Control Panel 2.2. Od roku 1999 se stala součástí aparatury také plynová 

linka pro analýzu výstupních plynných produktů. 
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Obr. 11: Termostat U16 spolu s reaktorem 

 

 
Obr. 12: Měřící aparatura metody CPT spolu s plynovou linkou 

 

     Počítačové programové vybavení umožňuje provozovat termostat v režimu metody 

oxidace za adiabatických podmínek a průsečíkové metody CPT. Předmětná laboratoř 

používá exponenciální nárůst teploty s hodnotou teplotního gradientu v rozmezí 0,2 - 4,0 

°C.min-1 s počátečním nárůstem teploty 4 °C.min-1 a následně pozvolný nárůst teploty  

až k hodnotě 0,2 °C.min-1 v závěru měření, při konstantní době rozboru 4 hodiny  

v teplotním rozmezí 25-200 °C (Adamus, 2004). 

      Ověřená hodnota CPT uhlí je konstanta, která závisí na technickém provedení 

aparatury, použitých experimentálních parametrech a náchylnosti uhlí k samovznícení. 

Metoda porovnává potenciál samovznícení uhlí různých druhů, za předpokladu dodržení 
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stanovených experimentálních podmínek. Autor Banerjee rovněž upozorňuje na vliv 

obsahu vody u vysoce vlhkých uhlí, jenž může výsledky zkoušek značně zkreslit. Tyto 

uhelné vzorky posouvají hodnotu CPT směrem nahoru. 

2.3.5. Metoda izotermické sorpce kyslíku 

     Poslední metodou  ověřenou v podmínkách OKR byla metoda izotermické sorpce 

kyslíku. Tato metoda má základ v ruském „U“indexu a „Flask Test“ amerického úřadu 

bezpečnosti. Princip této metody spočívá v umístění navážky uhelného vzorku o hmotnosti 

50g do Erlenmayerove nádoby po dobu 7 dní, na rozdíl od ruského „U“indexu a 

amerického „Flask Test“ byl sledován pouze pokles tlaku v uzavřených nádobách nikoliv 

složení atmosféry uvnitř nádob. Jako hodnotící parametr náchylnosti uhlí k samovznícení 

byl zvolen obsah plochy nad křivkou poklesu tlaku v uzavřených nádobách S(6), obr. 13, 

(Keler, 2005) : 

∑ ∆−=
t

t tppS
0

0 )( ,          (6) 

kde: 

S  – plocha, 

P0  – počáteční tlak [kPa], 

pt  – tlak v čase t [kPa], 

∆t  – časový interval. 
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Obr. 13: Hodnocení plochy poklesu tlaku, (Keler 2005) 

 

        Aparatura se skládá z pěti Erlenmayerových nádob o obsahu 0,5 l vybavenými 

tlakovými senzory absolutního tlaku typ TMAG 518 M4H, výrobce CRESSTO s. r. o.,  

jedním tlakovým senzorem typ P10U, výrobce REGMET, s. r. o.(Keler 2005). Řízení 

měřící aparatury je zajištěno pomocí PC s převodníkovou A/D kartou AXIOM5210, 

programová aplikace je vytvořena v prostředí programu Control Web 2000, schéma 

aparatury metody izotermické sorpce kyslíku je zobrazeno na obr. 15. 

 

Obr. 15: Schéma aparatury metody izotermické sorpce kyslíku 
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 Celkem bylo na VŠB-TU Ostrava ověřeno 27 vzorků , přičemž důsledkem technických 

závad na měřící aparatuře, přerušení dodávky elektrické energie, musely být celkem 3 

vzorky vyloučeny. V průběhu rozborů vzorků pomocí metody izotermické sorpce kyslíku 

byla nalezena souvislost mezi plochou poklesu tlaku a obsahem prchavých látek Vdaf  

(Keler 2005). Tato souvislost je patrná z tab. 5. 

Taulka. 5: Výsledky rozborů uhelných vzorků (Keler, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název  

(číslo vzorku) 

Celkový 

pokles  

tlaku (kPa) 

Obsah plochy  

nad křivkou 

(kPa.min) 

Vdaf 

(%) 

Csa1            (1) 5,40 36119,4 27,1 

Csa2            (2) 3,80 25333,5 29,5 

Csa3            (3) 3,90 26397,6 25,5 

Darkov1      (4) 5,6 38169,6 27,1 

Darkov2      (5) 4,7 33420,6 29,5 

Darkov3      (6) 3,0 22485,9 25,5 

Darkov4      (7) 3,80 25770,3 26,6 

Darkov5      (8) 4,30 29639,7 27,2 

Doubrava2  (9) 9 58314,3 36,4 

Doubrava3 (10) 7 46380,78 26,7 

Dukla1       (11) 4,30 28497,6 25,7 

Dukla3      (11) 7,10 47355,9 35,1 

Dukla4      (13) 4,50 31527,3 26,5 

Dukla5      (14) 5,30 36546 35,0 

Staric1       (15) 4,0 29100,6 17,1 

Staric2      (16) 4,6 33747,3 18,3 

Staric3      (17) 3,4 24471,3 21,9 

Staric4      (18) 3,8 27320,1 15,4 

Staric5      (19) 3,7 27553,5 18,1 

Staric6      (20) 3,9 27308,1 18,1 

Lazy1        (21) 5,10 36845,1 32,2 

Lazy3        (22) 5,60 39325,5 27,7 

Lazy4        (23) 6,40 43586,1 27,7 

Lazy5        (24) 5,30 36597,6 27,7 
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        Klasifikační stupnice metody izotermické sorpce kyslíku, vychází z hodnocení plochy 

tlaku. Přičemž mezní hodnoty klasifikační stupnice tvoří výsledky rozborů souboru vzorků, 

kde nejmenší plochu tlaku vykazoval vzorek Darkov3 (22485,9 kPa.min) a  naopak vzorek 

Doubrava 2 (58314,3 kPa.min) největší plochu tlaku (Keler, 2005). Klasifikační stupnice 

byla navržena následovně: 

 

Tabulka. 6: Klasifikační stupnice hodnocení náchylnosti černého uhlí metodou izotermické sorpce kyslíku 
(Keler, 2005) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Obr. 14: Aparatura metody izotermické sorpce kyslíku na VŠB-TUO (Keler, 2005) 

 

 

Kategorie Hodnota indexu PT 

S (kPa.min) 

Třída náchylnosti 

 k samovznícení 

1. S < 35 000 
NÍZKÁ 

2. S=35 000 – 50 000 
STŘEDNÍ 

3. S  > 50 000 
VYSOKÁ 
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      Metoda byla použita pro porovnání výsledků stanovení náchylnosti k samovznícení 

uhelných vzorků určenou modifikovanou adiabatickou metodou. Z důvodů časové 

náročnosti měření se v rámci předložené disertační práce podařilo metodou izotermické 

sorpce kyslíku ověřit 8 uhelných vzorků, viz kapitola 6.1. disertační práce. Jedná se 

o vzorky:  

• Vzorek 8 – ČSA 11 431 

• Vzorek 9 – ČSA 11 232/3 

• Vzorek 11 – ČSA 14 020 

• Vzorek 16 -  Lazy 163 104 

• Vzorek 17 -  Lazy 140 910 

• Vzorek 24 – Paskov 059 5344/3 

• Vzorek 26 – Paskov 063 5346 

• Vzorek 33 – ČSM-JIH 294 376/1 
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3. Platná legislativa 

      Základním obecně závazným právním předpisem upravujícím bezpečnost v hlubinných 

dolech je vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým 

způsobem v podzemí v platném znění (poslední novela 282/2007 Sb.). V roce 1990 bylo 

vydáno rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě č. 10/1990 k zajištění jednotného 

plnění požadavků vyhlášky Českého báňského úřadu v Praze č. 22/1989 Sb. Následně bylo 

toto rozhodnutí nahrazeno rozhodnutím S 0300/2008-6-68/Ing.Kp/Pe. Podle znění §2, 

pís.e) vyhlášky č. 22/1989 Sb. je považováno za „důlní požár nežádoucí a nekontrolované 

hoření; za důlní požár se považuje i proces samovznícení, a to od takového stadia, kdy jeho 

zplodiny jsou schopny ohrozit zdraví nebo životy lidí nebo kdy teplota hořlavé hmoty by 

mohla být příčinou výbuchu“.  

 

Z výše uvedené legislativy vyplývají následující povinnosti:  

 

• §187, odst. 1, 22/1989 Sb. – uhelné sloje se dělí na sloje náchylné k samovznícení 

a sloje bez náchylnosti k samovznícení. Před zahájením dobývání musí být ověřena 

náchylnost k samovznícení dané sloje. Na základě výsledků ověření zařadí 

Obvodní báňský úřad sloj do příslušné kategorie. 

• čl. 27, odst. 1.a), rozhodnutí S0300/2008 - všechny sloje v OKR v členění 

jednotlivých porubních bloků musí být zařazeny do jedné z následujících kategorií 

náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (oxireaktivity s kyslíkem): 

- Vysoce reaktivní uhlí 

- Reaktivní uhlí 

- Nereaktivní uhlí 

• čl. 27, odst. 1.b), rozhodnutí S0300/2008 - k zařazení sloje do kategorie náchylnosti 

uhelné hmoty k samovznícení musí být přihlédnuto již ve stádiu projekce,  

s vypracováním projektů prevence samovznícení uhlí pro každou z následujících 

existenčních fází porubního bloku: 
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-  fáze vybavování a přípravy porubu, 

-  fáze těžební činnosti porubu, 

-  fáze likvidace a výklizu porubu. 

Stanovená preventivní opatření musí být projednána a doporučena preventivní 

havarijní komisí. 

• čl. 27, odst. 2., rozhodnutí S0300/2008 - místa nebezpečná vznikem samovznícení  

(např. uzávěry požářišť, místa, kde byl již dříve zjišťován oxid uhelnatý  

i v koncentracích přípustných hygienickými předpisy, místa průtahů větrů, zejména 

v mocných slojích a při dobývání sdruženými poruby apod.) a místa, kde jsou 

zjištěny příznaky možného samovznícení, musí být střežena. Kontrolní prohlídka 

takových míst spolu s měřením koncentrace oxidu uhelnatého musí být konána  

v každé směně  a v nepracovních dnech jednou za 24 hodin, pokud nejsou místně 

sledována kontinuálním analyzátorem na oxid uhelnatý, umístěným ve větrním 

proudu neovlivněném jiným větrním proudem (dále „neovlivněný větrní proud“). 

Závodní dolu musí určit podle konkrétních podmínek lhůty a místa pro odběr 

vzorků vzdušin pro laboratorní rozbory. 

• §187, odst. 2, 22/1989 Sb. – na dole s výskytem sloje náchylné k samovznícení 

musí být vytvořena podmínky pro inertizaci dusíkem. 

• § 187, odst. 3, 22/1989 – organizace zajišťuje jednotný postup a řízení prevence 

samovznícení na dolech vydáním pracovních pravidel, stanovující zejména zásady 

pro vypracování projektu prevence samovznícení pro vedení důlních děl ve slojích 

náchylných k samovznícení , způsob určení míry nebezpečí samovznícení uhlí  

ve sloji a potřebná opatření. 

• §187, odst. 5, 22/1989 – při vedení důlních děl ve sloji náchylných k samovznícení 

musí být:  

• zabráněno průtahům větrů přes vyrubané prostory, stařiny a pilíře mezi 

důlními díly neprodleným utěsňováním závalu a to zejména v místě výchozí 

prorážky při dobývání stěnováním, v porubních chodbách v návaznosti  

na postup porubu a v místě ukončení porubu, a to i s ohledem na časové  

a prostorové vedení důlních děl. 
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• neprodleně uzavírány vydobyté prostory ukončených porubů a důlní díla  

do nich ústící. 

• určen nejmenší denní postup porubu s ohledem na předpokládanou 

inkubační dobu 

• vytvořeny podmínky pro omezení akumulace tepla 

• neprodleně vyplňovány volné prostory za výztuží v důlních dílech 

• předcházeno vzniku endogenních požárů vhodnými technickými prostředky 

(injektáži, proplavovaním stařin, budováním záplavových manžet nebo 

inertizací) 

• zvolena taková dobývací metoda a při stěnování i taková výztuž, aby ztráty 

uhelné hmoty byly v závalu co nejmenší. V mapové dokumentaci 

provozovaného porubu musí být vyznačena místa a mocnost vrstvy uhelné 

hmoty ponechané v závale. 

 

• §187, odst. 6, 22/1989 - pro včasné zjištění procesu samovznícení organizace  

na vhodných místech zjišťuje a vyhodnocuje vývin CO. 

• §187, odst. 7, 22/1989 – sloj náchylnou k samovznícení je možné dobývat do pole 

jen při dobývání na plnou základku, nebo pokud v nadloží do pěti násobku 

mocnosti sloje není nečistě vyrubaná nebo nevyrubaná sloj. Na styku vyrubaného 

prostoru s vtažným a výdušným důlním dílem se zřizují základkové pásy nebo 

žebra zabraňující průtahu důlních větru vyrubanými prostory. 

      

     Nejvýznamnějším indikačním plynem oxidace uhelné hmoty v praxi je CO. Ohlašovací 

povinnost vývinu CO státní báňské správě nastává organizaci při výskytu koncentrace větší 

než 0,013% (Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb.).  
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4. Aparatura modifikované adiabatické metody HGF VŠB-TU      

Ostrava 

       Aparatura modifikované adiabatické metody využívá stávajícího vybavení Laboratoře 

samovznícení látek VŠB-TUO metody CPT. Základ aparatury je tvořen termostatem  

U16 s topnou spirálou o výkonu 1,72 kW a olejovou vanou o objemu 16 l, plněnou 

silikonovým olejem AP 200, výrobce WACKER Chemie AG. Olej je bezbarvý  

bez zápachu, bod vzplanutí je cca 260 °C, teplota vznícení je více něž 400 °C, měrná 

hmotnost cca 1,07 g/cm2 při 25 °C s tepelným rozkladem při více než 350 °C  

a dynamickou viskozitou 190 – 210 mPa.s při 25 °C. Kinematická viskozita oleje je  

cca 200mn/s při 25 °C. Tato látka nevytváří výbušnou směs a ve vodě je prakticky 

nerozpustná. Reaktor umístěný v olejové lázni termostatu U16, Obr. 11 a 19 má podobu 

skleněné promývačky o objemu 0,5 l s filtrační fritou u dna, opatřen je rovněž předehřívací 

skleněnou spirálou sloužící pro teplotní kompenzaci přiváděného oxidačního media,  

tj. čistého O2. Dále k aparatuře náleží dva termočlánky typu K, sloužící k snímání teploty 

uvnitř vzorku a teploty olejové lázně. Tato část aparatury je umístěna v skleněném boxu 

který je opatřen digestoři. K zesílení výstupního napětí termočlánku je použito dvou 

integrovaných zesilovačů AD595AQ, výrobce Analog Devices, Inc. s měřícím rozsahem -

200 °C až 1250 °C s přesností ±3 °C při teplotě 25 °C a stabilitou 0,05 °C/°C. Tento typ 

integrovaného zesilovače obsahuje vestavěný obvod pro kompenzaci nenulové hodnoty 

srovnávacího konce termočlánku (ICE POINT COMP.). Nabízí také široký rozsah 

napájecího napětí od +5 V do ± 15 V a malým výkonem <1 mW.  

 
Obr. 16: Blokové schéma integrovaného zesilovače AD595AQ (Analog Devices 1999). 
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       Součástí aparatury jsou dále gravitační rotametry výrobce Cole Parmer a tlakové láhve 

s technickými plyny a redukčními ventily. Ovládání termostatu PC je zajištěno pomocí 

A/D karty, typ AX 5210, výrobce AXIOM a výkonového triakového převodníku výrobce 

KUAN, typ KSD225ACB. Fyzické propojení PC a komponentů aparatury je zajištěno 

svorkovnicí AX951A, výrobce AXIOM. Řídící program je realizován v programovém 

prostředí Control Panelu 2.2, výrobce Alcor – Moravské přístroje, a. s.. 

 

 
Obr. 17: Schéma aparatury modifikované adiabatické metody 

 

       Při kontrole aparatury metody CPT byl zjištěn poruchový stav obvodu integrovaných 

zesilovačů AD595AQ. Tento problém byl následně řešen výrobou nového plošného spoje  

a osazením zcela novými elektrosoučástkami, včetně integrovaných zesilovačů. Schéma 

zapojení integrovaných zesilovačů je znázorněno na obr. 17 a  obr. 18.  
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Obr. 18: Schéma zapojení integrovaných zesilovačů AD595AQ 

 

 

Vzorek, zrnitosti 0,1-0,3 mm je umístěn do reakční nádoby, do které je poté zasunut 

termočlánek sloužící pro sledování průběhu teploty, obr 19. Zakončení termočlánku  

je orientováno do středu reaktoru. Měřené hodnoty teplot jsou ukládány do souboru  

„* .DBF“. Archivace probíhá každou minutu do zvoleného souboru. Jsou archivovány  

jak měřené teploty uhelného vzorku reaktoru, tak teplota olejové lázně (druhý termočlánem 

je umístěn v olejové lázni). V adiabatickém režimu termostatu (adiabatický režim  

- bez výměny tepla s okolím) iniciuje vzniklý teplotní rozdíl vzorku a olejové lázně zapnutí 

topné spirály a dorovnání teploty lázně k teplotě vzorku. Nárůst teploty uhelného vzorku  

je způseben oxidací vlivem filtrace oxidačního média (nejčastěji čistý kyslík) přes uhelný 

vzorek. Vrchní část reakční nádoby je opatřena vývodem pro odvod plynných produktů 

oxidace a vody vznikající kondenzací vodní páry pří temperacích uhelných vzorků. Takto 

zniklá voda je dále odváděna do kádinky, kterou můžeme vidět vedle reakční nádoby  

na obr. 19. 



Václav Zubíček: Modifikace adiabatické metody 

2010   
 

51 

     Ověřená a používaná adiabatická metoda VVUÚ, a. s. využívá zrnitosti vzorku  

pod 2,0 mm. Oproti tomu aparatura adiabatické metody používána v INSEMEX 

v Petrošani používá zrnitost vzorku pod 0,3 mm.  Limitujícím faktorem modifikované 

adiabatické metody se stala filtrační frita reakční nádoby, která neumožnuje použití 

zrnitosti pod 0,1 mm. Zrnitost vzorku pro modifikovanou adiabatickou metodu byla volena 

s ohledem na dynamiku procesu oxidace, viz. kap. 7.3. Vliv zrnitosti. Kdy zrnitost  nad 0,3 

mm vykázala podstatně nižší dynamiku oxidace vzorku, což v případě modifikované 

adiabatické metody není vhodné. 

      Metoda ověřovaná autorem disertační práce vychází z „metody oxidace  

za adiabatických podmínek“, která byla popsaná v kapitole 2.3.1 předložené práce a  byla 

označena názvem „Modifikovaná adiabatická metoda“. Modifikace metody spočívá  

ve zvýšení počáteční teploty ověřovací zkoušky. Dosud byla adiabatická metoda (např.  

na VVUÚ a.s.) provozována s počáteční teplotou laboratoře, případně 40, 80 oC.  

V modifikované verzi je za počáteční teplotu zvolena hodnota 120 oC podle zkušenosti 

výzkumného ústavu INSEMEX v Petrošáni v Rumunsku (Toth, 2001). Temperace vzorku 

na 120 oC  probíhá v inertní atmosféře (průtok N2 = 20 ml.min-1). Doba temperace byla 

experimentálně stanovena na 2 hodiny. 
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Obr. 19: Reakční nádoba modifikované adiabatické metody 

 

     Po dosažení teploty 120 °C je průtok dusíku nahrazen čistým kyslík. Průtok oxidačního 

media byl nastaven na 40 ml.min-1. Následně začíná proces oxidace,  což vede 

ke zvyšování teploty ověřovaného vzorku. Test je ukončen po 2 hodinách a 30 minutách, 

kdy dochází vlivem nedostatku kyslíku u více reaktivních vzorků ke stagnaci nárůstu 

teploty. Zpracování výsledků měření se provádí pomocí aplikace Microsoft Exel 

s grafickým vyhodnocení průběhu zkoušky. 

4.1 Řídící softwarová aplikace   

       Pro účely vyhodnocení měření je používáno aplikace programu Control Panelem 2.21, 

výrobce Moravské Přístroje a. s. Vývojové prostředí programu Control Panel představuje 

systém sloužící ke generování měřících, řídících a regulačních programů pro PC. Toto 

vývojové prostředí nabízí široké uplatnění pro vývoj řídících aplikací např. ve strojírenství, 

hutnictví, v laboratořích atd..  

      Vytváření aplikací v tomto prostředí se děje za pomocí vizualizovaného způsobu 

programování. Aplikace je možno vytvářet sestavováním objektů pomocí myši. 
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Uchopením dané ikony znázorňující požadovaný přístroj a následným vložením přístroje 

do stromové struktury programu vyvíjené aplikace dojde k zapsání parametrů přístroje  

do zdrojového textu programu. Základní části navrhované programové aplikace jsou 

tvořeny: 

 

• deklarace konstant a proměnných, 

• ovladače vstupně/výstupních zařízení, 

• obrazový panel, 

• virtuální přístroje. 

 

     Prvním krokem je definování potřebných proměnných a stanovení vazby programu 

prostřednictvím ovladačů a kanálů, na reálná výstupní zařízení. Dále je možno propojit 

panely, přístroje, ovládací a identifikační prvky atd.. 

      Autorem předložené disertační práce byla vytvořena uživatelská aplikace (Zubíček, 

2008) snímající teploty (vzorek, lázeň), ovládající topnou spirálu, umožňující 

automatickou temperaci vzorku (120 °C), sledující souběh teplot, výpočet rozdílu teplot 

termočlánků (maximální odchylka teplot termočlánků 0,4 °C z celého rozsahu měření)  

a následně grafické zobrazení aktuálního rozdílu teplot, zobrazení časového údaje o době 

měření. Po spuštění programové aplikace je na displeji PC zobrazen úvodní panel  

obr. 20. Na obrázku 21 je uveden řídící panel aplikace.  
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Obr. 20:  Printscreen úvodní stránky aplikace, (Zubíček, 2008) 

 

 
Obr. 21: Printscreen řídící aplikace Modifikované adiabatické metody (Zubíček, 2008). 
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     Aplikace archivuje teploty okolí, olejové lázně a měřeného vzorku každých 60 sekund 

do souboru MAM_M.DBF. Tento typ souboru umožňuje otevření a následné zpracování 

teplot v aplikaci Microsoft Word. Aplikace obsahuje korekci a filtr teplot termočlánků, 

automatické dorovnání teploty lázně na teplotu vzorku. 

     Z důvodu odchylek teplot měřených pomoci termočlánků aparatury vůči kalibračnímu 

teplomětu byly do softwarové aplikace naprogramovány korekce. Korekce teplot 

termočlánků byla provedena za pomocí digitálního teploměru HH22, výrobce Omega 

Engineering, Inc., který byl použit jako kalibrační teploměr. Jedná se o zařízení s možností 

připojení J a K termočlánků, s vysokou přesností měření 0,1% měřené hodnoty 

a s možností zobrazení teploty prvého a druhého termočlánků a jejich rozdílů. Funkce 

indikace trendu zobrazuje zda měřená teplota stoupá či klesá. Opakovanou temperací 

olejové lázně pro rozmezí teplot 120-200 °C byly stanoveny pro korekci teplot v daném 

intervalu následující vztahy(7), (8):  
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( )[ ] 1200014118,1*5,123 +−= utU tt                              (7) 

( )[ ] 1200009279,1*7,123 +−= tlL tt                   (8)

      

kde: 

tU - teplota uhlí po korekci,[ °C] 

tu - teplotní údaj z termočlánku uhlí, [ °C] 

tL - teplota lázně po korekci, [ °C] 

ttu - teplotní údaj z termočlánku lázně, [ °C]. 

 

     Vztahy (7), (8) byly použity v předmětné programové aplikaci (Zubíček, 2008). 

4.2 Uchovávaní a příprava vzorků 
      Odebraný vzorek z porubu/čelby je vkládán do záchranářského pytle spolu 

s identifikačním štítkem, následně po vyfárání je uložen do igelitového sáčku omezující 

přístup vzdušného kyslíku. V co nejkratším časovém intervalu jsou dané vzorky dopraveny  

do Laboratoře samovznícení látek institutu 542, kde jsou vakuovány. Uhelný vzorek  

je před samotným měřením uchováván pomocí odsávacího systému se svářečkou VACSY 

VG-017-P, výrobce Zepter International, obr. 22, v polyetylénovém sáčku Zepter, který  

je určen k vakuování potravin.  

 

Obr. 22: VACSY VG-017-P 

       

      Vlastní příprava vzorků pro potřeby měření (zrnitost 0,1 - 0,3mm, hmotnosti= 287g)  
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je  prováděna bezprostředně před samotným měřením (1 hodina). Uhelný vzorek je drcen 

pomocí čelisťového drtiče typ BB 51,obr. 23, dále je oddělena požadovaná zrnitost 

prosévačkou Retsch typ AS 200 basic, výrobce F. Kurt Retsch GmbH& Co. KG, obr 24. 

 

 
 

Obr. 23: Čelisťový drtič BB 51 spolu s prosévačkou AS 200 
 

Následně je stanovena potřebná navážka vzorků, s přesností 0,1g, laboratorní váhou 

SCALTEC INSTRUMENT, typ 63, obr. 24. Dále je vzorek umístěn do reakční nádoby. 

    

 
Obr. 24: Laboratorní váha SCALTEC 
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4.3 Ověření opakovatelnosti aparatury modifikované adiabatické metody  
 

      Provedená opakovatelnost modifikované adiabatické metody  potvrdila nejen správnost 

postupu měření ale také použitelnost dané metody. Byla provedena pětinásobná laboratorní 

zkouška totožného homogenizovaného uhelného vzorku předmětnou aparaturou 

Laboratoře samovznícení látek institutu 542, HGF VŠB-TU Ostrava. Výsledky měření jsou 

uvedeny na obr. 26. 
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Obr. 26: Průběhy měření opakovatelnosti modifikované adiabatické metody  

 
       Odlišnosti v průběhu měření vzorků č. 1 a 2 vůči zbývajícím vzorkům byly 

zapříčiněny kolísáním okolní teploty v laboratoři při měření (v laboratoři byla nižší 

teplota). Při měření vzorků 3 až 5 byla udržována teplota v laboratoři na konstantní teplotě 

24 °C, která byla zajištěna pomocí automatické regulace teploty v laboratoři. Z tohoto 

důvodu byla zavedena teplotní temperace laboratoře na již zmíněných 24 °C vždy před 

každým měřením uhelného vzorku a následné udržování této teploty do ukončení měření, 

jelikož nižší teplota okolí posouvá teplotní gradient směrem dolů. 

     4.4. Ověření činnosti aparatury modifikované adiabatické metody 

       Pro ověření činnosti modifikované adiabatické metody byl proveden rozbor inertního 

materiálu. Jako vhodný materiál byl vybrán vápenec. Cílem ověření bylo prokázat,  
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že po teplotní temperaci vzorku umistěného do termostatu a spuštění adiabatického režimu 

nedochází k samovolnému nárustu teploty vzorku. Průběh zkoušky je znázorněn  

na obr. 27.  
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Obr.27: Zkouška inertního vzorku (vápenec) modifikovanou adiabatickou metodou 

 

     Inertní vzorek byl temperován standardním způsobem (doba temperace 2 hodiny, 

inertní plyn dusík) poté byl přiveden čistý kyslík. Doba testu byla stanovena na 2 hodiny 

30 minut. Vzrůst teploty na počátku testu si lze vysvětlit teplotní setrvačností aparatury, 

cca 2 minuty, kdy dochází vlivem zahřáté spirály k dalšímu zvýšení teploty, 

cca 1 °C. Po uplynutí této doby došlo k ustálení teploty a následně k pozvolnému poklesu 

teploty (chladnutí aparatury).  

     Lze tedy konstatovat že vzniklý teplotní gradient u uhelných vzorku vzniká důsledkem 

oxidace vzorků. 
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5.  Rozbory uhelných vzorků OKR                                  

      Odběr uhelných vzorků OKR byl realizován na základě smlouvy o vzájemné 

spolupráci mezi OKD a. s. a Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava z října roku 

2008. Odběry byly zaměřeny na aktivní pracoviště v současné době dobývaných slojí. 

Počet vzorků byl stanoven na cca 30. Žádost o uhelné vzorky je přiložena v příloze  

č. 1 disertační práce. Ze strany ředitelství OKD, a. s. byly z tohoto důvodů rozeslány 

dopisy na jednotlivé důlní závody s žádosti o poskytnutí  kontaktní osoby pro spolupráci.  

      Odběr vzorků se týkal následujících dolů společnosti OKD, a. s.: 

• Důl Karviná 

� důl Lazy 

� důl ČSA 

 

• Důl ČSM 

� důlní závod Sever   

� důlní závod Jih 

 

• Důl Darkov 

� důlní závod - Darkov  

� důlní závod - 9. květen 

 

• Důl Paskov 

 

    Kvalitativní parametry vzorků, avšak ne všech, byly získány z jednotlivých důlních 

pracovišť. Jedná se především o obsah popela, spalné teplo, index puchnutí a obsah 

prchavé hořlaviny. 
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5.1. Vzorková základna 

      Z jednotlivých důlních závodů bylo odebráno celkem 36 čenouhelných vzorků. Autor 

provedl osobně odběr cca 18 vzorků, zbývajících 18 vzorků byl zajištěn pověřenou osobou 

jednotlivých důlních závodů. Výběr vzorků byl volen tak, aby obsáhl jak sloje náchylné 

k samovznícení, tak i sloje nenáchylné (uhlí karvinské části revíru a uhlí dolu Paskov těžící 

Ostravské souvrství). Tabulka 7 uvadí jednotlivé parapetry vzorků a jejich identifikaci. 

5.2. Základní měření  

     Modifikovanou adiabatickou metodou bylo ověřeno celkem 35 černouhelných vzorků. 

Rozbor vzorku č. 30 musel být z důvodu technických problému vyřazen (výpadek el. sítě 

220 V). Délka základních měření byla stanovena na 2 hodiny 30 minut. Příprava vzorků 

pro potřeby měření probíhala u všech vzorků totožně. Příprava uhelných vzorků byla 

popsána v kap. 4.2. Vzorek byl umístěn do reaktoru a následně ponořen do olejové lázně 

termostatu. Dále probíhalo měření modifikovanou adiabatickou metodou HGF VŠB-TU 

Ostrava, viz kap. 4. Po uplynutí 150 minut dochází k ukončení měření. 

      Tabulka 8 uvadí hodnoty maximálních teplot dosažených jednotlivými vzorky. 

Průběhy měření modifikovanou adiabatickou metodou všech vzorků jsou uvedeny  

na obr. 28. 

     Rozdíl v počátečních teplotách vzorků byl způsoben snahou dodržení standardní doby 

temperace vzorků, kdy při prvních (vzorek1-9) měřeních byla stanovena doba na 2 hodiny. 

U pozdějších měření bylo od této standatdní doby temperace upuštěno z důvodů velké 

variability počátečních teplot. Cílem úpravy bylo dosažení nižší hodnoty variačního rozpětí 

počáteční teploty. Variační rozpětí teplot temperace celého souboru vzorků činilo 3,08 °C, 

přičemž maximální počateční teplota byla 120,86 °C (vzorek 10) a minimální  

117,78 °C (vzorek 6).  
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Tabulka.7: Identifikace a parametry vzorků 

Identifikace Parametry vzorku 
Číslo 

vzorku 
Datum 
odběru 

Důlní 
závod Pracoviště Sloj  Kra Staničení Vdaf Ad  QS

daf SI Std 
— — — — — — m % % MJ — % 
1 3.6.2009 Darkov3 Porub 40 515 40 5 — 25,7 — 36 4,5 0,41 
2 3.6.2009 Darkov3 Čelba 40 453 40 4 — 25,6 — 35,56 4,5 0,4 
3 3.6.2009 Darkov3 Porub 40 203 40 2 — 25,8 14 35,42 5 0,45 
4 16.6.2009 Darkov2 Porub 340 502j 34 5 — — — — — — 

5 16.6.2009 Darkov2 
Čelba 237 
500z 37 5 — — — — — — 

6 16.6.2009 Darkov2 Čelba 224 232 22 2 — 28,2 6,6 — 5,5 0,58 
7 16.6.2009 Darkov2 Porub 340 821 34 8 — 28,2 5,8 — 5,5 0,48 
8 8.9.2009 ČSA Čelba 11 431 24 11 5 24,8 2,7 — 3 — 
9 8.9.2009 ČSA Čelba 11 232/3 23 11 41 24,8 2,7 — 3 — 
10 8.9.2009 ČSA Porub 14 030 40 1 — 23,3 2,7 — 2,5 — 
11 8.9.2009 ČSA Porub 14 020 40 1 — — — — — — 
12 8.9.2009 ČSA Porub 14 068 40 1 — 24,8 2,7 — 3 — 

13 8.9.2009 ČSA 
Porub 223 
403/2A 34 22 — — — — — — 

14 8.9.2009 ČSA Porub 14 006 40 1 — — — — — — 
15 28.9.2009 LAZY Porub 163 104 NATAN 1 — 28,8 5,6 36,45 6,5 0,68 
16 28.9.2009 LAZY Porub 163 104 NATAN 1 — 28,8 5,6 36,45 6,5 0,68 
17 28.9.2009 LAZY Porub 140 910 40 9 — 33 4,3 35,59 4 0,39 
18 28.9.2009 LAZY Čelba 63 106 NATAN 1 69 — — — — — 

19 28.9.2009 LAZY 
Porub 139 
704/1 39 7 — 26,8 2,6 35,81 1   

20 28.9.2009 LAZY 
Porub 139 
704/1 39 7 — 26,8 2,6 35,81 1   

21 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 074 
5353 21A 3 72 — — — — — 

22 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 080 
5251 22B 2 559,9 — — — — — 

23 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 084 
5255 22F 2 586,5 — — — — — 

24 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 059 
5342/2 059 10 3 607 — — — — — 

25 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 063 
5344/3 17B 3 61,8 — — — — — 

26 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 063 
5346 17B 3 — — — — — — 

27 14.10.2009 PASKOV 
Čelba 063 
5346/1 17B 2 164,5 — — — — — 

28 4.10.2009 
ČSM-
SEVER 

Čelba 320 
291/1 32 2 36 24,9 — — — — 

29 4.10.2009 
ČSM-
SEVER Čelba 371 062 37a 0 55 23,7 — — — — 

30 4.10.2009 
ČSM-
SEVER Čelba 331 120 33a 1 253 25,8 — — — — 

31 4.10.2009 
ČSM-
SEVER Porub 300 102 30 1 — 26,7 — — — — 

32 4.10.2009 
ČSM-
SEVER Porub 362 000 36b 0 — 24 — — — — 

33 2.12.2009 ČSM-JIH 
Čelba 294 
376/1 29b 3 77,3 26,5 15 — 7 — 

34 2.12.2009 ČSM-JIH Čelba 401 525 40 5 234 22,1 5 — 3 — 
35 2.12.2009 ČSM-JIH Čelba 401 525 40 5 234 22,1 5 — 3 — 
36 2.12.2009 ČSM-JIH Čelba 401 525 40 5 234 22,1 5 — 3 — 
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Tabulka 8: Maximální teploty dosažené za dobu 150 minutového měření 

  Maximální  
Vzorek 
číslo 

Důlní 
závod Pracoviště 

dosažená 
tepota  

Počáteční 
teplota 

Konečná 
teplota 

  v průběhu  
      150 min. testu vzorku vzorku 
    — [°C] [°C] [°C] 

1 Darkov 3 Porub 40 515 48,41 119,18 167,59 
2 Darkov 3 Čelba 40 453 48,8 119,46 168,26 
3 Darkov 3 Porub 40 203 43,14 120,02 163,16 
4 Darkov 2 Porub 340 502j 52,47 120,27 172,74 
5 Darkov 2 Čelba 237 500z 54,04 119,33 173,37 
6 Darkov 2 Čelba 224 232 45,79 117,78 163,57 
7 Darkov 2 Porub 340 821 45,84 119,59 165,43 
8 ČSA Čelba 11 431 44,43 118,79 163,22 
9 ČSA Čelba 11 232/3 37,32 118,89 156,21 

10 ČSA Porub 14 030 60,5 120,86 181,36 
11 ČSA Porub 14 020 57,98 120,59 178,57 
12 ČSA Porub 14 068 59,93 120,1 180,03 
13 ČSA Porub 223 403/2A 49,67 119,41 169,08 
14 ČSA Porub 14 006 59,45 120,15 179,6 
15 LAZY Porub 163 104 55,5 120,03 175,53 
16 LAZY Porub 163 104 54,8 119,92 174,72 
17 LAZY Porub 140 910 43,19 119,55 162,74 
18 LAZY Čelba 63 106 39,73 120,36 160,09 
19 LAZY Porub 139 704/1 45,46 120,22 165,68 
20 LAZY Porub 139 704/1 38,42 119,6 158,02 
21 PASKOV Čelba 074 5353 45,1 120,13 165,23 
22 PASKOV Čelba 080 5251 57,01 120,78 177,79 
23 PASKOV Čelba 084 5255 32,37 120,46 152,83 
24 PASKOV Čelba 059 5342/2 58,26 120,19 178,45 
25 PASKOV Čelba 063 5344/3 17,64 120,45 138,09 
26 PASKOV Čelba 063 5346 62,77 120,32 183,09 
27 PASKOV Čelba 063 5346/1 52,42 120,81 173,23 

28 
ČSM-
SEVER Čelba 320 291/1 48,88 120,77 169,65 

29 
ČSM-
SEVER Čelba 371 062 53,52 120,75 174,27 

31 
ČSM-
SEVER Porub 300 102 41,19 120,33 161,52 

32 
ČSM-
SEVER Porub 362 000 59,33 120,73 180,06 

33 ČSM-JIH Čelba 294 376/1 50,23 120,61 170,84 
34 ČSM-JIH Čelba 401 525 48,94 120,61 169,55 
35 ČSM-JIH Čelba 401 525 52,43 120,57 173 

36 ČSM-JIH Čelba 401 525 40,69 120,43 161,12 
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Obr. 28: Grafické znázornění 150 min. meření všech ověřovaných vzorků modifikovanou adiabaticko 

metodou 

  

5.3 Hodnotící parametr 

 
     Na základě uskutečněných měření bylo autorem navrženo zkrátit celkový čas měření  

na dobu 60 minut z původních 150 minut. Tento časový interval se projevil jako zcela 

dostatečný, neboť po 60-ti minutách nedochází již ke zvyšování teploty vlivem oxidace.  

Obr. 29 znázorňuje narůst teploty uhelného vzorku spolu se spotřebou kyslíku v průběhu 

měření. Spotřeba kyslíku byla měřena kyslíkovým analyzátorem SERVOMEX 570A. 
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Obr. 29: Spotřeba O2 v průběhu měření modifikovanou adiabatickou metodou 

 

     Na základě snížení doby testu vzorku modifikovanou adiabatickou metodou byl 

autorem zvolen jako hodnotící parametr teplotní gradient ∆t60. ∆t60 parametr je určen dle 

následujícího vztahu (8): 

pk ttt −=∆ 60           (8) 

kde:   ∆t60 – rozdíl teplot,   [°C], 

tp- počateční teplota, [°C], 

tk – konečná teplota,  [°C]. 
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6. Klasifikační stupnice modifikované adiabatické metody 

     Z provedených měření 35 uhelných vzorků s časem rozboru 150 minut a po následném 

zkrácení časového intervalu vyhodnocení (60 minut) byl vybrán vzorek s největším 

teplotním gradientem ∆t60. Jedná se o vzorek 7 (Darkov 2) jehož nárůst teploty za 60 minut 

rozboru dosáhl hodnoty ∆t60 = 34,58 °C. Tato hodnota byla zvolena za 100 % a následně 

byly další teplotní gradienty ∆t60 stanoveny jako procentuální vyjadření vztažené k hodnotě 

34,58 °C. Tímto bylo dosaženo procentuálního vyjádření hodnot teplotního gradientu ∆t60. 

V tabulce 9 jsou uvedeny  hodnoty ∆t60 a jejich procentuálním vyjadřením podílů 

k hodnotě ∆t60 = 34,58 °C . 

     Odlišnost oxireaktivity uhelných vzorků pocházejících z ostravských slojí vůči uhelným 

vzorkům odebraných z karvinských slojí reprezentuje obr. 30. Zde je patrné, že 

oxireaktivita uhelných vzorků odebraných s ostravských slojí se nachází v oblasti nižších 

hodnot ∆t60.  

Karvinská uhlí vs. Ostravská uhlí
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Obr. 30: Porovnání výsledků měření“ karvinských uhlí“  vs.“ ostravská uhlí“  modifikovanou adiabatickou 

metodou    
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Tabulka 9: Hodnoty ∆t60 uhelných vzorků 

Průměrný nárůst teploty  [°C/hod] 
 

Vyjádřeno 
v % Důl 

   
Darkov3     

vzorek1 (40 sloj) 20,24 58,53 

vzorek2  (40 sloj) 20,92 60,50 

vzorek3  (40 sloj) 18,15 52,49 

Darkov2     

vzorek4  (34 sloj) 19,29 55,78 

vzorek5  (37 sloj) 16,48 47,66 

vzorek6  (22 sloj) 24,69 71,40 

vzorek7  (34 sloj) 34,58 100,00 

ČSA     

vzorek8  (24 sloj) 27,74 80,22 

vzorek9  (23 sloj) 33,48 96,82 

vzorek10  (40 sloj) 23,15 66,95 

vzorek11  (40 sloj) 22,17 64,11 

vzorek12  (40 sloj) 19,46 56,28 

vzorek13  (34 sloj) 30,29 87,59 

vzorek14  (40 sloj) 15,96 46,15 

LAZY     

vzorek15 (NATAN) 16,43 47,51 

vzorek16 (NATAN) 18,08 52,28 

vzorek17  (40 sloj) 31,59 91,35 
vzorek18  (463 NATAN 
sloj) 22,74 

65,76 

vzorek19  (39 sloj) 31,48 91,04 

vzorek20  (39 sloj) 33,41 96,62 

PASKOV     

vzorek21  (21A sloj) 10,1 29,21 

vzorek22  (22B sloj) 20,87 60,35 

vzorek23  (22F sloj) 13,52 39,10 

vzorek24 (059 10 sloj) 18,8 54,37 

vzorek25 (063 17B sloj) 4,79 13,85 

vzorek26 (17B sloj) 19,4 56,10 

vzorek27 (17B sloj) 19,53 56,48 

ČSM-Sever     

vzorek28 (32 sloj) 24,06 69,58 

vzorek29 (37A sloj) 15,81 45,72 

vzorek31 (30 sloj) 25,74 74,44 

vzorek32 (36B sloj) 17,64 51,01 

ČSM-Jih     

vzorek33 (29B sloj) 21,79 63,01 

vzorek34 (40 sloj) 29,21 84,47 

vzorek35 (40 sloj) 21,67 62,67 

vzorek36 (40 sloj) 17,25 49,88 
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Z výsledků dosažených teplotních gradientů ∆t60 byla autorem navržena hodnotící stupnice 

náchylnosti uhelných vzorků k samovznícení,  tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Hodnotící stupnice náchylnosti k samovznícení modifikované adiabatické metody 

Kategorie 
Průměrný nárůst teploty ∆t60 

[°C/hod] Slovní hodnocení 
1 0 až 19 Nízká 
2 19 až 30 Střední 
3 nad 30 Vysoká 

 

 

     Na základě výše uvedené hodnotící stupnice modifikované adiabatické metody byly 

jednotlivé vzorky zařazeny do navržených kategorií náchylnosti k samovznícení, tablka 11. 

     Z tabulky je zřejmé že většina (6 vzorků) vzorků pocházejících z Ostravských vrstev 

(celkový počet vzorků 10) byly hodnoceny jako nízko náchylné k samovznícení. Následně 

po hodnocení náchylnosti k samovznícení jednotlivých vzorků bylo přistoupeno také 

k hodnocení jednotlivých slojí. Tabulka č. 12 uvadí jednotlivé pořadí slojí podle navržené 

klasifikace náchylnosti k samovznícení spolu s nárůstem teploty ∆t60. Červěně jsou 

zvýrazněny ostravské sloje. Na základě výše uvedené tabulky lze konstatovat, že ostravské 

sloje jsou z 90% hodnoceny jako nízko náchylné k samovznícení pouze sloj 463 NATAN 

(důlní závod Lazy) je hodnocena jako středně náchylná k samovznícení. Výsledky měření 

uhelných vzorků pocházející ze stejných důlních závodů jsou uvedeny v příloze C až H. 
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Tabulka 11: Slovní hodnocení náchylnosti k samovznícení měřených vzorků modifikovanou adiabatickou 

metodou 

Průměrný nárůst teploty [°C/hod] Kategorie náchylnosti 
Důl  k samovznícení 

Darkov3     
vzorek1 (40 sloj) 20,24 střední 
vzorek2  (40 sloj) 20,92 střední 
vzorek3  (40 sloj) 18,15 střední 

Darkov2    
vzorek4  (34 sloj) 19,29 střední 
vzorek5  (37 sloj) 16,48 nízká 
vzorek6  (22 sloj) 24,69 střední 
vzorek7  (34 sloj) 34,58 vysoká 

ČSA    
vzorek8  (24 sloj) 27,74 střední 
vzorek9  (23 sloj) 33,48 vysoká 
vzorek10  (40 sloj) 23,15 střední 
vzorek11  (40 sloj) 22,17 střední 
vzorek12  (40 sloj) 19,46 střední 
vzorek13  (34 sloj) 30,29 vysoká 
vzorek14  (40 sloj) 15,96 střední 

LAZY    
vzorek15 (NATAN) 16,43 nízká 
vzorek16 (NATAN) 18,08 nízká 
vzorek17  (40 sloj) 31,59 vysoká 
vzorek18  (463 NATAN sloj) 22,74 střední 
vzorek19  (39 sloj) 31,48 vysoká 
vzorek20  (39 sloj) 33,41 vysoká 

PASKOV    
vzorek21  (21A sloj) 10,1 nízká 
vzorek22  (22B sloj) 20,87 střední 
vzorek23  (22F sloj) 13,52 nízká 
vzorek24 (059 10 sloj) 18,8 nízká 
vzorek25 (063 17B sloj) 4,79 nízká 
vzorek26 (17B sloj) 19,4 střední 
vzorek27 (17B sloj) 19,53 střední 

ČSM-Sever    
vzorek28 (32 sloj) 24,06 střední 
vzorek29 (37A sloj) 15,81 nízká 
vzorek31 (30 sloj) 25,74 střední 
vzorek32 (36B sloj) 17,64 nízká 

ČSM-Jih    
vzorek33 (29B sloj) 21,79 střední 
vzorek34 (40 sloj) 29,21 střední 
vzorek35 (40 sloj) 21,67 střední 
vzorek36 (40 sloj) 17,25 nízká 
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Tabulka 12: Zařazení slojí hodnocených modifokovanou adiabatickou metodou 

Pořadí SLOJ 
Počet  

odebraných 
 vzorků 

∆t60[°C/hod] % Kategorie náchylnosti 

1 21A(ostr.) 1 10,1 30,17 nízká 

2 17B(ostr.) 3 14,57 43,53 nízká 

3 37 sloj (vč 37A) 2 16,145 48,22 nízká 

4 22 B,F(ostr.) 2 17,20 51,36 nízká 

5 36 B sloj 1 17,64 52,69 nízká 

6 10 sloj(ostr.) 1 18,8 56,15 nízká 

7 463 NATAN 3 19,08 57,00 střední 

8 40 sloj 11 21,80 65,11 střední 

9 32 sloj 1 24,06 71,86 střední 

10 22 sloj 1 24,69 73,75 střední 

11 30  sloj 1 25,74 76,88 střední 

12 24 sloj 1 27,74 82,86 střední 

13 34 sloj 3 28,05 83,79 střední 

14 39 sloj 2 32,45 96,91 vysoká 

15 23 sloj 1 33,48 100,00 vysoká 
 
 

6.1. Porovnání výsledků získaných modifikovanou adiabatickou metodou 

a metodou  izotermické sorpce kyslíku 

     V průběhu ověření náchylnosti uhlí k samovznícení modifikovanou adiabatickou 

metodou bylo 8 náhodně vybraných uhelných  vzorků testováno také metodou izotermické 

sorpce kyslíku, viz. kapitola 2.3.5.. Jednalo se o níže uvedené vzorky: 

• Vzorek 8 – ČSA 11 431 

• Vzorek 9 – ČSA 11 232/3 

• Vzorek 11 – ČSA 14 020 

• Vzorek 16 -  Lazy 163 104 

• Vzorek 17 -  Lazy 140 910 

• Vzorek 24 – Paskov 059 5344/3 

• Vzorek 26 – Paskov 063 5346 

• Vzorek 33 – ČSM-JIH 294 376/1 
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Vybrané vzorky obsahují uhelné vzorky pocházející z karvinského souvrství 

(vzorek 8, 9, 11, 17, 33) ale také i z ostravského souvrství (vzorek 16, 24, 26). Dosažené 

hodnoty plochy poklesu tlaku a následné slovní hodnocení náchylnosti k samovznícení 

dosažené pomocí izotermické sorpce kyslíku jsou u vedeny v tabulce č. 13. 

 

Tabulka 13: Ověření náchylnosti k samovznícení vybraných uhelných vzorků pomocí izotermické sorpce 

kyslíku 

Vzorek Závod Pracovišt ě 

Pokles 
tlaku (S) 

(kPa) Slovní hodnocení 
vzorek 8 ČSA 11 431 30938,7 nízká 
vzorek 9 ČSA 11 232/3 38569,5 střední 
vzorek 11 ČSA 14 020 20250,9 nízká 
vzorek 16 Lazy 163 104 26080,8 nízká 
vzorek 17 Lazy 140 910 158731,0 vysoká 
vzorek 24 PASKOV 059 5344/3 17898,6 nízká 
vzorek 26 PASKOV 063 5346 12629,4 nízká 
vzorek 33 ČSM-JIH 294 376/1 84614,4 vysoká 

 

V následující tabulce č. 14 jsou uvedena slovní hodnocení spolu s dosaženými měřenými  

hodnotami (∆t60 – modifikovaná adiabatická metoda, S – izorermická sorpce kyslíku) 

všech ověřevaných vzorků. 

Tabulka 14: Porovnání výsledků modifikované adiabatické metody ověření náchylnosti k samovznícení vs 

izotermická sorpce kyslíku 

Vzorek Závod ∆t60 [°C/hod] 

Kategorie 
náchylnosti 

podle 
modifikované 
adiabatické 

metody S  [kPa] 

Kategorie 
náchylnosti  

Podle 
izotermické 

sorpce 
kyslíku 

vzorek 8 ČSA 27,74 střední 30938,7 nízká 

vzorek 9 ČSA 33,48 vysoká 38569,5 střední 
vzorek 

11 ČSA 22,17 střední 20250,9 nízká 
vzorek 

16 Lazy 18,80 nízká 26080,8 nízká 
vzorek 

17 Lazy 31,54 vysoká 158731,0 vysoká 
vzorek 

24 PASKOV 18,80 nízká 17898,6 nízká 
vzorek 

26 PASKOV 19,40 střední 12629,4 nízká 
vzorek 

33 ČSM-JIH 21,74 střední 84614,4 vysoká 



Václav Zubíček: Modifikace adiabatické metody 

2010   
 

72 

 

Z výše uvedené tabulky je patrná neshoda kategorizace 5 ověřovaných uhelných vzorků. 

Naproti tomu nastala neshoda kategorizace uhelných vzorků pocházejících z ostravských 

vrstev pouze u jednoho ověřovaného vzorku, vzorek 26. Nutno podotknout že tento vzorek 

jen mírně překročil hranici pro kategorizaci střední náchylnosti k samovznícení 

modifikovanou adiabatickou metodou, ∆t60 = 19 °C/hod. Vzorek č. 16 dosáhl druhého 

nejvyšího teplotního nárůstu ∆t60 a tento vzorek také vykázal nejvyšší obsah plochy 

poklesu tlaku.  
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7. Faktory ovlivňující modifikovanou adiabatickou metodu 

 

      Za faktory ovlivňující modifikovanou adiabatickou metodu lze považovat především 

vliv : 

� Vlhkost 

� Fragmentace vzorku 

� Inertizace uhelného vzorku dusíkem 

� Změny koncentrace kyslíku oxidační směsi 

 

7.1. Vliv obsahu vody 

     Vodu lze považovat za elementární neoddělitelnou součást uhelné hmoty, která 

doprovází uhelnou hmotu ve všech vývojových stádií. Například autoři Banerjee, 

Muzyczuk (Banerjee 1985) ověřili, že ztrátou vlhkosti dochází ke zvýšení oxidační 

schopnosti uhelné hmoty. Banerjee došel k závěru pomocí studie DTA, že ztráta vlhkosti 

z uhelné hmoty usnadňuje vstup vzduchu důsledkem uvolnění aktivních center povrchu 

uhelné hmoty (Banerjee 1985). Také u nás v 80 létech 20. století na VVUÚ probíhal 

výzkum vlivu vlhkosti na náchylnost sloje k samovznícení. Z faktorů, které byly zahrnuty 

do kolerační analýzy, byla vlhkost významným faktorem kolísání způsobující  

cca 17-21% proměnlivosti stupně náchylnosti k samovznícení (Věžníková 1985). 

Vysušením uhelného vzorku v sušárně (80°C) do konstantní váhy, a následném vystavení 

sorpci vodní páry, bylo dosaženo nárůstu obsahu vlhkosti nad původní hodnotu. Z výše 

uvedené skutečnosti lze usuzovat, že po odpaření vody došlo k zvýšení sorpčních 

schopnosti uhelné hmoty, (Věžníková 1985).  

      Vysoký obsah vody v uhelném vzorku způsobuje výrazné prodloužení doby temperace, 

což má za následek zvýšení expozice dusíkem během temperace vzorku. V průběhu měření 

se vyskytl (pouze jednou) vysoce vlhký vzorek (vzorek 7). Vzorek o hmotnosti  

50g byl umístěn do sušárny JOUAN F221/35. Vzorek byl sušen při teplotě  75 °C po dobu 

5 hodin. Po uplynutí této doby byl vzorek vyjmut a nechán vychladnout na teplotu okolí 

a poté znovu převážen. Ztráta hmotnosti činila 6% z původní hmotnosti. Temperace tohoto 
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vzorku 7 byla s původním obsahem vlhkosti značně prodloužena. Průměrná doba 

temperace ostatních vzorků byla 2 hodiny, v případě vzorku č.7 byla doba temperace 

3 hodiny. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k ověření vlivu sušení vzorků  

na modifikovanou adiabatickou metodu. 

      Sušení vzorku bylo provedeno dle normy ČSN 44 1304. Vzorek (frakce 0,1-0,3 mm)  

byl sušen ve vakuu po dobu 1 hodiny při teplotě 105 °C. Zde nastala odchyla od výše 

uvedené normy, kdy norma uvadí sušení vzorku při dusíkové atmosféře. K sušení ve vakuu 

bylo přistoupeno z důvodu zamezení oxidace vzorku a zabránění vlivu dusíku. Z tohoto 

důvodu bylo využito zařízení VACUCELL 22, výrobce BMT, a. s., viz obr. č. 31.  

Po sušení byl vzorek ponechán v atmosféře laboratoře po dobu 1 hodiny z důvodu sorpční 

temperace. Poté byl vzorek umístěn do reakční nádoby a standardně analyzován 

modifikovanou adiabatickou metodou. Doba temperace se sušením vzorku snížila  

cca o 45 minut. Výsledky měření znázorňuje obrázek 32 Ztráta hmotnosti po sušení činila 

1,7g, tj. 0,53 % . 

 

Obr. 31: VACUCELL 22 spolu s uhelnými vzorky připravenými k sušení 
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Vliv sušení vzorku č. 7 na průběh zkoušky  
Darkov 2 340 821
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Obr.32: Vliv sušení vzorku č.7 po dobu 150 minutového měření modifikovanou adiabatickou metodou 

 

     Rozdíl mezi průběhy sušeného vzorku 1 a sušeného vzorku 2 lze spatřovat 

v nedostatečném vysušení sušeného vzorku 1, kdy došlo chybou k nedodržení stanovené 

maximální vrstvy sušení uhelné hmoty předepsanou normou ČSN 44 1304. Došlo 

k navýšení  jednotlivých vrstev, kdy výška činila 15 až 20 mm. Rozdíl nastal také u nárůstu 

teploty ∆t60. Zatímco u nesušeného vzorku teplotní gradient ∆t60 dosáhl hodnoty  

34,58 u sušeného vzorku 2 činil 40,66. Obr. 33 znázorňuje vyhodnocení průběhu zkoušky 

v čase 60 min.. 



Václav Zubíček: Modifikace adiabatické metody 

2010   
 

76 

Vliv sušení vzorku č. 7 na průběh zkoušky  
Darkov 2 340 821
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Obr. 33 Vliv sušení vzorku č. 7 na průběh zkoušky vzorku Darkov 2 340 821 

 

      Z důvodu zjištění vlivu sušení na průběh zkoušky byl proveden test také s dalším 

náhodně vybraným vzorkem, vzorek 33. Průběh zkoušky je znázorněn na obr. 34.  

Vliv sušení vzorku č. 33 na průběh zkoušky 
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Obr. 34: Vliv sušení vzorku č. 34  na průběh zkoušky modifikovanou adiabatickou metodou 
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     Vliv sušení je také patrný z rozdílu nárůstů teplot ∆t60. Nesušený vzorek dosáhl hodnoty 

21,79 °C a sušený vzorek 37,18 °C Tento rozdíl je graficky znázorněn  

na  obr. 35,   přičemž ztráta hmotnosti po sušení činila 3,5g, tj.  1,09 %.  

 

Vliv sušení vzorku č. 33 - ČSM-J 294 376/1 na 
hodnotu teplotního gradientu ∆t60 
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Obr. 35: Vliv sušení vzorku č. 33  na hodnotu teplotního gradientu ∆t60 

7.2. Vliv zrnitosti 

     V průběhu stanovení nachylnosti k samovznícení modifikovanou adiabatickou metodou 

byl zkoumán vliv zrnitosti vzorku na dynamiku procesu oxidace uhelného vzorku.  

Je obecně známo že uhlí kusové podlehá daleko obtížněji oxidace než-li uhlí rozmělněné 

(Taraba 2003). Vliv zrnitosti na průběh testu modifikovanou adiabatickou metodou  

byl proveden na čtyřech náhodně vybraných uhelných vzorcích : 

• Vzorek 2  - Darkov 3 40 453, 

• Vzorek 4 - Darkov 2 340 502j, 

• Vzorek 17  - Lazy 140 910, 

• Vzorek 36  - ČSM-Jih 401 525. 

 

Z důvodu použití zrnitosti 0,1 - 0,3 mm v průběhu standardního měření byla pro ověření 

volena zrnitost vyšší, a to 0,3-1 mm a dále 1-2,5 mm. Vzorek byl připravován standardně, 
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viz kap. 4.2.. Vliv zrnitosti vyplynul ze srovnání průběhu nárůstu teploty zkoušky 

modifikované adiabatické metody základního rozboru vzorku a rozboru totožného vzorku 

po úpravě zrnitosti.  

Vliv zrnitosti, vzorek č.2, Darkov 3 40 453
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Obr.36: Vliv zrnitosti na průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou - vzorek č. 2 

 

Z obr. č. 36 je zřejmé že nejvyšší oxireaktivitu vykazuje zrnitost 0,1-0,3 mm, která,  

jak již bylo uvedeno výše, byla použita pro standardní měření. Dále můžeme pozorovat 

snižující se oxireaktivitu se zvyšující se zrnitosti. Vzorek č. 4 vykázal jako jediný reaktvitu 

zrnitosti 1-2,5 mm, obr. 37, kdy teplotní nárůst činil 7,17 °C. Další vzorky při této zrnitosti 

nevykazovaly žádnou oxireaktivitu po dobu 150 minutového měření, obr. 38. Pouze vzorek 

č. 17 zrnitosti 0,3-1 mm vykázal po dobu 150 minutového měření vyšší reaktivitu  

než vzorek původní, obr. 39. Kdy nárůst teploty původního vzorku činil 41,50 °C, přičemž 

při zrnitosti 0,3-1 mm dosáhl nárůstu teploty  59,15 °C při 150 minutovém měření.  
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Vliv zrnitosti, vzorek č.4, Darkov 2 340 502j
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Obr.37: Vliv zrnitosti na průbeh měření modifikovanou adiabatickou metodou – vzorek č. 4 

 

     Reaktivita zrnitosti 0,3-1 mm byla podrobena dalšímu sledování ve vztahu k nárůstu 

teploty po dobu 60 minut vuči zrnitosti 0,1-0,3 mm. I zde se prokázala nižší reaktivita 

zrnitosti  0,3-1 mm, obr. 41.  

Vliv zrnitosti 1-2,5 mm na pr ůběh zkoušky 
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Obr. 38. Vliv zrnitosti na půběh měření modifikovanou adiabatickou metodou – zrnitost 1-2,5 mm, vzorky 

společně 
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Vliv zrnitosti, vzorek č.17, LAZY 140 910
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Obr.39: Vliv zrnitosti na průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou – vzorek č. 17 

 

Porovnání vlivu zrnitosti 0,1-0,3 mm vs. zrnitost 0 ,3-
1 mm (vzorky spole čně)
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Obr. 40 Vliv zrnitosti 0,3-1 mm na nárůst teploty ∆t60 v průběhu měření modifikovanou adiabatickou 

metodou 

    Z výše uvedených skutečností vyplývá zřejmý vliv zrnitost na průběh zkoušky 

modifikovanou adiabatickou metodou. Za vhodnou byla zvolena zrnitost  0,1- 0,3 mm.  

Při použití této zrnitosti došlo u všech ověřovaných uhelných vzorků k dosažení ustálené 

teploty po dosažení 150 minut zkoušky, viz kap. 5.3. Při použití zrnitosti  
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0,3-1 mm dochází k značnému zpomalení oxidace uhelných vzorků což není zcela vhodné 

pro danou metodu ověření náchylnosti k samovznícení. Při použití zrnitosti 1- 2,5 mm 

nebyla prokázána oxireaktivita s vyjímkou vzorku č. 4. Což z pohledu využití této zrnitosti 

pro danou metodu je nedostačující. 

     7.3 Vliv inertizace uhelného vzorku dusíkem  

      První případ použití čistého plynného dusíku v hornictví byl zaznamenán již před  

60 lety, kdy dne 8. srpna 1949 byl použit čistý plynný dusík jako jeden z technických 

prostředků likvidace mimořádné havarie na Dole Doubrava v OKR. Významný rozvoj 

technologie inertizace dusíkem nastal především v sedmdesátých létech minulého století. 

V druhé polovině dvacátého století se dusík stává v mnoha zemích významným nástojem 

jak pro prevenci, tak represi důlních požárů (Adamus 2009).  V devadesátých létech 

minulého století byl na HGF VŠB-TU Ostrava zkoumán vliv dusíku na náchylnost uhlí 

k samozvnícení. Výzkum probíhal ve spolupráci s VVUÚ a. s. a později s  Ústavem 

geoniky AV ČR (Adamus  1995,  Adamus 2004).  

     V rámci předložené disertační práce byl vliv působení plynného dusíku ověřen  

ve vztahu k modifikované adiabatické metodě na čtyřech uhelných vzorcích uvedených 

níže. Vzorky byly vystaveny relativně dlouhodobému působení dusíku.  

� Vzorek 11  - ČSA 140 20 

� Vzorek 13  - ČSA 223 403/A 

� Vzorek 18  - Lazy 63 106 

� Vzorek 31  - ČSM-Sever 300 102 

 

      Vzorky byly vystaneny vlivu dusíku při teplotě 100 °C po dobu 72 hodin. Zahřívání 

a zajištění konstantní teploty bylo dosaženo pomocí sušárny JOUAN F221/35  

do níž byl umístěn skleněný reaktor se vzorkem, obr. 41. Následně byl přiveden dusíku  

o objemovém průtoku 10 ml.min-1. Po uplynutí stanovené doby (72 hodin) byl vzorek 

ponechán 1 hodinu na vzduchu z důvodů sorpční temperace vzdušným kyslíkem. Ověření 

vlivu dusíku pokračovalo standartní zkouškou modifikovanou adiabatickou metodou,  

viz. kap. 4. Čas rozboru modifikovanou adiabatickou metodou byl zvolen 150 minut.  
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Obr. 41: Sušárna  JOUAN F221/35 společně s uhelným vzorkem filtrovaným čistým  N2 

 

     Vliv inertizace dusíkem vyplynul ze srovnání průběhu nárůstu teploty zkoušky 

modifikované adiabatické metody základního rozboru vzorku a rozboru totožného vzorku 

po inertizaci N2. V průběhu 150 minutového měření modifikovanou adiabatickou metodou 

došlo vždy k částečnému vyššímu nárustu teploty u všech výše uvedených vzorků, obr. 42, 

43, 44, 45 o proti původnímu měření modifikovanou adiabatickou metodou.  
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Obr. 42: Vliv inertizace N2 na průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou – vzorek č. 11 
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Vliv inertizace N 2, vzorek č. 31, ČSM-Sever
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Obr. 43: Vliv inertizace N2 na průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou – vzorek č. 31 

 

      Vzorek č. 18 byl jediným oveřovaným vzorkem pocházející z Ostravských vstev,  

důl Lazy, sloj NATAN. Zde se projevil největší vliv inertizace dusíkem, viz. obr. 44.  

Je zřejmé, že inertizovaný vzorek č. 18 již od počatku měření předstihl původní vzorek. 

Rozdíl v dosažené maximalní teplotě v průběhu měření činil 7,66  °C, původní vzorek 

dosahl hodnoty maximální teploty 160,09 °C, oproti tomu vzorek vystavený vlivu 

dusíkové atmosféry dosáhl maximalní teploty v průběhu 150 minutového měření 

167,75 °C.  
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Vliv inertizace N 2, vzorek č. 18, Lazy 63 106
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Obr. 44: Vliv inertizace N2 na průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou – vzorek č. 18 

 

      Z pohledu maximalní dosažené teploty původního vzorku dosažené měřením 

modifikovanou adiabatickou metodou po dobu 150 minut a vzorku inertizovaného  

N2 atmosférou dosáhl největšího rozdílu vzorek č. 13, obr. 45. Kdy původní vzorek dosáhl 

maximální teploty 169,08 °C, přičemž vrorek inertizozaný N2 atmosférou dosáhl 

maximální teploty 177,58 °C, rozdíl teplot tedy činil 8,5 °C.  
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Obr. 45: Vliv inertizace N2 na průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou – vzorek č. 13 
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Tabulka 13 uvadí přehled dosažených maximálních teplot vzorků vystavených vlivu 

dusíkové atmosféry a maximální teploty původních vzorků ověřovaných modifikovanou 

adiabatickou metodou po dobu 150 minut.   

Tabulka 15: Vliv dusíku - maximální dosažené teploty modifikovanou adiabatickou metodou 

Vzorek 
číslo Důl Dosažená maximální teplota 

Rozdíl 
teplot 

  
Původní 
vzorek 

Inertizovaný 
vzorek N2  

– – °C °C °C 
11 ČSA 178,57 182,58 4,01 
13 ČSA 169,08 177,58 8,50 
18 Lazy 160,09 167,75 7,66 

31 
ČSM-
Sever 161,52 161,84 0,32 

                                       

      Vlivem dusíkové atmosféry dochází k navýšení maximálních dosažený teplot o proti 

vzorkům původním, lze konstatovat, že inertizace N2 vedla k zvýšení oxireaktivity 

uhelných vzorků. 

7.4 Vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi 

 
      Snahou protizáparové prevence s využitím inertizace plynným dusíkem je dosažení 

účinného poklesu  koncentrace kyslíku v místě možného výskytu záparu. Koncentrace 

kyslíku v závalových prostorách stěnových porubů není stála, pohybuje se de facto 

v rozmezí 0-21 % O2. Se snižující se koncetrací kyslíku v důlním ovzduší je možné 

předkokládát také snižující se rychlost oxidace uhelné hmoty (Taraba 2003). V létech 1980 

-1983 byl realizován výzkum Ing. Miloušem Haraštou na téma Vliv koncentračních změn 

kyslíku na kinetiku oxidace samovznícení uhlí. Výzkum probíhal na VVUÚ, a. s., (Harašta 

1983). V polovině 90 let 20 století byl na VŠB-TU Ostrava, HGF ve spolupraci s VVUÚ, 

a. s., řešen výzkumný projekt Vliv inertizace plynným dusíkem na kinetiku samovznícení 

uhelné hmoty (Adamus 1997). 

     Z důvodů možného využití zcela odlišné oxidační směsi pro učely modifikované 

adiabatické metody a následné ověření mezní koncentrace kyslíku pro podmínky  

OKR byly vybrány čtyři náhodné uhelné vzorky. Jedná se o tyto vzorky: 
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� Vzorek 10 – ČSA 14 030 

� Vzorek 13 – ČSA 223 403/2A 

� Vzorek 18 – Lazy 63 106 

� Vzorek 19 – Lazy 139 704/1 

 

    Vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi na náchylnost k samovznícení uhlí byl 

ověřen modifikovanou adiabatickou metodou. Vliv na danou metodu byl ověřen 

porovnáním s původním vzorkem. K zjištění vlivu koncentrace kyslíku na danou metodu 

byly využity tyto směsi: 

� 100% O2 

� Vzduch 21 % O2 

� 10 % směs O2 a N2 

 

     Uhelné vzorky byly připraveny dle kapitoly 4.2. Teplotní temperace vzorků probíhal 

v inertní dusíkové atmosféře. Rozbory byly vyhodnocený v časovém intervalu zkoušky 

60 minut. Při oxidaci směsi vzorku č. 10 100 % O2 došlo k nárůstu teploty o 23,15 °C. 

Vzorek č. 10 dále vykázal nárůst teploty  4,56  °C, při použití 21% O2 , obr. 46. Použití 

směsi 10 % O2 + 90 % N2 vedlo k nárůstu teploty o 1,29 °C .  
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Obr. 46: Vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi, vzorek č. 10 
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U vzorku č. 13 došlo při 100% O2 k nárůstu teploty o 30,29 °C. Použitím oxidačního media 

21% O2 byl zaznamenán  nárůst teploty o 4,23 °C. Použití oxidační směsi 10 % O2 + 90 % 

N2 nevedlo k nářůstu teploty. Dosažené výsledky byly zpracovány graficky, obr. 47.  

Vliv změny koncentrace kyslíku oxida ční směsi, 
vzorek č. 13, ČSA 223 403/2A
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Obr. 47: Vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi, vzorek č. 13 

 

    Vzorek č. 18 nevykázal nárůst teploty při oxidaci smesi 10 % O2 + 90% N2. Po uplynutí 

60 minut došlo k ustálení teploty a následně k pozvolnému poklesu teploty (chladnutí 

aparatury). Při použití 21% O2 směsi došlo k nárůstu teploty o 3,4 °C. Při použití 100 % 

koncentrace  kyslíku došlo k nárůstu teploty o 22,74 °C. Průběh měření je znázorněn na 

obr. 48. 
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Vliv zm ěny koncentrace kyslíku oxida ční směsi, vzorek 
č. 18, LAZY 63 106
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Obr. 48: Vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi, vzorek č. 18 

 

    Při použití oxidační směsi 10% O2 + 90% N2 u vzorku č. 19 nenastal teplotní nárůst. 

Oxidace v prostředí 21% O2 měla za následek teplotní nárůst o 3,92 °C. Teplotní nárůst 

původního vzorku dosáhl hodnoty 31,48 °C při použití 100 % koncentrace kyslíku. Vliv 

jednotlivých oxidačních směsí je znázorněn na obr. 49.  

Vliv zm ěny koncentrace kyslíku oxida ční směsi, 
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Obr. 49: Vliv změny koncentrace kyslíku oxidační směsi, vzorek č. 19 
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    Z pohledu 60 minutového měření se prokázalo jako nejlepší řešení z pohledu rychlosti  

a následné využitelnosti modifikované adiabatické metody použití oxidační směsi 100 % 

O2. Při použití oxidačního media 21% kyslíku došlo k zaznamenaní u všech měřených 

vzorků k nárůstu teploty v rozmezí od 4,56 °C , vzorek č. 10, do 3,40 °C, zaznamenáno  

u vzorku č. 18. Kap. 7.4.1. Experimentální použití oxidační směsi 10% O2 + 90% N2  

modifikovanou adiabatickou metodou koresponduje s již dříve ověřovanou limitní 

koncentraci kyslíku samovznícení uhlí OKR . 

7.4.1. Limitní koncentrace kyslíku samovznícení uhlí pro OKR  

 
     V kap. 7.4. již byla zmíněna výzkumná zpráva Ing. Milouše Harašty na téma Vliv 

koncentračních změn kyslíku na kinetiku oxidace samovznícení uhlí (Harašta 1983). 

V rámci výzkumu byly provedeny rozbory uhelných vzorků umístěných do Dewarovy 

reakční nádoby, zrnitosti pod 2 mm. Následně byl do vzorku umístěn termočlánek sloužící 

ke sledování teplotních změn. Uhelné vzorky byly ověřováný směsí různých koncentrací 

kyslíku a dusíku za dané počáteční teploty (30 °C). Dosažené výsledky byly zpracovány 

graficky, obr. 50 prezentuje rozbor uhelného vzorku pocházejícího z dolu Dukla. 

Výsledkem výzkumu, který byl v roce 1983 zastaven a následně pokračoval ověřováním 

mezní koncentrace kyslíku v závalových prostorech porubů OKR (tento výzkum byl 

ukončen v roce 1985), byla mezní koncentrace kyslíků samovznícení uhlí pro podmínky 

OKR  7%  kyslíku (Harašta 1983). Tento závěr byl přijat na základě rozboru vzorku 

odebraného z blískosti Pestrých vrstev OKR.  
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Obr. 50: Grafický výstup ověřování vzorku pocházejícího z dolu Dukla (Harašta 1983). 

a- sorpce plynné směsi s 7,1 % koncentrací kyslíku. 
b- sorpce plynné směsi s 12,8 % koncentrací kyslíku 

 

     V rámci výzkumu VŠB-TU Ostrava, který byl realizován ve spoluprácis VVUÚ, a. s. 

v 90. létech minulého století a zabýval se ověřením limitní koncentrace kyslíku  

pro podmínky OKR, bylo sledováno prodlužování dynamiky procesu oxidace uhelné 

hmoty (Adamus 2004). Měření probíhalo za adiabatických podmínek při koncentracích 

kyslíku 100%, 21% 14% a 10%. Získané výsledky vedly k poznatku, že inkubační doba 

samovznícení uhelné hmoty OKR se v průměru prodlužuje z 6 týdnů na 4 měsíce při 

připoklesu koncentrace kyslíku na 11%. Z tohoto důvodu lze považovat koncentraci 10 % 

kyslíku za bezpečnou z pohledu dobývaných slojí v OKR, nevztahujese na dobývání 

v oblasti Pestrých vrstev (Adamus 2004). V rámci řešení projektu VaV ČBÚ č. 3/1999 

"Snížení rizika vzniku samovznícení uhelné hmoty se zaměřením na indikační a prevenční 

metody" (Adamus 2002) bylo na VŠB-TU Ostrava ověřeno chování uhelných vzorku při 
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použití oxidační směsi 10% O2 + 90% N2. K ověření byla použita průsečíková metoda 

CPT. Hodnocení vzorků probíhalo pomocí termogramů DTA. Vliv 10% limitní 

koncentrace kyslíku vyplynul z porovnání rozboru původního uhelného vzorku metodou 

CPT (zkouška byla provedena v 100 % kyslíkové atmosféře) a rozboru totožného vzorku. 

Příklad hodnocení je uveden na obr. 51. 

 

Obr. 51: Výsledky rozborů uhelných vzorků pomocí metody CPT (Adamus 2004) 

  

     Zatímco v průběhu základního rozboru metodou CPT byl zaznamenán průsečík teploty 

uhlí a teploty inertu (Al2O3) při 149  °C, při použití smesi 10% O2 + 90% N2 k průsečíku 

teplot nedošlo. V daném případě lze konstatovat že 10 % koncentrace kyslíku se stala 

vyhovující jako limitní koncentrace kyslíku samovznícení (Adamus 2004). Z grafu obr. 

č. 51 je rovněž patrný vliv inertizace plynným dusíkem na oxireaktivitu daného uhelného 

vzorku.   

     Z kalorimetrických měřeních uhelných vzorků metody pulsní průtokové kalorimetrie, tj. 

tepla q30, byl zjištěn vývin oxidačního tepla i při nízkých koncentracích kyslíku. V průběhu 
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kamorimetrických měření došlo k naplnění předpokladu přímé úměry hodnot oxidačních 

tepel ve vztahu ke  koncentraci reagujícího kyslíku, obr. 52, (Taraba 2003).  

 
Obr. 52Závislot vývinu oxidačního tepla q30 na koncentraci ksylíku za normálního tlaku (Taraba 2003). 

• - vzorek hnědého uhlí 

� - vzorek černého uhlí 
 

      Jedním z výsledkem kalorimetrických měření bylo zjištění, že oxidační teplo  

se uvolňuje také při malých koncentrací kyslíku. Vývin oxidačního tepla zaniká teprve 

s nulovou koncentrací kyslíku. Z pohledu vzniku samovznícení v praxi však nutno 

přihlédnout ke specifickým reálným podmínkám důlního prostředí. 

      Jak již bylo uvedeno výše, v průběhu meření modifikovanou adiabatickou metodou 

byly ověřovány čtyři uhelné vzorky na vliv změny koncetrace kyslíku oxidační směsi, viz. 

kap. 7.4. Při použití oxidační směsi 10% O2 + 90% N2 byl zaznamenán nepatrný nárůst 

teploty pouze u dvou vzorků v průběhu 60 minutové zkoušky. Z pohledu 150 minutové 

zkoušky však došlo u všech vzorků k ustálení teploty a následně k pozvolnému poklesu 

teploty (chladnutí aparatury), obr. 53. 
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Nárůst teploty v pr ůběhu m ěření modifikovanou 
adiabatickou metodou p ři použití oxida ční 
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Obr. 53: Průběh měření modifikovanou adiabatickou metodou při použití oxidační směsi 10% O2 + 90% N2 

     Nevýrazný nárůst teploty v rozmezí 0,54 – 1,93 °C, byl u ověřovaných vzorků 

pozorován v počáteční fázi laboratorní zkoušky. Nejvýšší teplotní nárust byl zaznamenán 

u vzorku č. 13 – ČSA 223 403/2A, 1,93 °C. Nelze vyloučit, že tento nárůst teploty byl 

zapříčiněn setrvačností teplotní temperace.  Z pohledu delšího působení 10% oxidační 

směsi kyslíku lze konstatovat, že pro všechny čtyři ověřované vzorky byla tato koncentrace 

vyhovující z pohledu limitní koncentrace kyslíku. Potvržují se tak měření provedená 

v rámci projektu VaV ČBÚ č. 3/1999 (Adamus 2002) a také skutečnost vycházející 

z kalorimetrických meření (Taraba 2003). 
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8. Závěr 

 
      Předložená disertační práce se ve svých úvodních kapitolách zabývá kompilací  

a hodnocením informací o procesu a vzniku samovznícení uhelné hmoty a informacemi 

k laboratorním metodám pro stanovení náchylnosti uhlí k samovznícení. Kompilace se 

zabývá metodami stanovení náchylnosti uhlí k samovznícení používaných v zahraničí 

a v podmínkách OKR. Tímto byl naplněn první cíl disertační práce. 

       K naplnění druhého cíle disertační práce, tj. ověření a kalibraci aparatury 

modifikované adiabatické metody byla využita aparatura metody CPT školícího pracoviště, 

která se stala základem modifikované adiabatické metody. Autorem byla vytvořena řídící 

programová aplikace dané metody. Provedená opakovatelnost měření homogenizovaného 

uhelného vzorku, spolu se zkouškou inertního materiálu modifikovanou adiabatickou 

metodou prokázala použitelnost a správnost modifikované metody.  

     Ověření modifikované adiabatické metody pro podmínky OKR probíhalo v rámci 

splnění třetího cíle disertační práce ve spolupráci s OKD, a. s. Na základě uvedené 

spolupráce bylo poskytnuto OKD, a.s. celkem 35 uhelných vzorků (25 vzorků karvinského 

souvrství, 10 vzorků ostravského souvrství), které byly následně ověřeny modifikovanou 

adiabatickou metodou. Na základě provedených měření byl navržen hodnotící parametr. 

Pomocí tohoto parametru a proběhlých testů autor navrhl klasifikační stupnici, která 

začleňuje testované vzorky do jedné ze tří navržených kategorií náchylnosti uhlí 

k samovznícení. Jedním z očekávaných poznatků byla nižší náchylnost k samovznícení 

uhelných vzorků odebraných z ostravského souvrství. 

     Hodnocení náchylnosti uhlí k samovznícení se provádí za účelem vyhodnocení rizika 

vzniku samovznícení uhlí s následnou volbou preventivních opatření, která se ve 

specifických případech opírají o charakteristické oxidační vlastnosti uhlí, např. při 

inertizaci dusíkem. V tomto směru byly ověřeny faktory stanovené ve čtvrtém cíli 

disertační práce. Jednalo se především o zkoušky vlivu obsahu vody, zrnitosti, změny 

koncentrace kyslíku oxidační směsi a vlivu inertizace uhelného vzorku dusíkem. 
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     V průběhu sledování vlivu změny koncentrace kyslíku oxidační směsi na dynamiku 

oxidace uhelné hmoty došlo k potvrzení dosud respektované limitní koncentrace kyslíku 

pro podmínky OKR. 

      V současné době neexistuje univerzální metoda stanovení náchylnosti uhlí 

k samovznícení. Ověřovaná modifikovaná adiabatická metoda nemá ambice se stát 

univerzální metodou, avšak obdržené výsledky obsažené v předložené disertační práci 

rozšiřují dosavadní poznatky v dané oblasti. Z důvodu přijatelného časového průběhu 

zkoušky (cca 3,5 h) má předmětná metoda v porovnání s „klasickou“  adiabatickou 

metodou, jejiž zkoušky v mnohých případech trvají až několik dnů, předpoklady pro další 

využití.  
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Příloha A - Žádost o uhelné vzorky 
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Příloha B – Výpis řídící programové aplikace modifikované adiabatické metody 

 

const 
CASOVAC0_01 = 0.01; 
CASOVAC0_1 = 0.1; 
CASOVAC0_5 = 0.5; 
CASOVAC1 = 1; 
CASOVAC5 = 5; 
CASOVAC60 = 60; 
NULA = 0; 
JEDNA = 1; 
DVE = 2; 
PET = 5; 
SEDESAT = 60; 
STO = 100; 
FILTR1 = 0.049; 
FILTR2 = 0.951; 
POCATECNI_TEPLOTA = 120; 
SMAZ_MERENA = 'C:\CP\DBF\MAM_M.DBF'; 
PREPOCET_OBJEM_PRUTOK = 3333.333; 
end_const; 
 
var 
stodvacet = boolean, false; 
vypnuto = boolean, false; 
zapnuto = boolean, true; 
aplikace_spustena = boolean, false; 
hodiny_merene = integer, 0; 
minuty_merene = integer, 0; 
sekundy_merene = integer, 0; 
celkem_sekund_merene = real, 0; 
teplota_uhli = real, 0; 
teplota_lazne = real, 0; 
teplota_rozdilu_UL = real, 0; 
prepocet_teplot_UO = real, 0; 
pom_teplota_uhli = real, 0; 
pom_teplota_lazne = real, 0; 
pom_filtr_uhli = real, 0; 
pom_filtr_lazne = real, 0; 
hodnota_prutoku_50 = integer, 0; 
hodnota_prutoku_100_1 = integer, 0; 
hodnota_prutoku_100_2 = integer, 0; 
hodnota_prutoku_100_3_vystup = integer, 0; 
hodnota_prutoku_vstup = integer, 0; 
maximalni_teplota_merene = integer, 0; 
dbf_oxidu = real, 0; 
pocet_zaznamu = integer, 0; 
soubor_existuje = boolean, false; 
soubor_chyba = boolean, false; 
soubor_cislo_chyby = integer, 0; 
okno_snimat_merenou = boolean, false; 
merena_spustena = boolean, false; 
vykon_topneho_telesa_merene = integer, 0; 
vykon_pomocna_merene = real, 0; 
filtry_zapnuty = boolean, false; 
korekce_zapnuty = boolean, false; 
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konec_ano = boolean, false; 
konec_ne = boolean, false; 
vybrany_druh_mereni = integer, 0; 
merena_OFF = boolean, false; 
merena_ON = boolean, false; 
smazat_DBF_ano = boolean, false; 
smazat_DBF_ne = boolean, false; 
counter_archivace = integer, 0; 
end_var; 
 
driver 
vstupni_ovladac = AX5210.DLL, AX5210.DMF, AX5210.PAR, invisible; 
end_driver; 
 
channel 
kanal_lazen = real, 3, vstupni_ovladac, input, 'harmonicky signal'; 
kanal_uhli = real, 2, vstupni_ovladac, input, 'harmonicky signal'; 
topne_teleso = boolean, 27, vstupni_ovladac, output, false; 
end_channel; 
 
timer 
 
selector sel_CASOVAC0_01; 
timer = CASOVAC0_01; 
case 
bezi_merena = merena_spustena; 
indikator_merena = okno_snimat_merenou and merena_ON; 
end; 
end_selector; 
 
selector sel_CASOVAC0_1; 
timer = CASOVAC0_1; 
case 
analyzatory = okno_snimat_merenou and merena_ON; 
teploty_merena = okno_snimat_merenou and merena_ON; 
korekce_merena = okno_snimat_merenou and merena_ON; 
filtr_merena = okno_snimat_merenou and merena_ON; 
bezi_merena = merena_spustena; 
nebezi_merena = not merena_spustena; 
graf_nebezi_merena = not merena_spustena and merena_ON; 
end; 
end_selector; 
 
selector sel_CASOVAC0_5; 
timer = CASOVAC0_5; 
case 
filtr_merena = okno_snimat_merenou and merena_ON; 
bezi_merena = merena_spustena; 
nebezi_merena = not merena_spustena; 
automatika = okno_snimat_merenou and merena_ON and merena_spustena; 
end; 
end_selector; 
 
selector sel_CASOVAC1; 
timer = CASOVAC1; 
case 
bezi_merena = merena_spustena; 
nebezi_merena = not merena_spustena; 
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end; 
end_selector; 
 
selector sel_CASOVAC60; 
timer = CASOVAC60; 
case 
bezi_merena = merena_spustena; 
end; 
end_selector; 
 
end_timer; 
 
instrument 
 
window panel panel_hlavni_okno; 
owner = background; 
position = 6, 24, 876, 703; 
win_title = ' HLAVNÍ OKNO MODIFIKOVANÉ ADIABATICKÉ METODY'; 
dv_id = '.IMG'; 
color = green; 
ascend = aplikace_spustena; 
dv_page = 2; 
end_panel; 
 
label verze; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 661, 548; 
frame = 2; 
font = TIMES, 12, bold; 
text = 'Verze 1.0'; 
colors 
paper = green; 
end_colors; 
end_label; 
 
panel panel_2; 
timer = 1; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 336, 233, 75, 65; 
dv_file = 'KLADIVKA.GIF'; 
descend = aplikace_spustena; 
end_panel; 
 
panel panel_1; 
timer = 1; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 46, 3, 77, 87; 
dv_file = 'ERB_VS~1.GIF'; 
descend = aplikace_spustena; 
end_panel; 
 
panel znak; 
timer = 1; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 686, 3, 80, 90; 
dv_file = 'HGF-CMYK.GIF'; 
descend = aplikace_spustena; 
end_panel; 
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window panel panel_snimani_merene; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = -19, 115, 871, 608; 
win_title = ' MÌØENÍ '; 
color = blue; 
end_panel; 
 
switch switch_ukonceni_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = 681, 493, 98, 25; 
tab_select = 5; 
mode = text_button; 
true_text = 'Konec aplikace'; 
false_text = 'Konec aplikace'; 
logic = set_true; 
receivers = program_stopper; 
colors 
true_paper = red; 
false_paper = lred; 
false_ink = lyellow; 
end_colors; 
end_switch; 
 
window panel panel_pro_cas_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = 4, 19, 297, 180; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = '                  OVLÁDÁNÍ MÌØENÍ'; 
end_panel; 
 
archiver archiver_archivace_merene; 
timer = 60; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 12, 129, 174, 28; 
file_type = permanent; 
file_length = hour; 
file_name = 'MOM_M'; 
file_history = 1; 
condition = merena_ON; 
item 
name = 'TEPL_UHLI'; 
type = numeric; 
length = 6; 
dec_places = 2; 
expression = teplota_uhli; 
end_item; 
item 
name = 'TEPL_LAZNE'; 
type = numeric; 
length = 6; 
dec_places = 2; 
expression = teplota_lazne; 
end_item; 
item 
name = 'TEPL_OXIDU'; 
type = numeric; 
length = 6; 
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dec_places = 2; 
expression = dbf_oxidu; 
end_item; 
end_archiver; 
 
multi_switch multi_switch_vyber_mereni_merene; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 21, 34, 65, 40; 
mode = radio_button; 
receivers = program_nastaveni_merene; 
item 
text = 'OFF'; 
output = merena_OFF; 
selected; 
end_item; 
item 
text = 'ON'; 
output = merena_ON; 
end_item; 
end_multi_switch; 
 
label label_archivace_merene; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 62, 104; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' ARCHIVACE '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_spusteni_merene; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 202, 89; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' SPUŠTÌNÍ '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_doba_behu_merene; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 162, 9; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' DOBA MÌØENÍ '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_nastaveni_merene; 
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owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 6, 9; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' NASTAVENÍ '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
meter meter_sekundy_merene; 
timer = sel_CASOVAC1.bezi_merena, 2; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 235, 39, 50, 45; 
expression = sekundy_merene; 
mode = text_display; 
range_to = 999.0000000000074; 
low_limit = 0; 
high_limit = 60.0000000000008; 
dec_places = 0; 
frame = 0; 
font = COURIER, 24, bold; 
mask = '@@'; 
colors 
border_ink = lcyan; 
border_paper = lcyan; 
top_shadow = lcyan; 
bottom_shadow = lcyan; 
ink = lgreen; 
value = dgray; 
low_limit = dgray; 
high_limit = dgray; 
 
h_grid = lcyan; 
v_grid = lcyan; 
end_colors; 
end_meter; 
 
meter meter_minuty_merene; 
timer = sel_CASOVAC1.bezi_merena, 3; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 180, 39, 65, 45; 
expression = minuty_merene; 
mode = text_display; 
range_to = 999.0000000000074; 
low_limit = 0; 
high_limit = 60.0000000000008; 
dec_places = 0; 
frame = 0; 
font = COURIER, 24, bold; 
mask = '@@:'; 
colors 
border_ink = lcyan; 
border_paper = lcyan; 
top_shadow = lcyan; 
bottom_shadow = lcyan; 
ink = lgreen; 
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value = dgray; 
low_limit = dgray; 
high_limit = dgray; 
h_grid = lcyan; 
v_grid = lcyan; 
end_colors; 
end_meter; 
 
meter meter_hodiny_merene; 
timer = sel_CASOVAC1.bezi_merena, 4; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 120, 39, 65, 45; 
expression = hodiny_merene; 
mode = text_display; 
range_to = 999.0000000000074; 
low_limit = 0; 
high_limit = 60.0000000000008; 
dec_places = 0; 
frame = 0; 
font = COURIER, 24, bold; 
mask = '@@:'; 
colors 
border_ink = lcyan; 
border_paper = lcyan; 
top_shadow = lcyan; 
bottom_shadow = lcyan; 
ink = lgreen; 
value = dgray; 
low_limit = dgray; 
high_limit = dgray; 
h_grid = lcyan; 
v_grid = lcyan; 
end_colors; 
end_meter; 
 
switch switch_spusteni_merene; 
owner = panel_pro_cas_merene; 
position = 215, 114, 48, 48; 
 
tab_select = 5; 
output = merena_spustena; 
true_icon = 'SSSTART.ICO'; 
false_icon = 'SSSTOP.ICO'; 
receivers = program_merena, program_automatika; 
end_switch; 
 
window panel panel_pro_optimalizace_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = -1, 484, 793, 100; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = '                  OPTIMALIZACE MÌØENÍ'; 
end_panel; 
 
switch switch_filtry_merene; 
owner = panel_pro_optimalizace_merene; 
position = 21, 9, 100, 31; 
output = filtry_zapnuty; 
mode = text_button; 
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init_value = true; 
true_text = ' Filtry zapnuty '; 
false_text = ' Filtry vypnuty '; 
end_switch; 
 
switch switch_korekce_merene; 
owner = panel_pro_optimalizace_merene; 
position = 171, 9, 117, 31; 
output = korekce_zapnuty; 
mode = text_button; 
init_value = true; 
true_text = ' Korekce zapnuty '; 
false_text = ' Korekce vypnuty '; 
end_switch; 
 
window panel panel_pro_teploty_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = 306, 19, 187, 180; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = ' HODNOTY TEPLOT'; 
disable_controls; 
end_panel; 
 
label label_lazen_merene; 
owner = panel_pro_teploty_merene; 
position = 13, 94; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' TEPLOTA LÁZNÌ '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
meter meter_lazen_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_1.teploty_merena, 2; 
owner = panel_pro_teploty_merene; 
position = 8, 119, 130, 45; 
expression = teplota_lazne; 
mode = text_display; 
range_to = 300; 
high_limit = 200; 
frame = 2; 
font = COURIER, 18, bold; 
mask = '###.##°C'; 
colors 
ink = lcyan; 
paper = lblue; 
value = lgray; 
low_limit = red; 
end_colors; 
end_meter; 
 
meter meter_uhli_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_1.teploty_merena, 1; 
owner = panel_pro_teploty_merene; 
position = 6, 29, 130, 45; 
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expression = teplota_uhli; 
mode = text_display; 
content = med; 
range_to = 300; 
high_limit = 200; 
frame = 2; 
font = COURIER, 18, bold; 
mask = '###.##°C'; 
colors 
ink = lyellow; 
paper = lcyan; 
value = lgray; 
low_limit = red; 
end_colors; 
end_meter; 
 
label label_uhli_merene; 
owner = panel_pro_teploty_merene; 
position = 17, 9; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' TEPLOTA UHLÍ '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
window panel panel_pro_topne_teleso_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = 501, 19, 291, 180; 
 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = '            OVLÁDÁNÍ TOPNÉHO TÌLESA'; 
end_panel; 
 
label label_automaticka_temperace; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 5, 39; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = 'Auto. temperace'; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
multi_switch switch_automatika; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 20, 54, 63, 40; 
mode = radio_button; 
item 
text = 'vyp.'; 
output = vypnuto; 
end_item; 
item 
text = '120°C'; 
output = stodvacet; 
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end_item; 
end_multi_switch; 
 
switch switch_spirala_merene; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 14, 4, 52, 31; 
output = topne_teleso; 
mode = text_button; 
true_text = 'ON'; 
false_text = 'OFF'; 
end_switch; 
 
label label_max_teplota_merene; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 89, 9; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' MAXIMÁLNÍ TEPLOTA '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
indicator indikator_topne_teleso_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_01.indikator_merena, 1; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 234, 74; 
expression = topne_teleso; 
end_indicator; 
 
label label_indikator_telesa_merene; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 209, 44; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' ZAPNUTO? '; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
control control_max_teplota_merene; 
owner = panel_pro_topne_teleso_merene; 
position = 124, 34, 82, 85; 
output = maximalni_teplota_merene; 
content = max; 
range_to = 200; 
init_value = 200; 
end_control; 
 
window panel panel_pro_graf_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = -1, 224, 793, 235; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = '                                             TEPLOTY Lázeò vs. Uhlí'; 
end_panel; 
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label cas; 
owner = panel_pro_graf_merene; 
position = 362, 194; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = 'èas'; 
end_label; 
 
label teplota; 
owner = panel_pro_graf_merene; 
position = 27, 4; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = '°C'; 
end_label; 
 
label label_rozdil_merene; 
owner = panel_pro_graf_merene; 
position = 587, 49; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' Rozdíl teplot termoèlánkù'; 
colors 
paper = red; 
ink = lyellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
meter meter_rozdil_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_1.teploty_merena, 3; 
owner = panel_pro_graf_merene; 
position = 592, 74, 150, 115; 
expression = teplota_rozdilu_UL; 
mode = text_display; 
range_from = -200; 
range_to = 200; 
low_limit = -0.1; 
high_limit = 0.1; 
frame = 2; 
font = COURIER, 24, bold; 
mask = '###.##°C'; 
colors 
border_ink = lgreen; 
ink = lgreen; 
value = dgray; 
low_limit = lred; 
high_limit = red; 
end_colors; 
end_meter; 
 
chart graf_rozdil_teplot_LU; 
timer = 0.1; 
owner = panel_pro_graf_merene; 
position = 27, 4, 445, 205; 
mode = sweep_graph; 
range_from = -2; 
range_to = 2; 
low_limit = -0.1; 
high_limit = 0.1; 
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history = 240; 
h_grid = 3; 
item 
expression = teplota_rozdilu_UL; 
color = white; 
end_item; 
colors 
low_limit = red; 
end_colors; 
end_chart; 
 
chart graf_soubeh_teplot; 
timer = 60; 
owner = panel_pro_graf_merene; 
position = 47, 4, 420, 205; 
mode = sweep_graph; 
content = med; 
range_from = 118; 
range_to = 200; 
low_limit = 118; 
high_limit = 200; 
history = 185; 
h_grid = 3; 
v_grid = 11; 
item 
expression = teplota_lazne; 
color = white; 
end_item; 
item 
expression = teplota_uhli; 
color = red; 
end_item; 
end_chart; 
 
recipe nacti_DBF_merene; 
owner = panel_snimani_merene; 
position = 272, 213, 180, 150; 
data_file = 'C:\CP\DBF\TOK_M.DBF'; 
create_record = false; 
delete_record = false; 
records_count = pocet_zaznamu; 
data_update = true; 
file_update = true; 
item 
name = 'DATE'; 
type = date; 
length = 8; 
position = 58, 10, 100, 17; 
label_text = 'datum'; 
protect; 
end_item; 
item 
name = 'TIME'; 
type = character; 
length = 8; 
position = 58, 32, 100, 17; 
label_text = 'cas'; 
protect; 
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end_item; 
item 
name = 'TEPL_UHLI'; 
type = numeric; 
length = 6; 
dec_places = 2; 
position = 58, 54, 100, 17; 
label_text = 'uhli'; 
output = dbf_oxidu; 
protect; 
end_item; 
item 
name = 'TEPL_LAZNE'; 
type = numeric; 
length = 6; 
dec_places = 2; 
position = 58, 76, 100, 17; 
label_text = 'lazen'; 
protect; 
end_item; 
item 
name = 'TEPL_OKOLI'; 
type = numeric; 
length = 6; 
dec_places = 2; 
position = 58, 98, 100, 17; 
label_text = 'okoli'; 
protect; 
end_item; 
item 
name = 'PRUTOK'; 
type = numeric; 
length = 3; 
dec_places = 0; 
position = 58, 120, 100, 17; 
label_text = 'prutok'; 
protect; 
end_item; 
end_recipe; 
 
label label_Institut_bezpecnosti; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 172, 52; 
frame = 2; 
transparent; 
font = TIMES, 14, bold; 
text = ' Institut hornického inženýrtství a bezpeènosti, 2008'; 
colors 
paper = green; 
top_shadow = black; 
bottom_shadow = black; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_autor; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 261, 548; 
frame = 2; 
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font = TIMES, 12, bold; 
text = ' Copyright  (c)  Ing. Václav Zubíèek '; 
colors 
paper = green; 
end_colors; 
end_label; 
 
switch switch_ukonceni; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 346, 438, 50, 50; 
tab_select = 5; 
true_icon = 'B_STOP.ICO'; 
false_icon = 'B_STOP.ICO'; 
logic = set_true; 
receivers = program_stopper; 
end_switch; 
 
label label_Institut_bezpecnosti; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 301, 323; 
frame = 2; 
font = TIMES, 14, bold; 
text = 'Spustit meøení ?'; 
colors 
paper = lgreen; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_Institut_bezpecnosti; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 291, 408; 
frame = 2; 
font = TIMES, 14, bold; 
text = 'Ukonèit aplikaci ?'; 
colors 
paper = lred; 
end_colors; 
end_label; 
 
switch switch_ukazat_merenou; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 346, 353, 48, 48; 
output = okno_snimat_merenou; 
true_icon = 'SSSTART.ICO'; 
false_icon = 'SSSTOP.ICO'; 
receivers = program_ukazat_merenou; 
end_switch; 
 
label label_VSB_TU_Ostrava; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 247, 7; 
frame = 2; 
transparent; 
font = TIMES, 24, bold; 
text = ' VŠB - TU Ostrava '; 
colors 
paper = green; 
top_shadow = black; 
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bottom_shadow = black; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_TOK; 
owner = panel_hlavni_okno; 
position = 46, 163; 
frame = 2; 
transparent; 
font = TIMES, 36, bold; 
text = 'Modifikovaná adiabatická metoda '; 
colors 
paper = green; 
top_shadow = black; 
bottom_shadow = black; 
end_colors; 
end_label; 
 
window panel panel_ukonceni_aplikace; 
owner = background; 
position = 33, 107, 244, 175; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = ' UKONÈENÍ APLIKACE'; 
color = dgray; 
end_panel; 
 
switch switch_konec_ano; 
owner = panel_ukonceni_aplikace; 
position = 308, 334, 55, 55; 
tab_select = 5; 
output = konec_ano; 
mode = text_button; 
true_text = 'ANO'; 
false_text = 'ANO'; 
logic = set_true; 
receivers = program_stopper; 
end_switch; 
 
switch switch_konec_ne; 
owner = panel_ukonceni_aplikace; 
position = 453, 334, 55, 55; 
tab_select = 5; 
output = konec_ne; 
mode = text_button; 
true_text = 'NE'; 
false_text = 'NE'; 
logic = set_true; 
end_switch; 
 
label label_opravdu_konec; 
owner = panel_ukonceni_aplikace; 
position = 278, 244; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' OPRAVDU CHCETE UKONÈIT APLIKACI? '; 
colors 
paper = yellow; 
end_colors; 
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end_label; 
 
window panel panel_chyba; 
owner = background; 
position = 33, 107, 244, 175; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = ' ERROR'; 
color = dgray; 
end_panel; 
 
switch switch_chyba_ano; 
owner = panel_chyba; 
position = 338, 334, 121, 60; 
tab_select = 5; 
output = konec_ano; 
mode = text_button; 
true_text = 'KONEC APLIKACE'; 
false_text = 'KONEC APLIKACE'; 
logic = set_true; 
end_switch; 
 
label label_chyba; 
owner = panel_chyba; 
position = 258, 244; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = '    !!! SOUBOR C:\TOK\DBF\TOK_M.DBF NEEXISTUJE !!!    '; 
colors 
paper = yellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
window panel panel_smazat_DBF; 
owner = background; 
position = 41, 88, 407, 230; 
win_disable = move, zoom, minimize, maximize, lower, winlist; 
win_title = ' SMAZÁNÍ SOUBORÙ *.DBF'; 
color = dgray; 
end_panel; 
 
label label_spravny_chod_smazat_DBF; 
owner = panel_smazat_DBF; 
position = 186, 214; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE JE NUTNO TYTO SOUVORY SMAZAT '; 
colors 
paper = yellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
label label_nalezeno_na_smazani_DBF; 
owner = panel_smazat_DBF; 
position = 121, 179; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' V ADRESÁØI C:\TOK\DBF BYLY NALEZENY SOUBORY *.DBF, DO KTERÝCH SE 
ZAPISUJÍ DATA'; 
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colors 
paper = yellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
switch switch_smaz_DBF_ano; 
owner = panel_smazat_DBF; 
position = 308, 334, 55, 55; 
tab_select = 5; 
output = smazat_DBF_ano; 
mode = text_button; 
true_text = 'ANO'; 
false_text = 'ANO'; 
logic = set_true; 
end_switch; 
 
switch switch_smaz_DBF_ne; 
owner = panel_smazat_DBF; 
position = 453, 334, 55, 55; 
tab_select = 5; 
output = smazat_DBF_ne; 
mode = text_button; 
true_text = 'NE'; 
false_text = 'NE'; 
logic = set_true; 
end_switch; 
 
label label_opravdu_smazat_DBF; 
owner = panel_smazat_DBF; 
position = 256, 249; 
frame = 2; 
font = SYSTEM, 10, bold; 
text = ' OPRAVDU CHCETE SMAZAT SOUBORY *.DBF? '; 
colors 
paper = yellow; 
end_colors; 
end_label; 
 
program program_stopper; 
begin 
if aplikace_spustena then 
panel_ukonceni_aplikace.Show(); 
panel_ukonceni_aplikace.Ascend(); 
wait ((konec_ano) or (konec_ne)); 
panel_ukonceni_aplikace.Hide(); 
panel_ukonceni_aplikace.Descend(); 
verze.Show(); 
if konec_ano then 
system.StopApplication(); 
end; 
konec_ano = false; 
konec_ne = false; 
topne_teleso = false; 
end; 
end; 
end_program; 
 
program program_ukazat_merenou; 
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begin 
if okno_snimat_merenou then 
panel_snimani_merene.Maximize(); 
panel_snimani_merene.Show(); 
send program_merena; 
 
graf_soubeh_teplot.Hide(); 
graf_rozdil_teplot_LU.Show(); 
switch_spusteni_merene.Disable(); 
 
else 
panel_snimani_merene.Hide(); 
 
multi_switch_vyber_mereni_merene.SetIndex(NULA); 
end; 
end; 
end_program; 
 
program startup; 
begin 
pause NULA; 
aplikace_spustena = true; 
panel_ukonceni_aplikace.Maximize(); 
panel_ukonceni_aplikace.Hide(); 
panel_smazat_DBF.Maximize(); 
panel_smazat_DBF.Hide(); 
panel_chyba.Maximize(); 
panel_chyba.Hide(); 
 
panel_snimani_merene.Hide(); 
panel_hlavni_okno.Select(); 
panel_hlavni_okno.Maximize(); 
send program_test_DBF; 
end; 
end_program; 
 
program program_test_DBF; 
begin 
system.FileExists('C:\CP\DBF\TOK_M.DBF',&soubor_existuje,&soubor_chyba,&soubor_cislo_chyby); 
pause NULA; 
if not soubor_existuje then (* soubor neexistuje *) 
panel_chyba.Show(); 
panel_chyba.Ascend(); 
wait konec_ano; 
system.StopApplication(); 
panel_chyba.Hide(); 
panel_chyba.Descend(); 
end; 
end; 
end_program; 
 
program program_cas_merene_nebezi; 
timer = sel_CASOVAC1.nebezi_merena; 
begin 
sekundy_merene = NULA; 
minuty_merene = NULA; 
hodiny_merene = NULA; 
celkem_sekund_merene = NULA; 
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send meter_sekundy_merene; 
send meter_minuty_merene; 
send meter_hodiny_merene; 
end; 
end_program; 
 
program program_cas_merene_bezi; 
timer = sel_CASOVAC1.bezi_merena, 1; 
begin 
sekundy_merene = sekundy_merene + JEDNA; 
celkem_sekund_merene = celkem_sekund_merene + JEDNA; 
if sekundy_merene = SEDESAT then 
minuty_merene = minuty_merene + JEDNA; 
sekundy_merene = NULA; 
(*send program_zvyseni_temperace_merene;*) 
end; 
if minuty_merene = SEDESAT then 
hodiny_merene = hodiny_merene + JEDNA; 
minuty_merene = NULA; 
end; 
send program_graf_merene_bezi; 
 
end; 
end_program; 
 
program program_filtry_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_5.filtr_merena; 
begin 
if filtry_zapnuty then 
teplota_uhli = pom_filtr_uhli * FILTR1; 
pom_filtr_uhli = (pom_filtr_uhli * FILTR2) + pom_teplota_uhli; 
teplota_lazne = pom_filtr_lazne * FILTR1; 
pom_filtr_lazne = (pom_filtr_lazne * FILTR2) + pom_teplota_lazne; 
 
end; 
end; 
end_program; 
 
program program_vyrazeni_filtru_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_1.filtr_merena, 1; 
begin 
if not filtry_zapnuty then 
teplota_uhli = pom_teplota_uhli; 
teplota_lazne = pom_teplota_lazne; 
 
end; 
teplota_rozdilu_UL =  teplota_uhli-teplota_lazne ; 
end; 
end_program; 
 
program program_vyrazeni_korekce_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_1.korekce_merena, 2; 
begin 
if not korekce_zapnuty then 
teplota_uhli = kanal_uhli*STO; 
teplota_lazne = kanal_lazen*STO; 
 
end; 



Václav Zubíček: Modifikace adiabatické metody 

2010   
 

121 

teplota_rozdilu_UL =teplota_uhli-teplota_lazne; 
end; 
end_program; 
 
program program_graf_merene_nebezi; 
timer = sel_CASOVAC0_1.graf_nebezi_merena, 1; 
begin 
send graf_rozdil_teplot_LU; 
end; 
end_program; 
 
program program_graf_merene_bezi; 
begin 
if celkem_sekund_merene<pocet_zaznamu then 
nacti_DBF_merene.GoToRecord(celkem_sekund_merene,soubor_chyba); 
nacti_DBF_merene.SetRecipe(celkem_sekund_merene,soubor_chyba); 
pause NULA; 
prepocet_teplot_UO = teplota_uhli - dbf_oxidu; 
 
graf_soubeh_teplot.SetLineIndexValuePaint(NULA,dbf_oxidu-
POCATECNI_TEPLOTA+JEDNA,prepocet_teplot_UO); 
counter_archivace = counter_archivace + JEDNA; 
if counter_archivace = SEDESAT then 
 
send archiver_archivace_merene; 
counter_archivace = NULA; 
end; 
end; 
end; 
end_program; 
 
program program_nastaveni_merene; 
begin 
if merena_OFF then 
switch_spusteni_merene.Disable(); 
end; 
if merena_ON then 
system.FileExists(SMAZ_MERENA,&soubor_existuje,&soubor_chyba,&soubor_cislo_chyby); 
pause NULA; 
if soubor_existuje then 
panel_smazat_DBF.Show(); 
panel_smazat_DBF.Ascend(); 
wait ((smazat_DBF_ano) or (smazat_DBF_ne)); 
panel_smazat_DBF.Hide(); 
panel_smazat_DBF.Descend(); 
if smazat_DBF_ano then 
system.DeleteFile(SMAZ_MERENA,&soubor_chyba,&soubor_cislo_chyby); 
 
smazat_DBF_ano = false; 
switch_spusteni_merene.Enable(); 
else 
smazat_DBF_ne = false; 
multi_switch_vyber_mereni_merene.SetIndex(NULA); 
end; 
else 
switch_spusteni_merene.Enable(); 
end; 
end; 
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end; 
end_program; 
 
program program_automatika; 
timer = 0.1; 
begin 
 
wait not vypnuto ; 
if stodvacet then topne_teleso=true; 
end; 
 
if teplota_lazne >136.5 then topne_teleso= false ; 
end; 
if teplota_uhli >110 then 
topne_teleso=false; 
if teplota_lazne<120 then topne_teleso=true; 
end; 
end; 
end; 
end_program; 
 
program program_merena; 
begin 
if merena_spustena then 
graf_rozdil_teplot_LU.Hide(); 
graf_soubeh_teplot.Show(); 
graf_soubeh_teplot.Clear(); 
graf_soubeh_teplot.Paint(); 
 
 
 
pause NULA; 
else 
topne_teleso = false; 
vykon_topneho_telesa_merene = NULA; 
vykon_pomocna_merene = NULA; 
end; 
end; 
end_program; 
 
program program_korekce_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_1.korekce_merena, 1; 
begin 
pom_teplota_uhli = (kanal_uhli*STO); 
pom_teplota_lazne = (kanal_lazen*STO); 
 
if korekce_zapnuty then 
(* posunuti na nulu: *) 
pom_teplota_uhli = pom_teplota_uhli; 
pom_teplota_lazne=pom_teplota_lazne; 
(* pritahnuti uhli na lazen: *) 
pom_teplota_uhli = ((pom_teplota_uhli-123.5)*1.0014118)+120; 
pom_teplota_lazne =((pom_teplota_lazne-123.7)*1.0009279)+120; 
 
 
end; 
end; 
end_program; 
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program program_ovladani_topneho_telesa_merene; 
timer = sel_CASOVAC0_01.bezi_merena, 1; 
begin 
if teplota_rozdilu_UL>=0.40 then topne_teleso = true; 
else 
topne_teleso = false; 
end; 
 
if (teplota_lazne>maximalni_teplota_merene) then 
merena_spustena = false; 
switch_spusteni_merene.SetValue(false); 
topne_teleso = false; 
end; 
end; 
end_program; 
 
end_instrument; 
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Příloha C – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod Darkov 3 

Důl: Důl Darkov 3

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběru Pracoviště Sloj Kra Staničení Vdaf
Ad QS

 daf SI Std
∆t60 k samovznícení

— — — — — — % % MJ — % [°C/hod] —

1 3.6.2009 Porub 40 515 40 5 — 25,7 36 4,5 0,41 20,24 střední
2 3.6.2009Čelba 40 453 40 4 — 25,6 35,56 4,5 0,4 20,92 střední
3 3.6.2009 Porub 40 203 40 2 — 25,8 14 35,42 5 0,45 18,15 střední
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Příloha D  – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod Darkov 2 

 

Důl: Důl Darkov 2

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběru Pracoviště Sloj Kra Staničení Vdaf
Ad QS

 daf
SI Std

∆t60 k samovznícení

— — — — — — % % MJ — % [°C/hod] —
1 16.6.2009Porub 340 502j34 5 — — — — — — 19,29 střední
2 16.6.2009Čelba 237 500z37 5 — — — — — — 16,48 nízká
3 16.6.2009Čelba 224 23222 2 — 28,2 7 — 5,5 0,58 18,15 střední
4 16.6.2009Porub 340 82134 8 — 28,2 6 — 5,5 0,48 34,58 vysoká

Průběh testu

Parametry vzorkuIdentifikace vzorku
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Příloha E - – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod ČSA 

 

Důl: ČSA

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběru Pracoviště Sloj Kra Staničení Vdaf
Ad QS

 daf
SI Std

∆t60 k samovznícení

— — — — — — % % MJ — % [°C/hod] —
1 8.9.2009 Čelba 11 431 24 11 5 24,8 3 — 3 — 27,74 střední
2 8.9.2009 Čelba 11 232/3 23 11 41 24,8 3 — 3 — 33,48 vysoká
3 8.9.2009 Porub 14 030 40 1 — 23,3 3 — 2,5 — 23,15 střední
4 8.9.2009 Porub 14 020 40 1 — — — — — — 22,17 střední
5 8.9.2009 Porub 14 068 40 1 — 24,8 3 — 3 — 19,46 střední
6 8.9.2009 Porub 223 403/2A34 22 — — — — — — 30,29 vysoká
7 8.9.2009 Porub 14 006 40 1 — — — — — — 15,96 střední

Průběh testu
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Příloha F  – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod Lazy 

 

Důl: Lazy

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběruPracoviště Sloj KraStaničeníV
daf

Ad QS
 daf

SI Std
∆t60 k samovznícení

— — — — — — % % MJ — % [°C/hod] —
1 28.9.2009 Porub 163 104NATAN 1 — 29 6 36 7 1 16,43 nízká
2 28.9.2009 Porub 163 104NATAN 1 — 29 6 36 7 1 18,08 nízká
3 28.9.2009 Porub 140 910 40 9 — 33 4 36 4 0 31,59 vysoká
4 28.9.2009Čelba 63 106 NATAN 1 69 — — — — — 22,74 střední
5 28.9.2009 Porub 139 704/1 39 7 — 27 3 36 1 — 31,48 vysoká
6 28.9.2009 Porub 139 704/1 39 7 — 27 3 36 1 — 33,41 vysoká

Průběh testu
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Příloha G  – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod Paskov 

 

Důl: Paskov

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběru Pracoviště Sloj Kra Staničení Vdaf
Ad QS

 daf SI Std
∆t60 k samovznícení

— — — — — m % % MJ — % [°C/hod] —
1 14.10.2009 Čelba 074 5353 21A 3 72 — — — — — 10,1 nízká
2 14.10.2009 Čelba 080 5251 22B 2 559,9 — — — — — 20,87 střední
3 14.10.2009 Čelba 084 5255 22F 2 586,5 — — — — — 13,52 nízká
4 14.10.2009 Čelba 059 5342/2 059 10 3 607 — — — — — 18,8 nízká
5 14.10.2009 Čelba 063 5344/3 17B 3 61,8 — — — — — 4,79 nízká
6 14.10.2009 Čelba 063 5346 17B 3 — — — — — — střední
7 14.10.2009 Čelba 063 5346/1 17B 2 164,5 — — — — — střední
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Příloha H  – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod ČSM-Sever 

 

Důl: ČSM-Sever

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběruPracoviště Sloj Kra Staničení Vdaf
Ad QS

 daf
SI Std

∆t60 k samovznícení

— — — — — m % % MJ — % [°C/hod] —
1 4.10.2010Čelba 320 291/1 32 2 36 24,9 — — — — 24,06 nízká
2 4.10.2010Čelba 371 062 37a 0 55 23,7 — — — — 15,81 střední
3 4.10.2010 Porub 300 102 30 1 — 26,7 — — — — 18,8
4 4.10.2010 Porub 362 000 36b 0 — 24 — — — — 4,79 nízká
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Příloha I – Výsledky stanovení náchylnosti k samovznícení uhlí modifikovanou 

adiabatickou metodou pro důlní závod ČSM-Jih 

 

Důl: ČSM-Jih

Kategorie náchylnosti

Vzorek č. Datum odběru Pracoviště Sloj Kra Staničení Vdaf
Ad QS

 daf
SI Std

∆t60 k samovznícení

— — — — — m % % MJ — % [°C/hod] —
1 2.12.2009 Čelba 294 376/1 29b 3 77,3 26,5 15 — 7 — 24,06 střední
2 2.12.2009 Čelba 401 525 40 5 234 22,1 5 — 3 — 15,81 střední
3 2.12.2009 Čelba 401 525 40 5 234 22,1 5 — 3 — 18,8 střední
4 2.12.2009 Čelba 401 525 40 5 234 22,1 5 — 3 — 4,79 nízká

Průběh testu

Parametry vzorkuIdentifikace vzorku

120,00

125,00

130,00

135,00

140,00

145,00

150,00

0 10 20 30 40 50 60

te
pl

ot
a[

°C
]

čas[min]

Průběh testu modifikovanou adiabatickou metodou

vzorek 1

vzorek 2

vzorek 3

vzorek 4

 

 

 


