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Anotace 

 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem důlní klimatizace porubu č. 40 205 na 

Dole Darkov, závod 3 (dříve 9. květen). V diplomové práci je popsána pracovní 

charakteristika a historie Dolu Darkov závodu 3, přírodní poměry zájmového území, 

centrální klimatizace na Dole Darkov, závod 3. 

Dále je v ní pomocí programu TPCL provedena prognóza mikroklimatických 

podmínek v porubu č. 40 205 bez strojního chlazení. Na základě vypočtených hodnot 

programem TPCL, je navržen nejvhodnější způsob strojního chlazení a počet důlních 

chladičů v porubu č. 40 205. Navržený způsob strojního chlazení a počet důlních chladičů 

je opět propočítán programem TPCL, a tak je ověřena účinnost zvoleného systému 

strojního chlazení. Pro kontrolu výsledků je proveden také ruční výpočet teplot v porubu č. 

40 205 a porovnán s výstupními daty z programu TPCL  

Klíčová slova: mikroklimatické podmínky, důlní klimatizace, Důl Darkov,  závod 

3, porub č. 40 205, chladící zařízení. 

 

Summary 

 

This diploma work deals with the project of forefield n. 40 205 mine air-

conditioning in the Darkov Mine plant 3 (formerly the 9
th

 May). In the theoretical part, I 

have described the history of the Darkov Mine plant 3, the natural circumstances of the 

interest area, the central air-conditioning of the Darkov Mine plant 3 and the forefield 

40 205 microclimatic conditions. 

The still increasing depth of stoping forces TPCL us to use the air - conditionings in 

larger degree. In these depths the workplace microclimatic conditions rapidly deteriorate 

owing to the TPCL increasing temperatures of the primary rocks. In which the different 

work lengths on mine workplaces are calculated so that the TPCL adverse conditions have 

as minimal effect on the health, the effort and the load of mine forefield n. 40 205 cooling 

workers as possible. 

Key words: microclimatic conditions, mine air - conditioning, Darkov Mine plant 

3, forefield 40 205, cooling system 
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1. Úvod 

 

S rostoucí hloubkou dobývacích prací rostou i rizika práce důlních zaměstnanců. 

Jedním z největších rizik pracovního procesu je riziko nevyhovujících mikroklimatických 

podmínek na pracovištích. 

Teplota důlních větrů závisí na hloubce dobývacích prací, zvyšujících se 

energetických výkonech důlních strojů, vlhkosti a především na primární teplotě 

průvodních hornin, které mají hlavní vliv na vytváření mikroklimatických podmínek na 

pracovištích. Velikosti těchto vlivů se v různé míře projevují na fyzickém zatížení důlních 

pracovníků a zasluhují si velkou pozornost. 

Pro posuzování mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích platí od roku 

2007 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. V tomto nařízení se stanovuje délka práce na důlních 

pracovištích z tabulek takzvané dlouhodobé a krátkodobé přípustné doby práce. 

Vypracované tabulky č. 1 až č. 45 vycházejí z energetického výdeje důlních pracovníků, 

relativní vlhkosti, rychlosti větrů a suché teploty změřené na důlním pracovišti. 

Tato diplomová práce si klade za úkol navrhnout vhodné technické zařízení na 

chlazení porubu č. 40 205 Dolu Darkov, závodu 3, který začne těžit v březnu 2011, a tím 

výrazně ovlivnit mikroklimatické podmínky na tomto důlním pracovišti. 

V mé diplomové práci jsem využil svých poznatků z provozu centrální klimatizace 

Dolu Darkov, závodu 3, ve které působím od roku 2006. 
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2. Přírodní poměry zájmového území [7] 

 

2.1. Lokalizace zájmového území  

Území, jež je předmětem zájmu této diplomové práce, se nachází v 

Moravskoslezském kraji v České republice při státních hranicích s Polskou republikou. Dle 

územního členění spadá dobývací prostor závodu 3 Dolu Darkov do katastrálního území 

obcí Stonava, Horní Suchá a Albrechtice (obrázek č.1). 

V blízkosti povrchových objektů podniku vede okresní silnice Havířov – Louky, na 

kterou navazují okresní silnice na Karvinou a Český Těšín. 

 

 
Obrázek č. 1: Fotomapa okolí Dolu Darkov, závod 3 

 

2.2. Geomorfologie předmětného území 

Z hlediska geomorfologického třídění georeliéfů České republiky náleží zájmová 

oblast do systému Alpsko – himalájského, provincie Západních Karpat, subprovincie 

Vněkarpatská sníženina, oblasti Severní vněkarpatská sníženina, celku Ostravská pánev, 

podcelku Ostravská pánev a okrsku Ostravská niva. 

Povrch území je tvořen parovinou. Stavba území i dalšího okolí je rovinatá. 

Výškové rozdíly běžně nepřesahují 10 m. V oblasti podniku je nadmořská výška              

283 m. n. m. 

1:50 000 
S 

Důl Darkov, závod 3 
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2.3. Geologické poměry území  

Hlavními uhlonosnými strukturami produktivního karbonu v pánvi jsou ostravské 

a karvinské souvrství. Ostravské souvrství představuje paralickou uhlonosnou molasu 

spodnonamurského stáří. Dělí se na 5 litostrafigrafických jednotek: petřkovické vrstvy, 

hrušovské spodní a svrchní vrstvy, jakovecké a porubské vrstvy. Karvinské souvrství 

představuje kontinentální uhlonosnou molasu, stáří střední a svrchní namur. Dělí se na 

vrstvy sedlové, spodní a svrchní sušské, doubravské a vyšší doubravské. 

Ostravské souvrství je v pánvi známo v předhlubňovém a platformním vývoji, 

jejichž hranice je přibližně vyznačena průběhem orlovské struktury. Západně od ní, 

v předhlubni, dosahuje ostravské souvrství mocnosti až 3 200 m s absolutní uhlonosností 

všech jednotek přes 90 m, zatímco východně, v oblasti platformy, je celková mocnost 

redukována až 30 krát (místy na méně než 100 m) a počet slojí se snižuje většinou na 20 až 

40. Litologie vrstevního sledu spodního namuru hornoslezské pánve je velmi pestrá. 

Zahrnuje sedimenty mořského, sladkovodního i různé typy přechodného prostředí, k nimž 

přistupuje velké množství horizontů vulkanického materiálu. 

Karvinské souvrství je zachováno v podobě několika denudačních zbytků 

z původně daleko větší rozlohy. Nejrozsáhlejší a stratigraficky nejúplnější je denudační 

zbytek v karvinské pánvi, menší ve frenštátské oblasti a něco málo je i v oblasti 

jablunkovské. Proti původnímu předpokladu západního omezení karvinského souvrství      

v pásmu orlovské struktury svědčí vysoký stupeň prouhelnění slojí porubských vrstev, 

které musely být během prouhelňování překryty mocným nadložím. Litologicky jeví 

karvinské souvrství znaky kontinentální uhlonosné molasy, většinou se zřetelnou cyklickou 

stavbou. Proti ostravskému souvrství je patrná texturní jednotvárnost a zřetelný úbytek 

vulkanogenního materiálu. 

 

2.4. Geologie vlastního ložiska Dolu Darkov, závod 3  

Produktivní karbon je zde uložen v hloubce 114 až 337 m pod pokryvnými útvary 

miocénu a kvartéru. Reliéf karbonu je členitý s rozdílem výšek až 350 m. Produktivní 

karbon je zastoupen karvinským souvrstvím s úplným sledem vrstev sedlových, sušských    

a doubravských a ostravským souvrstvím s vrstvami porubskými.  
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Geologická stavba ložiska je charakterizována ležmým uložením, vrstvy jsou 

dislokovány četnými poruchami převážně poklesového charakteru. 

Uhelné sloje jsou poměrně stálé, v sušských a sedlových vrstvách místy rozštěpené, 

vrstvy porubské jsou v předmětné oblasti málo prozkoumané. 

  Reliéf karbonu 

Generální vrstevnice reliéfu karbonu klesají od severu k jihu do Bludovického 

výmolu a od západu na východ do Stonavského výmolu, který je hydraulicky spojen 

s výmolem na polské hranici a s Bludovickým výmolem. Průzkumnými pracemi byla 

zjištěna značná členitost s většími či menšími prohlubněmi a koryty v karbonu vyplněnými 

písky, štěrkopísky a klastickým detritem. 

 

2.5. Klimatické poměry zájmového území [8] 

Pro lokalitu je typické klima ostravské pánve, která je rozšířena podél toku Odry 

a v jejím okolí. Topologicky je území otevřené směrem na S a SV. Převládající směr větrů 

je od západu a jihozápadu. Nejméně je větrů východních. 

Dle klimatické regionalizace Československé socialistické republiky (ČSSR)          

z roku 1971 náleží zájmová oblast do klimatické oblasti typu MT-10, tj. mírně teplá, 

s dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 

jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou zimou. 

Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu je 8,2°C, dlouhodobý průměrný úhrn 

srážek 778 mm a roční výpar cca 525 mm. Maximální teploty a srážky z dlouhodobého 

pozorování se vyskytují v červenci, minimální teploty v lednu, minimální srážky v prosinci 

až únoru. 

 

3. Charakteristika závodu 3, Dolu Darkov [7] 

 

3.1. Historie závodu 3 (původně Důl 9. květen)  

Poválečná orientace na těžký průmysl si žádala stále vyšší výrobu uhlí, proto byl 

začátkem 50. let svěřen Dolu 1. máj a Dolu President Gottwald úkol rozfárat sušsko-

stonavské přídatkové pole. Poté byly, se značnými problémy při zvládání průtrží plynů a 

průvalu vod, vyhloubeny jámy Barbora V a President Gottwald III (PG III). Jámy do roku 

1952 dosáhly hloubky cca 340 metrů a byly ukončeny nad vodonosným detritem. 
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Otvírkové práce byly vedeny z 6. patra Dolu 1. máj. Následné závěry sovětské expertizy 

vyústily k rozhodnutí ministra paliv o schválení investičního úkolu (31. srpna 1955). Se 

zmíněnou sovětskou expertizou je spojováno i rozhodnutí o zřejmě nevhodném umístění 

jam v důlním poli. Vlastní zahájení stavby dolu v pravém slova smyslu znamená započetí 

hloubení těžní jámy č. 1 v květnu 1957. Současně byla prohlubována jáma President 

Gottwald III (PG III). Značné problémy s přechodem detritového pásma bylo nutno řešit 

mimořádnými opatřeními, jako dohloubení jámy President Gottwald III (PG III) na úroveň 

7. patra vlastními pracovníky, když firma Výstavba Ostravsko – karvinských dolů (VOKD) 

odmítla provedení prací z důvodu velké nebezpečnosti. Zásadní význam pro zdolání detritu 

mělo i odvodňování a odplyňování z překopů Dolu 1. máj. Otvírka byla úspěšně dokončena 

a v roce 1960 byly vymezeny hranice dobývacího prostoru, který vznikl vyčleněním 

z dobývacích prostorů 1. máje a Gottwaldu. Tímto vznikl nový podnik Suchá-Stonava, 

který také převzal úkoly investora. Rok 1960 je také rokem vytěžení prvního vozu uhlí 

z nového závodu. Úzké spojení s mateřským podnikem 1. máj trvalo ale až do 1. července 

1965, kdy bylo dáno do provozu skipové zařízení Suchá – Stonava I (Su-Sto I) těžící z 6. 

patra. V té době už fungovala úpravna, která zahájila zkušební provoz 1. 8. 1964, a tak bylo 

možno ukončit odtěžování uhlí na Dole 1. máj. Ve stejném období, a to 6. července 1965, 

byla šachta přejmenována na Důl 9. květen. Zásadní události v životě šachty je datum 1. 4. 

1988, kdy je v rámci spojování šachet do skupinových dolů šachta začleněna do 

organizační struktury Dolu 1. máj. Je finalizována rozsáhlá investiční výstavba 9. patra      

a ražba spojovacího překopu se závodem Darkov, budoucí pupeční šňůry spojující závod 9. 

květen s ostatními celky skupinového dolu. 

1. dubna 1990 došlo k odtržení závodu 9. květen od Dolu 1. máj a tato skutečnost 

končí v roce 1995, kdy po 35 letech od zahájení těžby je opětovně začleněn mezi šachty 

skupinového Dolu Darkov a je pokračováno v investiční otvírce a ražbě spojení na úroveň 

10. patra Dolu Darkov, závodu 2. 

 

3.2. Dobývací prostor závodu 3, Dolu Darkov  

Dobývací prostor Dolu Darkov, závod 3, se nachází ve východní části Karvinské 

dílčí pánve a Důl Darkov, závod 3 provádí hornickou činnost v dobývacím prostoru 

Stonava o velikosti 1150 ha. Uvedený dobývací prostor, jak ukazuje obrázek č. 2, je 

součástí dobývacích prostorů (DP) Dolu Darkov (DP Darkov, DP Karviná – Doly II a DP 
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Stonava, DP Horní Suchá).  

 
Obrázek č. 2: Snímek širšího okolí zájmového území s dobývacími plochami dolů 

 

Podle obrázku č.3 jsou prostorové skutečné hranice dobývacího prostoru dány 

přírodními hranicemi: 

1. na severu poruchou Dora 

2. na západě poruchou Gabriela 

3. na jihu povrchem reliéfu karbonu, který se zužuje k jihu do Bludovického                 

výmolu  

4. na východě s Dolem ČSM poruchovým pásmem stonavským 

Dále je samotný dobývací prostor rozdělen menšími tektonickými poruchami a 

systémem otvírky do devíti dobývacích oblastí (kra č.1 až č.9). 
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Obrázek č. 3: Mapa dobývacího prostoru Dolu Darkov, závod 3 

 

Důl Darkov,závod 3 udržuje k datu 1. 2. 2011 celkem 37 813 m důlních děl, z toho 

1 620 m jam, 47 m zásobníků, 15 830 m překopů a 20 964 m ostatních důlních děl. 

 

3.3. Popis jam [5] 

Vtažná jáma závodu 3, Dolu Darkov Suchá – Stonava I (Su-Sto I) je vyhloubena 

pod úroveň 9. patra, tj. na kótu - 535,4 m B.p.v. s průměrem 7,5 m. Je vybavena těžním 

skipovým zařízením na 8.patro, na 9.patro klecovým zařízením. Jámou je veden objemový 

průtok větrů 147,5 m
3
.s

-1
 s průměrnou rychlostí 3,31 m.s

-1
. Absolutní hloubka jámy            

1: 25 000 

S 

Su-Sto I 

Su-Sto III 
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je 782,9 m. 

Vtažná jáma Mír 5 Dolu Darkov, závod 2 je vyhloubena pod úroveň 10. patra, tj. na 

kótu - 650,2 m B.p.v. s průměrem 7,5 m. Je vybavena na 10.patro klecovým zařízením 

s dvěmi odděleními. Jámou je veden objemový průtok větrů až 302,9 m
3
.s

-1 

 
s průměrnou rychlostí 7,42 m.s

-1
, z čehož závod 3 využívá objemový průtok větrů 

65,2 m
3
.s

-1
. Absolutní hloubka jámy je 887,2 m. 

Výdušná jáma Dolu Darkov,závod 3 původně nazvaná President Gottwald III (PG 

III) a přejmenovaná na Suchá – Stonava III (Su-Sto III), je vyhloubena pod úroveň 9. patra 

na kótu - 530,4 m B.p.v. v průměru 7,5 m. Je vybavena klecovým těžním zařízením            

a lezním oddělením v celé délce. Jámou je veden objemový průtok větrů až 211,1 m
3
.s

-1
  

s průměrnou rychlostí 5,17 m.s
-1

. Absolutní hloubka jámy je 878,4 m. 

 

3.4. Systém větrání na Dole Darkov, závod 3 

Důlní pole závodu 3 je ovětráváno v jedné větrní oblasti výdušné jámy Suchá – 

Stonava III (Su-Sto III). Důl má kombinovaný systém větrání, který je dán umístěním 

hlavních vtažných a hlavního výdušného důlního díla v dobývacím prostoru. Vtažná jáma 

Suchá – Stonava I (Su-Sto I) je umístěna centrálně a vtažná jáma Mír 5 je umístěna 

diagonálně vůči výdušné jámě Suchá – Stonava III (Su-Sto III). 

Větrní síť závodu 3 je propojena s větrní sítí závodu 2 dvěmi základními větrními 

větvemi: překopem č. 3907 v úrovni 9. patra (-500 m B.p.v) s navazujícími paralelními 

mezipatrovými svažnými č. 4020, 40 340 a 4023, a překopem č. 2088 a třídami č. 4021, 

4044/1 a 40 861/2 a s navazujícími paralelními mezipatrovými svažnými za: 

a) č. 4041, 4040/3, 4040/6, 4040/1 a 4040/4, 

b) č. 338 763.1, 40 225, 40 225/4, 40 225/6, 40 224, 4044/1, 4044, 4044/2, 39 222, 

c) č. 40 861, 40 862, 40 860, 39 224/3, 4022/ 

kterými jsou přiváděny vtažné větry od vtažné jámy Mír 5 závodu 2. Tato větrní propojení 

mají charakter zapojení Dolu Darkov, závodu 3 a Dolu Darkov, závodu 2 do jednoho 

větrního systému a na tato zapojení v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 vyhlášky ČBÚ 

č. 22/89 Sb.  

Do větrní oblasti výdušné jámy Suchá – Stonava III (Su-Sto III) patří 1. až 9. kra 

dobývacího prostoru Stonava, nyní je hornická činnost provozována ve 2., 3., 4., 5., 6.,       

a 8. kře. Mapy důlní větrní sítě jsou v příloze č.2. 
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3.5. Hlavní ventilátory závodu 3, Dolu Darkov  

Výdušná jáma Suchá – Stonava III (Su-Sto III) v kombinovaném větrání s centrálně 

umístěnou vtažnou jámou Suchá – Stonava I (Su-Sto I) a diagonálně umístěnou vtažnou 

jámou Mír 5 je osazena dvojicí shodných horizontálních axiálních a rovnotlakých hlavních 

ventilátorů typu ARD - 3 - 3550 - 270
0
, výrobce ZVVZ Milevsko, a.s., rok výroby 1986. 

 

4. Technický popis centrální klimatizace na závodě 3, Dolu 

Darkov [2] 

 

4.1. Stručná charakteristika systému centrální klimatizace  

Podle odborné literatury se jedná o úsekové chlazení větrů, chladicí stroje se 

nacházejí ve strojovně v dole a pracují s nepřímým chlazením. Místně je ale nazývána 

centrální klimatizací, a takto je popsána i v technologickém postupu a návodu k použití. 

Pro zhoršující se mikroklimatické podmínky byla v roce 2005 dána do provozu na 

9. patře (absolutní hloubka 782,9 m.) centrální klimatizace (dále CK) Dolu Darkov, závod 

3. Na realizaci projektu se podílela firma Geoengineering spol.s r.o., která zhotovila 

projekt, firma Termospec, Sp. Z.o.o. (Polská republika), která dodala potřebnou 

technologii, a firma Bastro, a.s., která se zabývala montáží strojního zařízení. 

Skupinová centrální klimatizace na závodě 3, Dolu Darkov (obrázek č.4) má 

maximální tepelný výkon 2250 kW. Je sestavena z pěti kusů chladicích zařízení nepřímého 

způsobu chlazení typu TS - 450P/ZM, která jsou prostřednictvím výparníků připojena do 

potrubí oběhu chlazené vody. Tato voda je tepelně izolovaným potrubím přiváděna na 

provozní díla, kde prostřednictvím chladičů větrů typu CP - 200/B a CP - 250/B ochlazuje 

úvodní větry provozních pracovišť. Tento vodní okruh je v  diplomové práci nazýván 

okruhem sekundární vody a je tlakově uzavřený. 
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Obrázek č. 4: Foto centrální klimatizace závodu 3 

 

Teplo, které je odebráno na chladičích typu CP - 200/B a CP -250/B důlním větrům 

na pracovištích, se vrací jako oteplená voda do komory chladících zařízení na překopu      

č. 907 a je odváděno do výdušné jámy Suchá – Stonava III (Su-Sto III) závodu 3, Dolu 

Darkov. Děje se tak pomocí výparných zpětných chladičů vody typu CWW 460/B 

z chlazení kondenzátorů oběhu ekologického chladiva v chladicích zařízeních typu          

TS - 450P/ZM (obrázek č.5).  
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Obrázek č. 5: Pracovní schéma centrální klimatizace na závodě 3 

 

Legenda: CWW-460/B zpětné chladiče 

CP-200/B chladič větru 

M  elektromotor ventilátoru 

RX 100  vnitřní tepelný výměník 

TC  termostat 

SK  kondenzátor 

 

4.2. Lokalizace systému centrální klimatizace na závodě 3  

Hlavní soustrojí chladicích agregátů a čerpadel jsou umístěna na 9. patře, v důlním 

díle č. 907 profilu K 10, jde o spojovací překop mezi vtažnou jámou Suchá – Stonava I   

(Su-Sto I) závodu 3 a výdušnou jámou Suchá – Stonava III (Su-Sto III) závodu 3 v hloubce   

500 m ( příloha č.3). 

Překop č. 907 je v celé délce zařazen do prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu   

a do prostředí bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu.  

V důlní provozovně překopu č. 907, kterou nazývám komorou chladících 

(klimatizačních) zařízení a agregátů (příloha č.3), je umístěno: 

 Pět chladicích zařízení typu TS - 450 P/ZM 
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 Dvě čerpadla oběhu chlazené vody typu CUE  

 Tři čerpadla chladící vody typu 65 - NVE 

 Dvě transformátorové soustavy typu TN 6 

 Dva zpětné chladiče typu CWW - 460/B s ventilátory typu WLE 1004A/1 

 Jedno čerpadlo typu 50 - NVE okruhu zkrápěcí vody pro zpětné chladiče typu  

CWW - 460/B 

V důlní provozovně na překopech č. 911 a č. 912, kterou nazývám komora 

zpětných chladičů, jsou podle přílohy č. 3 umístěna tato zařízení: 

 Čtyři zpětné chladiče typu CWW - 460/B s ventilátory typu WLE 1004A/1 

 Jedno čerpadlo typu 65 - NVE okruhu zkrápěcí vody pro čtyři zpětné chladiče typu 

CWW - 460/B 

 Jedno kalové čerpadlo typu KDDF-080-01-E 

 

4.3. Provozování systému chlazené-studené vody 

Tento vodní oběh je nazýván sekundárním vodním okruhem (obrázek č. 6) a je 

tlakově uzavřený s nucenou cirkulací vody. Tlak v tomto oběhu je udržován plnicím 

regulačním ventilem a je zvyšován vysokotlakým čerpadlem typu CUE 3-5,1-65-4-10-61-

FE s parametry 19 l/s a čerpadlem typu CUE 3-5,1-65-3-10-61-FE s parametry 13 l/s 

(obrázek č.7). 
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Obrázek č. 6: Schéma sekundárního chladícího okruhu 

 

Legenda:   M17 motor čerpadla typu NVE č.17 sekundárního vodního okruhu 

M18 motor čerpadla typu NVE č.18 sekundárního vodního okruhu 

ZM chladicí zařízení typu TS - 450P/B (1-5) 

CC čidlo tlaku 

Zp  ventil naplňování vzdušníku 

Zb  tlakový zabezpečovací ventil vzdušníku 

Zr   redukční ventil doplňování požární vody do vzdušníku 

Zo  vypouštěcí ventil 

 

Doplňování vody z 

požárního vodovodu 

Data do centrálního 

řídicího systému 

Přívod nízkotlakého 

vzduchu 

Chlazená voda 

Oteplená voda 

Chladicí voda 

M17 

M18 
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Obrázek č. 7: Foto čerpadel sekundárního okruhu M17 a M18 

 

Tato čerpadla nasávají vratnou oteplenou vodu (17
0
C) a v uzavřeném okruhu ji tlačí 

přes výparníky v části B zařízení typu TS - 450P/ZM, kde se ochlazuje na 4
0
C, do chladičů 

větrů typu CP - 200/B a CP – 250/B na provozní důlní pracoviště, kde opět přijímá teplo. 

Jako protirázová ochrana je v oběhu vřazen vzdušník (2,2 m
3
) se vstupním tlakem 1,2 MPa, 

který zabezpečuje trvalé zavodnění systému. Toto jsou faktory stabilní. Proměnnými 

faktory jsou tlakové ztráty v potrubním systému vzniklé korozí, opotřebením, délkou 

systému a odebrané teplo na pracovištích v závislosti na počtu instalovaných důlních 

chladičů typu CP - 200/B a CP - 250/B.  

Potrubní systém je tvořen izolovaným potrubím pro rozvod chlazené vody na důlní 

pracoviště a neizolovaným potrubím pro vedení vody oteplené z důlních pracovišť. Použití 

různých průměrů rozvodného potrubí (DN 300, DN 150, DN 100, DN 80) se určuje 

výpočtem pro dosažení nejlepších chladících výkonů. Průměru potrubí DN 300 je použito 

pouze v komorách chladičů oběhové vody č. 907, č. 911 a č. 912 a mezi nimi. Potrubí 

průměru DN 150 je použito na překopu č. 903, a to jako páteřní rozvod chlazené a oteplené 

vody. Potrubí průměru DN 100 a DN 80 je použito pro rozvod vody z páteřního rozvodu na 
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jednotlivá důlní pracoviště. Použité potrubí firmy Victaulic se spojuje pomocí speciálních 

spojek různých rozměrů (podle rozměru potrubí) od téže firmy (obrázek č.8). 

 
Obrázek č. 8: Spojovací materiál firmy Victaulic 

 

Optimální objemový průtok podle velikosti odporů a hlavně množství odebraného 

tepla na pracovištích (počet instalovaných důlních chladičů typu CP - 200/B a CP - 250/B 

na pracovištích se neustále podle potřeby mění) regulujeme dle průtokoměru KROHNE 

kulovým ventilem v komoře chladicích zařízení č. 907 na potrubí průměru DN 150 tak, aby 

průtok byl blízký hranici Q = x · 6,4 [l/s]. [x = počet chladících zařízení typu TS - 450 

P/ZM v provozu]. 

 

4.4. Provozování systému chladicí – teplé vody 

Tento vodní oběh je nazýván primárním vodním okruhem (obrázek č. 9). V okruhu 

otevřeného hydraulického čerpacího systému chladicí kondenzátory chladicích zařízení 

typu TS - 450P/ZM, jsou použita tři paralelně pracující odstředivá horizontální 

jednostupňová čerpadla typu 65-NVE-200-18-LC-FE, každé o jmenovitém množství 40 l/s 

(obrázek č.10). 
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Obrázek č. 9: Schéma primárního vodního okruhu 

 

Legenda:   CP 14,CP 15, CP 16 čidla hladiny vody 

M 14, M 15, M 16 motory čerpadel typu 65-NVE-200-18-LC-FE 

primárního vodního okruhu 

CWW - 460/B  zpětné chladiče 

ZM   chladicí zařízení typu TS - 450P/ZM (1-5) 
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Obrázek č. 10: Foto čerpadel typu 65-NVE primárního vodního okruhu 

 

Pro chlazení vody vychází potřeba šesti zpětných chladičů typu CWW - 460/B, jež 

jsou s ohledem na dané množství výdušných větrů potřebných k odvádění tepla instalovány 

odděleně v počtu čtyř v komoře zpětných chladičů na překopech č. 912 a č. 911 a v počtu 

dvou v komoře chladicích zařízení, na překopu č. 907. Ochlazená voda z těchto zpětných 

chladičů je vedena do sběrné nádrže o objemu 6,9 m
3
 v komoře chladících zařízení na 

překopu č. 907 (obrázek č.10). Z této nádrže je voda nasávána a čerpadly tlačena 

k odebírání tepla do kondenzátorů v části B, zařízení typu TS 450P/ZM na překopu č. 907.  

 

4.5. Systém skrápění 

Pro každou skupinu zpětných chladičů typu CWW - 460/B je samostatný skrápěcí 

okruh (obrázek č. 11) s odstředivými horizontálními jednostupňovými čerpadly typu       

50-NVE-200-11-LC-FE s dodávaným množstvím vody 40 l/s pro čtyři zpětné chladiče typu 

CWW - 460/B v komoře zpětných chladičů na překopech č. 912 a č. 911, a 27 l/s pro dva 

zpětné chladiče typu CWW - 460/B v komoře chladicích zařízení na překopu č. 907 

(obrázek č. 12).  

 



Bc. Ladislav Húska: Návrh klimatizace porubu č. 40 205 

2011 -18- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 11: Schéma systému skrápění zpětných chladičů typu CWW-460/B 

 

Legenda:   M10  motor čerpadla typu NVE č.10 skrápěcího vodního oběhu 

M13  motor čerpadla typu NVE č.13 skrápěcího vodního oběhu 

CP10  čidlo hladiny vody v jímce skrápění na překopu č.912 

CP13  čidlo hladiny vody v jímce skrápění na překopu č.907 

CWW - 460/B zpětné chladiče 

 

 

 

 

Doplňování vody 
z požárního 
vodovodu 

Doplňování vody 
z požárního 
vodovodu 
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Obrázek č. 12: Foto čerpadla typu 50-NVE okruhu skrápěcí vody na překopu č. 907 

 

4.6. Popis částí systému centrální klimatizace  

4.6.1. TS - 450P/ZM 

Chladicí zařízení typu TS - 450P/ZM o chladicím výkonu 450 kW sestává ze dvou 

hlavních částí, a to z části TS - 450P/ZM-A (část A) a z části TS - 450P/ZM-B (část B). 

Obě hlavní části jsou vyrobeny jako nezávislé, samonosné bloky spojené ocelovými 

pružnými hadicemi o průměru 80 a 100 mm. Chladicí zařízení je určeno pro provoz 

s ekologickým chladicím médiem typu HFC R - 407 C. Toto médium je nehořlavé, 

nevýbušné, netoxické a bez negativního vlivu na životní prostředí. 

Systém chlazení TS - 450P/ZM 

Chladicí zařízení typu TS - 450P/ZM je chladicím agregátem s nepřímým 

působením, ve kterém chladicí médium odebírá teplo vodě sekundárního okruhu protékající 

výparníkem. Voda ochlazená na teplotu blízkou teplotě odpařování chladicího média 

přitéká v sekundárním okruhu (chlazené - studené vody) do chladičů větrů typu CP - 200/B 

a CP - 250/B na pracovištích, ve kterých dochází k ochlazování větrů. 



Bc. Ladislav Húska: Návrh klimatizace porubu č. 40 205 

2011 -20- 

Odpařené a přehřáté chladicí médium je nasáváno pístovým kompresorem a po 

stlačení je přiváděno do plášťovo/trubkového kondenzátoru v primárním okruhu (chladicí 

vody) a předá získané teplo ze sekundárního okruhu zpětným chladičům typu             

CWW - 460/B. 

Termodynamický pracovní oběh chladícího média R - 407C 

Chladicí médium je stlačeno v pístovém kompresoru v části A strojní skupiny, 

s teplotou 80 
0
C je přečerpáno potrubím do odolejovacího zařízení a dále ocelovou hadicí 

průměru 80 mm do kondenzátoru ve strojové části B. Zde dochází ke schlazení chladicího 

média na teplotu 40 
0
C a ke kondenzaci. Zkondenzované a o několik stupňů podchlazené 

chladicí médium o teplotě 35 
0
C vytéká z kondenzátoru a přitéká do vnitřního tepelného 

výměníku typu RX-100, sušicího a čisticího kameninového filtru a termostatického 

expanzního ventilu. Zde po expanzi chladiva na tlak odpařování cca 0,5 MPa přitéká jako 

směs kapaliny a plynu do výparníku. Chladicí médium, které se odpařuje při teplotě 0 
0
C, 

odebírá teplo vodě sekundárního okruhu který protéká v okruhu chladičů větrů typu          

CP - 200/B a CP – 250/B. Odpařené a o několik stupňů přehřáté chladicí médium se vrací 

do sacího kolektoru kompresoru ve strojní části A přes vnitřní tepelný výměník typu        

RX - 100 a je zahájen proces stlačování. Ve vnitřním tepelném výměníku dochází k ohřátí 

plynného chladicího média a zároveň ke konečnému ochlazení kapalného média (obrázek 

č. 13). 
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Obrázek č. 13: Schéma chladícího zařízení typu TS-450P/ZM 

Legenda: Z1  uzavírací ventil filtru 

Z2  uzavírací ventil termodynamického oběhu kompresoru 

Z3  uzavírací ventil filtru 

Z4   uzavírací ventil pro vnitřní tepelný výměník typu RX100 

Z5   uzavírací ventil výparníku 

Z6  uzavírací ventil termodynamického oběhu 

S   kompresor 

Sp  pružná spojka 

M  elektromotor 

Zb1, Zb2 pojišťovací ventily 

RX 100  vnitřní tepelný výměník 

F  čisticí a sušicí filtr chladícího média 

Wz  kontrolní okénko 

EVRA 32 elektromagnetický uzavírací ventil 

TRZ  termostatický expanzní ventil 

TC  hlavice termostatu 

Pss  tlakoměr tlaku sání 



Bc. Ladislav Húska: Návrh klimatizace porubu č. 40 205 

2011 -22- 

Ptl  tlakoměr tlaku stlačení 

F11  teploměr přehřátých par vody z výparníku 

F7  teploměr chlazené vody vystupující z výparníku 

F8  teploměr chlazené vody vstupující do výparníku 

 

4.6.1.1. Popis hlavních částí chladicího zařízení typu TS-450P/ZM-A (část A) 

Hlavní části chladicího zařízení typu TS - 450P/ZM-A (obrázek č. 14). 

 
0brázek č. 14: Foto hlavních částí chladícího zařízení typu TS-450P/ZM-A (část A) 

Motor kompresoru 

Vzduchem chlazený hnací motor kompresoru o výkonu 132 kW, napájení 500V, 

otáčkách 1450 ot/min., patkového provedení v nevýbušném provedení.  

Kompresor typu 5H126 

Dvanáctiválcový pístový kompresor firmy Carrier typu 5H126 o výkonu 487 m
3
/h. 

Válce jsou uloženy ve třech řadách po 4 válcích do vidlice V. Klikový hřídel kompresoru je 

spojen s hřídelí motoru pomocí pružné spojky typu PX-140TZ. 

Odolejovací zařízení 

Z důvodu velké vzdálenosti kompresoru od kondenzátoru a nebo problémům 

s přečerpávaním oleje nasávaného z olejové vany v případě nesprávné obsluhy chladicí 

jednotky během odsávání chladicího média do kondenzátoru v strojové části B pro dobu 

opravy chladicího zařízení je v části strojové soustavy A používáno odolejovací zařízení. Je 

umístěno u kompresoru v tlačném potrubí. 

Elektromotor Kryt spojky 
Kompresor 

Rám části A 
Odlučovač oleje 

Řídící skříň 

Tlakoměr a 
 teploměr 
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Sada kontrolních termo - tlakoměrů ve strojové části A 

Část A strojního systému je vybavena sadou termo-tlakoměrů, které zjišťují tyto 

hodnoty:  

 Tlak sání par chladícího média (0,1 - 1,5 MPa) a tomuto tlaku odpovídající teplotu 

odpařování. 

 Tlak oleje (0,1 - 1,5 MPa). 

 Tlak komprese a tomuto tlaku odpovídající teplotu kondenzace chladícího média             

(0,1 - 2,4 MPa). 

 

4.6.1.2. Popis hlavních částí chladicího zařízení typu TS-450P/ZM-B (část B) 

Hlavní části chladicího zařízení typu TS - 450P/ZM-B (obrázek č. 15). 

Rám části B
Termostatický ventil

Kontrolní průzor

Kameninový filtr

Vnitřní tepelný výměník

Skříň řízení

KondenzátorK

Vstup 

chladící

vody

Výstup 

oteplené

chladící

vody

Pojistné ventily
Výparník

Tlakoměry
Elektromagnetický ventilTeploměry

Výstup chlazené vody
Vstup oteplené vody

 
Obrázek č. 15: Foto hlavních částí chladicího zařízení typu TS-450P/ZM-B (část B) 

 

Plášťovo-trubkový kondenzátor typu KO-335-3000-96 

Ve strojní části B je použit plášťovo-trubkový kondenzátor chladicího média. 

Kondenzátor je ve formě silnostěnné trubky na obou stranách zavřené čelními kryty. Na 

jednom krytu se nacházejí připojovací hrdla k připojení chladicí vody primárního okruhu. 

Na vnějším povrchu potrubí kondenzátoru jsou hrdla k připojení termodynamického 

okruhu chladicího média. Voda pro chlazení chladicího média protéká měděnými trubkami 

a na vnější straně těchto trubek je chladicí médium. 
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Pojistné ventily 

Tlaková zařízení v termodynamickém okruhu – kondenzátor, výparník a vnitřní 

tepelný výměník - jsou jištěna proti nárůstu tlaku uvnitř těchto jednotek nad přípustnou 

hodnotu (2,5 MPa). Funkci zabezpečení před zvýšením tlaku nad přípustnou hodnotu mají 

pojistné ventily typu T23V.FA. 

Vnitřní tepelný výměník typu RX 100 

K získání vyšší účinnosti termodynamického obvodu byl v chladicím zařízení 

použit vnitřní tepelný výměník, ve kterém dochází k ochlazení zkondenzovaného 

chladicího média před termostatickým expanzním ventilem a k ohřátí plynného chladicího 

média vracejícího se z výparníku do kompresoru, a to také znamená zabezpečení před 

nasátím kapalného chladícího média kompresorem a jeho poškozením. 

Filtr chladícího média 

Jde o keramický, sušicí-čisticí filtr zabudovaný v okruhu kapalného chladicího 

média. Je vyroben z hygroskopického materiálu, silně absorbujícího vzdušnou vlhkost. 

Kontrolní okénko 

Umožňuje kontrolu průtoku, skupenství a stupně vysušení chladicího média 

v okruhu kapalného chladicího média. Změna zbarvení kontrolního proužku signalizuje 

stupeň vlhkosti chladícího média. 

Elektromagnetický ventil 

Uzavírá přítok kapalného chladicího média do výparníku po vypnutí napájení 

chladicího zařízení, a tím chrání před zaplavením výparníku kapalným chladicím médiem   

a jeho poškozením. 

Termostatický expanzní ventil typu Danfoss PTH.125 

Jde o druh škrticího ventilu, jehož úkolem je regulovat přítok chladicího média do 

výparníku tak, aby na jedné straně došlo k navlhčení kapalným chladicím médiem co 

největšího povrchu trubek výparníku, a na druhé straně nedovoluje, aby kapalné, 

neodpařené chladicí médium vystupovalo z výparníku, a tím poškodilo kompresor. 

(obrázek č. 16). 
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Obrázek č. 16: Schéma činnosti expanzního ventilu 

 

Výparník typu EV-406-3000-35 

Ve strojní části B je použit plášťovo-trubkový výparník chladicího média. Výparník 

je ve formě silnostěnné trubky na obou stranách zavřené čelními kryty. Na jednom krytu se 

nacházejí připojovací hrdla pro chladicí médium. Na horním vnějším povrchu potrubí 

výparníku se nacházejí hrdla pro připojení sekundárního okruhu chlazené vody. Sekundární 

okruh chlazené vody je vně měděných trubek, zatímco uvnitř trubek protéká chladicí 

médium. 

 

4.6.2. Zpětný chladič typu CWW - 460/B 

Slouží k ochlazování kondenzátoru zabudovaného v části B strojní sestavy typu TS 

- 450P/ZM. Zpětný chladič typu CWW – 460/B má chladicí výkon 460 kW. Cirkulaci vody 

mezi chladicím zařízením typu TS - 450P/ZM a zpětným chladičem typu CWW - 460/B 

zajišťuje primární vodní okruh. Voda cirkuluje v potrubí o průměru DN 300 mm. Odebrané 

teplo je odváděno do výdušné jámy Suchá – Stonava III (Su-Sto III) Dolu Darkov, závod 3.  

Zpětné chladiče typu CWW - 460/B (obrázek č. 17) mají dvoudílnou konstrukci      

a skládají se z hlavního bloku, odtokové části (vany) a skrápěcího systému. Hlavní blok 

chladiče se skládá z pláště ve tvaru kvádru, soustavy propojených měděných trubek a 
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z připojovacích kolektorů vody primárního vodního okruhu (příloha č. 4).Na zadní ploše se 

nachází příruba pro připojení ventilátoru typu WLE - 1004A/1. 

Sběrná vana ve spodní části zpětného chladiče CWW – 460/B slouží k jímání a 

odvedení skrápěcí vody zpět do jímky skrápěcí vody. 

Obrázek č. 17: Fotografie zpětného chladiče typu CWW-460/B 

 

Na straně vstupu větrů je zabudován skrápěcí systém spojený s potrubím 

centrálního skrápěcího systému umístěného na horní desce. Skrápěcí okruh je uzavřeným 

okruhem se stálým doplňováním vody. Při mokré výměně tepla mezi větry nuceně 

dodávanými ventilátorem a vodou chladicího primárního oběhu pro chlazení kondenzátoru 

dochází k odpařování skrápěcí vody na vnějších stranách trubek, a tím větší účinnosti 

přestupu tepla do ovzduší. Toto ovzduší je následně odváděno flexibilním lutnovým tahem 

do výdušné jámy Suchá – Stonava III (Su-Sto III) závodu 3.  

Úbytky vody v okruhu skrápění jsou doplňovány vodou z důlního požárního 

vodovodu přes plovákové ventily nacházející se v jímkách skrápěcí vody (obrázek č. 11) 

Vstup oteplené vody 
primárního okruhu výstup ochlazené vody 

primárního okruhu 

Vstup skrápěcí vody 

Výstup oteplené skrápěcí vody 

Směr proudění 
větru 
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4.6.3. Důlní chladiče větrů typu CP - 200/B a CP - 250/B 

Jde o tepelný výměník (obrázek č 18) o chladicím výkonu 200 kW nebo chladícím 

výkonu 250 kW, podle typu (příloha č. 5). K tepelné výměně dochází při nuceném 

protékaní proudu vzduchu dodávaného elektrickým ventilátorem typu WLE - 804AM/1/CZ 

a chlazenou vodou sekundárního vodního okruhu protékající soustavou propojených 

měděných trubek. Chladič má tvar kvádru. Plášť je z ocelového plechu. Na přední straně 

vstupu důlních větrů je příruba pro napojení ventilátoru a na straně výstupu větrů je příruba 

pro možné napojení lutny. Na přední desce je umístěno přírubové hrdlo k připojení vody 

pro čištění měděných trubek chladiče. Na horní desce chladiče jsou umístěna hrdla 

k připojení chlazené vody, přičemž přívodní hrdlo je pro větší účinnost umístěno na straně 

výstupu větrů. Ve spodní části pláště je umístěn výpustný otvor pro odvod vody 

zkondenzované ve výměníku.  

 
Obrázek č. 18: Důlní chladič větrů typu CP-200/B 

 

4.6.4. Systém kontroly 

Nezbytnou součástí systému chlazení je systém kontroly činnosti a parametrů 

strojního zařízení. V systému jsou kontrolovány parametry termodynamických oběhů pro 

chladicí zařízení typu TS - 450P/ZM (tlak, teplota chladícího média), parametry v obězích 

primárních a sekundárních (teplota, tlak vody, průtok vody), a parametry činnosti soustavy 
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chladičů typu TS - 450P/ZM a typu CWW – 460/B. Hodnoty naměřené binárními čidly 

(teplota, tlak termodynamického oběhu) a hodnoty analogových čidel (teplota, tlak 

primárního a sekundárního vodního oběhu) jsou přes mikroprocesorový člen odesílány do 

centrálního mikroprocesorového členu SRT/i/TBM. Stacionární chladicí zařízení není 

automaticky ani dálkově ovládaným zařízením. Mikroprocesorové řídící členy, použité 

v chladicích agregátech, kontrolují stav bezpečnostních přístrojů v termodynamických        

a vodních obězích na základě naměřených dat a realizují blokády řízení společně                

se signalizací druhu blokád, které způsobily poruchy a vypnutí stroje. Veškeré další řídící   

a ovládací práce provádí zaškolená obsluha na základě těchto zjištěných dat. Informace       

a data z dolu jsou také přivedena do dispečerské ústředny Dolu Darkov. 

 

4.6.5. Elektrické napájení 

Systém chladicího zařízení centrální klimatizace je napájen ze dvou 

transformátorových souprav typu TN-6 o výkonu každé 1 MVA a o jmenovitém napětí 

1000 V. Každá transformátorová souprava je vybavena 6-ti vývody pro napájení pohonů 

kompresorů a pohonů pomocných zařízení. Z vývodů transformátorových stanic                

je napájeno celkem 11 pohonů a ostatní elektromotory jsou napájeny ze stykačových 

souprav SNO P03. 

Napájení spotřebičů a stykačových vypínačů pomocných pohonů je založeno tak, 

aby při odstavení transformátorové soupravy typu TN 6 č. 1 z provozu umožnilo práci 

chladicích zařízení typu TS - 450P/ZM č. 4 a č. 5 společně s nezbytným technologickým 

zařízením (3 ks zpětných chladičů typu CWW-460/B, čerpadlo zkrápění č. M13, čerpadlo 

primárního okruhu č. M14, čerpadlo sekundárního okruhu č. M17), a to umožňuje udržet 

v chodu asi 40% celkového chladicího výkonu centrální klimatizace. 

Odstavení soupravy typu TN 6 č.2 z provozu umožňuje chod chladicích zařízení 

typu TS - 450P/ZM č. 1, č. 2, č. 3 společně s potřebným pomocným zařízením, a to 

zajišťuje udržení asi 60% celkového chladicího výkonu systému centrální klimatizace. 
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5. Prognóza mikroklimatických podmínek porubu č. 40 205 

 

5.1. Stručná geologická, stratigrafická, petrografická a   

  hydrogeologická charakteristika sloje č.40 pro porub  

č. 40 205 

Hornická činnost bude prováděna ve sloji č. 40 (holeritní číslo 504). Předmětná sloj 

patří stratigraficky do sedlových vrstev.  

Mocnost sloje č. 40 je 7,15 m. Generální úklon vrstev v této oblasti je 5° až 7° 

severovýchodním směrem. 

Dle výsledků analýzy uhlí sloj č. 40 obsahuje 0,5 % vody, 14,0 % popele, 0,45 % 

síry, 26,5 % prchavých hořlavin, index puchnutí je 5,0 a spalné teplo dosahuje 

35,42 MJ/kg, kód uhlí je 433 Vb. 

Bezprostřední nadloží sloje č. 40 je tvořeno 5,62 m mocnou vrstvou písčitého 

prachovce po bilanční sloj č. 39 (3,26 m uhlí). Vzdálenost sloje č. 40 od sloje č. 39 je cca 

4,9 m. 

Bezprostřední podloží sloje č. 40 je tvořeno vrstvami prachovců a pískovců. 

Zdroje přírodních léčivých ani minerálních vod v této oblasti nejsou známy. 

 

5.2. Dobývací metody a systém odtěžení porubu č. 40 205 

Porub č. 40 205 bude dobýván úpadně směrným stěnováním na řízený zával z pole 

s použitím mechanizované výztuže typu Meos 22 - 46 určené pro stěnování. Rozpojování 

uhlí v porubu č. 40 205 bude prováděno úzkopokosovým dvouválcovým kombajnem typu 

KGS 445. Při vyuhlování výklenků, nebo v poruchových, erosivních a stlakových pásmech 

bude použita podle potřeby trhací práce malého rozsahu.  

Přůměrná dobývaná mocnost sloje bude 480 cm a plánovaná denní těžba porubu 

bude 3000 t. Délka porubu je 94 m s úklonem -3
0
. 

Odtěžení z  porubu bude vedeno pásovými dopravníky typu TP 630, TP 1200, 

TP 1201, DP 1200/1, DP 1201/1, DP 1400, DPOF 1000, Belt 1200, Belt 1400 a hřeblovými 

dopravníky typu TH 601S, TH 603, DS 145/500, 3HB-260V, Rybnik 850, DH 830, 

PF 4/932, PF 6/1042, PZF-02, PZF-05, PZF-08, DH 701, TH 700, TH 700/PZF 02 do 

centrálního zásobníku uhlí na 10. patře a skipem výdušnou jámou Mír IV na povrch. 
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Napojení elektrospotřebičů bude zajištěno z rozvodny a dílčích trafostanic. 

Rozvody 6 kV, 1 000 V, 500 V, telefonní, ovládací a signální obvody budou detailně 

řešeny v prováděcích elektroprojektech pro jednotlivá pracoviště. 

 

5.3. Popis větrání porubu č. 40 205 

Spojený vtažný větrní proud je veden z úrovně 10. patra od vtažné jámy Mír V 

překopy č. 2013, č. 2042 a č. 2088.2 na kříž s třídou č. 2088. Poté spojený vtažný proud 

pokračuje vodorovně a dovrchně třídami č. 2088 a č. 4021 a dovrchně třídou č. 40 861/2 

kde je začátek samostatného větrního oddělení (SVO) 40. sloje 2. kry - východ. 

Uvnitř samostatného větrního oddělení (SVO) 40. sloje 2. kry - východ proudí 

vtažný proud úpadně chodbou č. 338 763/1, dovrchně chodbami č. 40 225 a č. 40 225/1 ve 

spodní úvrati porubu č. 40 205. Vtažné větry dále proudí dovrchně porubem č. 40 225 

do horní úvrati porubu č. 40 225. Výdušné větry z tohoto porubu proudí úpadně chodbami 

č. 40 245/1, č. 40 245/1 a č. 40 224, dále dovrchně třídou č. 4044/1 kde se nachází konec 

samostatného větrního oddělaní (SVO) 40. sloje 2. kry – východ. 

Spojený výdušný proud proudí dovrchně třídami č. 4044 a č. 4044/2, chodbami 

č. 39 222, č. 4022/1, č. 4022/2, č. 39 241 a č. 39 241/1, dále pak třídou č. 4024 na 3. severo 

- jižní překop č. 903. Dále pokračuje spojený větrní proud překopem č. 903 a ochozem 

č. 908 do výdušné jámy Suchá – Stonava III (Su – Sto III) (příloha č.2). 

 

5.4. Systém rozvodu chlazené vody sekundárního okruhu pro 

porub č. 40 205  

Pro přívod chlazené vody na úvodní třídu porubu č. 40 205 je použito potrubí typu 

Victaulic. Na třídách č. 903, č. 38 226/1 a č. 4046 je to potrubí průměru DN 150. Na 

třídách č. 4044, č. 4044/1, č. 40 861/2, č. 40 861 a č. 40 225/1 jde o potrubí průměru        

DN 100. 

Pro přívod chlazené vody na výdušnou třídu č. 40 245/1 porubu č. 40 205 je také 

použito potrubí typu Victaulic. Na třídách č. 903, č. 38 226/1 a 4046 je to potrubí průměru 

DN 150. Na třídách č. 4044, č. 4044/1, č. 40 224, č. 40 245 a č. 40 245/1 jde o potrubí 

průměru DN 100. 
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Stejných průměrů potrubí a tříd je použito i na vedení oteplené vody z porubu č. 

40 205. Vedení chlazené a oteplené vody sekundárního okruhu důlním polem závodu 3 

pro porub č. 40 205  ukazuje příloha č.1. 

 

5.5. Prognóza klimatických podmínek porubu č. 40 205 

 Pro výpočet mikroklimatických podmínek v porubu jsem použil program TPCL, 

který byl pro potřeby Ostravsko - karvinských dolů (OKD) vyvinut na Vysoké škole 

báňské (VŠB). Tento program Důl Darkov využívá k prognóze mikroklimatických 

podmínek na svých důlních pracovištích od konce roku 2010. Nejprve jsem provedl 

prognózu klimatických podmínek porubu bez strojního chlazení, následně se strojním 

chlazením porubu, spolu s návrhem počtu, výkonu a umístění chladičů větrů. Výpočet jsem 

prováděl za spolupráce a pod technickým dozorem projektanta větrání Dolu Darkov ing. 

Šimordy.  

 V další části jsem provedl ruční kontrolní propočet mikroklimatických podmínek 

pracoviště porubu č. 40 205 a porovnal jej s výstupními hodnotami  programu TPCL. 

 

5.5.1. Základní údaje ke stanovení prognózy klimatických podmínek 

 Základní parametry porubu č. 40 205 jsou přehledně sestaveny do tabulky č. 1. 
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Tabulka č. 1: Základní parametry porubu č. 40 205 

  Název parametru Označení Rozměr Hodnota 

1 Důl Důl Darkov, závod 3.     

2 Porub číslo 40 205     

3 Kra 2.     

4 Sloj 40.     

5 Mocnost sloje mč [m] 7,15 

6 Mocnost sloje dobýv. md [m] 4,8 

7 Délka porubu Lp [m] 94 

8 Délka porubu směrná Lps [m] 530 

9 Úklon porubu α [°] 3 

10 Úklon porubu směrný β [°] 6 

11 Úvodní třída 40 225/1     

12 Délka lu [m] 580 

13 Profil třídy Su [m2] 20,18 

14 Geodet.výška zač.tř. zdu [m] -874,2 

15 Geodet.výška kon.tř. zwu [m] -816,7 

16 Stáří třídy τu [měsíc] 8 

17 Celkový el. příkon Nu [kW] 752 

19 Pás.dopravníky Tp 630 A [kW] 370 

20 Hřeblový dopravník PZF 02 [kW] 200 

20 Transformátor TN-6 [kVA] 1400 

21 Čerpadlo VA-4X [kW] 22 

22 Drtič DF 09-12 [kW] 160 

23 Výdušná třída 40 241/2     

24 Délka lv [m] 550 

25 Profil třídy Sv [m2] 20,18 

26 Geodet.výška zač.tř. zdv [m] -885 

27 Geodet.výška kon.tř. zwv [m] -813,4 

28 Stáří třídy τv [měsíc] 8 

29 Porub  40 205     

30 Délka lp [m] 94 

31 Profil porubu Sp [m2] 21,4 

32 Geodet.výška zač.tř. zdp [m] -816,7 

33 Geodet.výška kon.tř. zwd [m] -813,4 

34 Stáří porubu τp [měsíc] 4 

35 Primární tepl.hornin tpg [°C] 37,2 

36 Celkový el. příkon Np [kW] 995 

37 Kombajn KGS 445/2PB [kW] 785 

38 Hřeblový dopravník PF 4/942 [kW] 210 

39 Denní těžba T [t] 3000 

40 Denní postup p [m] 5 

 

5.5.2. Výpočet prognózy mikroklimatických podmínek pro porub č. 40 205 

 Vstupní údaje potřebné k výpočtu mikroklimatických podmínek  programem TPCL 

v porubu č. 40 205 jsou přehledně sestaveny v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Základní údaje k výpočtům pro porub č. 40 205 

Základní údaje k výpočtu klimatizace v porubu č. 40 205 

    
Úvodní třída  
č. 40 225/1 

Porub  
č. 40 205 

Výdušná třída  
č. 40 245/1 

Veličina Jednotka Hodnoty Hodnoty Hodnoty 

Q [m3/min] 720 720 720 

L [m] 580 94 550 

ts [°C] 27     

tm [°C] 23     

A [m2] 20,18 21,4 20,18 

tpg [°C] 37,2 37,2 37,2 

τp [měsíc] 8 4 8 

Td [t/d] 3000 2000 0 

cp [J/kg.K] 1004,8 1004,8 1004,8 

Tlak barom. Pa 100 000 100 000 100 000 

φ   0,7 0,7 0,7 

v [m/s] 2,0 0,9 2,0 

Pm [kW] 2·55 2·55 2·75 2·100 2·105 0 

ldz [m] 110 140 300 55 91 0 

st. pohon. [m] 5 110 250 550 600 0 

Pt/stan. [kVA]/[m] 1400/550  0 0 

Pd/stan. [kW]/[m] 160/580  0 0 

Pk/stan. [kW]/[m] 0 785/650  0 

 

Legenda:  Q - objemový průtok větrů        [m3
/min] 

  L – délka důlního díla        [m] 

             ts - teplota suchá (zvolena jako největší změřená vstupní suchá teplota 

v sousedním porubu 40 204)        [°C] 

               tm - teplota mokrá (zvolena jako největší změřená vstupní mokrá teplota 

v sousedním porubu 40 204)        [°C] 

  A – plocha povrchu příčného profilu důlního díla     [m2
] 

 tpg – primární teplota hornin změřená v sousedním porubu  [°C] 

  τp – stáří důlního díla         [měsíc] 

  Td – plánovaná denní těžba         [t/d] 

  cp – měrné teplo vzduchu         [J/kg.K] 

  υ – relativní vlhkost vzduchu (0-1, voleno 0,7 po konzultaci s ing Šimordou) 

  v – rychlost větru             [m/s] 

  Pm – výkony motorů na pásových a hřeblových dopravnících   [kW] 

  ldz – délka dopravních zařízení            [m] 

  st.pohon. – staničení pohonů dopravních zařízení          [m] 
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  Pt/stan. – výkon trafostanice/staničení          [kVA]/[m] 

  Pd/stan. – výkon motoru drtiče/staničení           [kW]/[m] 

  Pk/stan. – výkon motorů kombajnu/staničení          [kW]/[m] 

 Souřadnicový systém porubu č. 40 205 (x, y, z) je načítán automaticky z drátového 

modelu přiděleného porubu podle názvu dolu. 

 

5.5.2.1. Naměřené mikroklimatické hodnoty ve fázi vybavování porubu  

 č. 40 205 

Při posledním měření pracoviště pracovníky úseku větrání Dolu Darkov, závodu 3 

v březnu 2011, ve fázi vybavování porubu, byl zjištěn následující stav: 

Spodní úvrať porubu č. 40 205                                                Vrchní úvrať porubu č. 40 205 

 ts =   22,5 
0
C                                                                    ts =  25,2 

0
C

 

 tm = 18,5 
0
C                                                                   tm = 20,7 

0
C 

 Q = 720 m
3
.min.

-1
                                                        Q = 720 m

3
.min.

-1
 

 v  =   2,0 m.s.
-1

                                                                 v =  2,1 m.s.
-1

 

 υ = 70 %                                                                        υ = 67 % 

Teplota hornin změřená v sousedním porubu č. 40 204 je 37,2 C
0
 (geotermický stupeň      

Gst = 30,8 m. 
0
C

-1
). 

 

5.5.2.2. Vypočtené hodnoty mikroklimatických podmínek porubu č. 40 205 

bez strojního chlazení 

 V tabulce č. 3 jsou pomocí programu TPCL ze vstupních hodnot (tabulka č.2), 

spočítány hodnoty prognózy teplot a vlhkosti bez strojního chlazení. Program vždy spočítá 

hodnoty před a za zdrojem tepla (pásový dopravník, hřeblový dopravník, trafostanice). 

Staničení a výkony motorů jsou také uvedeny v tabulce č 2. Suchá teplota 27 
0
C a mokrá 

teplota 23 
0
C je volena jako největší vstupní teplota změřená na úvodní třídě sousedního 

porubu č. 40 204 v červenci 2010. 
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Tabulka č. 3: Vypočtené hodnoty prognózy teplot a vlhkosti pro porub č. 40 205 bez strojního chlazení 

název 

třídy 
pozice stroj 

suchá 

tepl. 

(
0
C). 

vlhká 

tepl. 

(
0
C). 

relat. 

vlhk. (%) 

plocha 

díla (m
2
)

 

40 225/1 vstup  27 23 71,56762 16,8 

40 225/1 před strojem pás č.1 27,005 23,07556 71,97455 16,8 

40 225/1 za strojem pás č.1 27,45329 23,19053 70,10947 16,8 

40 225/1 před strojem pás č.2 27,62991 24,79676 79,61078 20,18 

40 225/1 za strojem pás č.2 28,07967 24,89877 77,55081 20,18 

40 225/1 před strojem pás č.3 28,54698 26,59553 86,01276 20,18 

40 225/1 za strojem pás č.3 29,20405 26,75137 82,80499 20,18 

40 225/1 před strojem hřeblový dopravník 29,77934 28,00538 87,46766 20,18 

40 225/1 za strojem hřeblový dopravník 30,96131 28,27034 81,74961 20,18 

40 225/1 před strojem energovlak 30,96142 28,27044 81,76251 20,18 

40 225/1 za strojem energovlak 31,92864 28,46763 77,39606 20,18 

40 225/1 před strojem drtič 31,92869 28,49885 77,48315 20,18 

40 225/1 za strojem drtič 33,12235 28,75563 72,44808 20,18 

40 205 vstup  33,12154 28,78727 72,59465 21,4 

40 205 před strojem hřeblový dopravník 33,12399 28,82175 72,75419 21,4 

40 205 za strojem hřeblový dopravník 35,39986 29,29822 64,11065 21,4 

40 205 před strojem kombajn 35,23756 30,41993 70,85941 21,4 

40 205 za strojem kombajn 35,80651 30,52645 68,67407 21,4 

40 205 před strojem hřeblový dopravník 35,37256 32,26364 80,68168 21,4 

40 205 za strojem hřeblový dopravník 37,67274 32,70612 71,14973 21,4 

40 245/1 vstup  37,65356 32,74462 71,46783 20,18 
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Graf č. 1: Průběh teplot v porubu č.40 205 bez strojního chlazení 
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 V grafu č. 1 je názorně ukázán nárůst teploty ovzduší, suché a mokré, následkem 

oteplení od motorů, trafostanice a vlivem hornin až nad teplotu 37 
0
C. Na spodní úvrati 

porubu je suchá teplota 33,1 
0
C a na vrchní úvrati porubu už 37,5 

0
C. Tyto nepříznivé 

teplotní podmínky mají mimo jiné vliv na zařazení části porubu do druhé zóny omezení 

práce (graf č.2) a na délku pracovní doby pro dlouhodobě únosnou práci v porubu (graf č.3) 

dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb ve znění pozdějších předpisů [4]. 
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Graf č. 2: Zóny omezení práce v porubu č.40 205 bez strojního chlazení 
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Graf č.3: Pracovní doba pro dlouhodobě únosnou práci v porubu č.40 205 bez strojního chlazení 

 

 Z výše uvedených výpočtů a grafů vyplývá vysoká míra teplotního ohrožení 

pracovníků, která nezbytně vyžaduje zavedení strojního chlazení porubu č. 40 205. 
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5.5.2.3. Návrh systému strojního chlazení porubu č. 40 205 a vypočtené 

 mikroklimatické podmínky se strojním chlazením 

 Pro dosažení optimálních mikroklimatických podmínek a udržení teploty pod 32 
0
C 

navrhuji zabudovat na úvodní třídě č. 40 225/1 dva důlní chladiče typu CP - 200/B o 

chladicím výkonu každého z nich 200 kW. První bude zabudován ve staničení 350 m (důlní 

chladič typu CP - 200/B č.1) a druhý ve staničení 450 m (důlní chladič typu CP - 200/B 

č.2). Celkem tedy 400 kW chladicího výkonu ve vtažných důlních dílech porubu č. 40 205. 

Při postupu porubu č. 40 205 se budou důlní chladiče CP - 200/B přemisťovat dle potřeby 

tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými důlními chladiči CP - 200/B byla 150 m a vzdálenost 

důlního chladiče CP - 200/B č. 2 od spodní úvratě porubu č. 40 205 byla také maximálně 

150 m. 

 Dále navrhuji zabudovat chladicí zařízení typu CP - 200/B o chladicím výkonu 200 

kW také na výdušné třídě porubu č. 40 245/1 ve vzdálenosti 50 m od vrchní úvratě porubu 

(důlní chladič typu CP - 200/B č.3). Chladicí zařízení bude nasávat výdušné větry z porubu 

na výdušné třídě č. 40 245/1 a vracet je zpět po ochlazení do vrchní úvratě pomocí 

nevyztužených luten. Při postupu porubu č. 40 205 se bude důlní chladič také přemisťovat 

dle potřeby tak, aby vzdálenost mezi důlním chladičem CP - 200/B a vrchní úvratí porubu    

č. 40 205 byla maximálně 50 m. 

 Celkový mnou navrhovaný chladicí výkon v porubu je tedy 600 kW. 

 Systém rozmístění chladičů a počet chladičů jsem volil ze zkušenosti (pracuji na 

úseku centrální klimatizace závodu 3 již 5 let) a také podle výpočtů v programu TPCL. 

 

 Výpočtené mikroklimatické podmínky pro porub č. 40 205 se strojním 

chlazením 

 V tabulce č. 4 jsou pomocí programu TPCL ze vstupních hodnot (tabulka č.2), 

spočítány hodnoty prognózy teploty a vlhkosti za strojního chlazení porubu č. 40 205 dle 

mého návrhu.  
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Tabulka č. 4: Vypočtené hodnoty prognózy teplot a vlhkosti pro porub č. 40 205 se strojním chlazením 

název 

třídy 
pozice stroj 

suchá 

tepl. 

(
0
C). 

vlhká 

tepl. 

(
0
C). 

relat. 

vlhk. (%) 

Plocha 

(m
2
) 

40 225/1 vstup  27 23 71,56762 16,8 

40 225/1 před strojem pás č.1 27,005 23,07556 71,97455 16,8 

40 225/1 za strojem pás č.1 27,45329 23,19053 70,10947 16,8 

40 225/1 před strojem pás č.2 27,62991 24,79676 79,61078 20,18 

40 225/1 za strojem pás č.2 28,07967 24,89877 77,55081 20,18 

40 225/1 před strojem pás č.3 28,54698 26,59553 86,01276 20,18 

40 225/1 za strojem pás č.3 29,20405 26,75137 82,80499 20,18 

40 225/1 před strojem CP – 200/B č. 1 29,30367 27,12879 84,70806 20,18 

40 225/1 za strojem CP – 200/B č. 1 23,69385 23,69096 100,0612 20,18 

40 225/1 před strojem CP – 200/B č. 2 24,26396 23,95592 97,54452 20,18 

40 225/1 za strojem CP – 200/B č. 2 20,10498 20,09516 99,92714 20,18 

40 225/1 před strojem hřeblový dopravník 21,13239 20,45136 94,14151 20,18 

40 225/1 za strojem hřeblový dopravník 22,27459 20,79542 87,79637 20,18 

40 225/1 před strojem energovlak 22,27556 20,79632 87,80008 20,18 

40 225/1 za strojem energovlak 23,2102 21,07958 82,96505 20,18 

40 225/1 před strojem drtič 23,21481 21,08376 83,00723 20,18 

40 225/1 za strojem drtič 24,36822 21,41738 77,44644 20,18 

40 205 vstup  24,37361 21,44592 77,53774 21,4 

40 205 před strojem hřeblový dopravník 24,4052 21,47372 77,52976 21,4 

40 205 za strojem hřeblový dopravník 26,60444 22,10974 68,04464 21,4 

40 205 před strojem kombajn 27,31246 23,23159 71,17629 21,4 

40 205 za strojem kombajn 27,86362 23,37387 68,9215 21,4 

40 205 před strojem hřeblový dopravník 29,05633 25,5236 75,67615 21,4 

40 205 za strojem hřeblový dopravník 31,29599 26,0698 66,56427 21,4 

40 245/1 vstup  31,30716 26,14026 66,80502 20,18 

40 245/1 před strojem CP – 200/B č. 3 31,34421 26,41607 68,27156 20,18 

40 245/1 za strojem CP – 200/B č. 3 22,82715 22,816 99,91536 20,18 
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Graf č. 4: Průběh teplot v porubu č. 40 205 se strojním chlazením 

 

 V grafu č. 4 je názorně ukázán vývoj teploty ovzduší, suché a mokré, v různých 

částech porubu. Velmi pěkně je vidět účinnost chladicích zařízení ve staničeních 350 m a 

450 m na úvodní třídě. Ještě výraznější je účinnost chladicího zařízení na výdušné třídě 

(staničení 700 m). Zde ale lednička pracuje na samé hranici svých konstrukčních možností 

(dle teplotního rozdílu 9 
0
C). Navržený systém chlazení dovoluje udržet teplotu na 

přijatelné úrovni (max. suchá teplota je 31 
0
C na horní úvrati), a tím dodržet zákonem 

stanovené hygienické předpisy dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb ve znění pozdějších 

předpisů [4]. Havíři v porubu mohou pracovat bez omezení (graf č.5) a výrazně se také 

prodloužila doba pro dlouhodobě únosnou práci (graf č.6). 

 Pro udržení těchto příznivých podmínek je potřeba, aby alespoň jednou týdně 

pracovníci úseku centrální klimatizace prováděli čištění a údržbu chladicích zařízení od 

usazeného uhelného prachu. Tento prach výrazně snižuje účinnost chladicího strojního 

zařízení. Čištění lze provádět tlakovou vodou ze systému sekundárního chladicího okruhu. 
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Graf č. 5: Zóny omezení práce v porubu č. 40 205 se strojním chlazením 

 

pracovní doba 

 pro dlouhodobě únosnou práci (min)

0

100

200

300

400

500

600

0 500 1000 1500

hodnocený délkový úsek  *m+

 
Graf č.6: Pracovní doba pro dlouhodobě únosnou práci v porubu č. 40 205 se strojním chlazením 

 

5.5.2.4. Ruční výpočet teplotních změn důlních větrů v důlních dílech 

 s průchodním větrním proudem bez strojního chlazení [1] 

 Celková změna teploty důlních větrů v důlním díle s průchodním větrním proudem 

se spočítá podle vztahu: 

   t
L

etttt pcQ

L

ohh
100

sin
)(  [

0
C]  (1) 

t - teplota důlních větrů a konci počítaného úseku - [
0
C] 

th - teplota horniny v daném úseku – 36,5 
0
C (vypočtená) 

t0- teplota důlních větrů na začátku počítaného úseku – volím 27 
0
C 

σ - součinitel stáří důlního díla – (tabulky [1]) 
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ρ - hustota důlního ovzduší - volím l ,225 kg/m
3 

L - délka důlního díla – [m] 

Cp - měrné teplo důlních větrů – volím 1 005 J /kg.K 

Q - objemový průtok důlních větrů - 720 m
3
/min.(tabulka č.1) 

α - úklon důlního díla – [
0
] 

∆t - oteplení důlních větrů vlivem elektrických strojů – [
0
C] 

 Znaménko + použiji pro dovrchní vedení větrů v důlním díle nebo – pro úpadní 

vedení důlních větrů v důlním díle. 

 Teplotu hornin stanovíme měřením, pokud ne, tak pomocí vztahu: 

   R

st

h t
G

H
t   [

0
C]     (2) 

th - teplota horniny v daném úseku   [
0
C] 

H – hloubka důlního díla pod povrchem   [m] 

Gst – geotermický stupeň     [
0
C] 

tr – průměrná roční teplota na povrchu    [
0
C] 

 

 Oteplení důlních větrů v důlních dílech vlivem elektrických strojů vypočteme podle 

následujících vztahů: 

Oteplení důlních větrů vlivem pásových dopravníků. 

   
mp

p

QC

bkP
t

9,0
 [

0
C]     (3) 

Oteplení důlních větrů vlivem hřeblových dopravníků. 

   
mp

p

QC

bkP
t   [

0
C]     (4) 

Oteplení důlních větrů vlivem transformátorů. 

   
mp

t

QC

bP
t

)1(
 [

0
C]     (5) 

Oteplení důlních větrů vlivem dobývacího kombajnu. 

   
mp QC

brkrP
t

9,0
 [

0
C]     (6) 

Hmotnostní průtok větrů proudících důlním dílem. 

   SvQm   [kg/s]     (7) 
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Kde ve vztazích 3, 4, 5, 6 a 7 znamená: 

P – příkon elektrických strojů        [W] 

v – rychlost větru      [m/s] 

S – průřez důlního díla     [m
2
] 

Cp – měrné teplo vzduchu při stálém tlaku   [kJ/kg.K] 

Qm – hmotnostní průtok větrů proudících důlním dílem [kg/s] 

kp – součinitel využití příkonu – doporučená hodnota - 0,35 

kh – součinitel využití příkonu – doporučená hodnota - 0,47 

kr – součinitel využití příkonu – doporučená hodnota - 0,85 

b – součinitel časové zátěže – doporučuje se hodnota - 0,38 

br – součinitel časové zátěže – doporučuje se hodnota - 0,29 

bt – součinitel časové zátěže – doporučuje se hodnota - 0,80 

η – účinnost transformátoru - doporučuje se hodnota - 0,90 

 

 Výpočet oteplení důlních větrů na úvodní třídě 40 225/1 

Výpočet teploty hornin podle vzorce 2: 

   2,8
8,30

874
ht  

   th = 36,5 
0
C 

hloubka důlního díla pod povrchem – 874 m. (tabulka č. 1) 

geotermický stupeň – 30,8 
0
C 

průměrná roční teplota na povrchu – 8,2 
0
C (dlouhodobá měření) 

 Vypočtená teplota hornin je 36,5 
0
C. Naměřená teplota hornin v sousedním porubu 

č. 40 204 v roce 2010 byla 37,2 
0
C. Teploty hornin jsou si podobné (rozdíl 0,7 

0
C), a proto 

budu dále pracovat pouze s teplotou vypočtenou. 

Výpočet hmotnostního průtoku větrů proudících důlním dílem podle vzorce 7: 

   Qm = 2. 20. 1,225 

  Qm = 49 kg/s 

rychlost větru – 2 m/s (měření) 

plocha důlního díla 20 m
2
 (tabulka č.1) 

hustota důlních ovzduší - 1,225 kg/m
3 
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Oteplení důlních větrů vlivem pásových dopravníků podle vzorce 3: 

498,1004

9,038.035,055000
t  

   
2,49235

5,6583
t  

  13,1t  
0
C · 4 = 0,53 

0
C 

 Oteplení důlních větrů od jednoho motoru o výkonu P = 55 kW je 0,13 
0
C, na 

úvodní třídě č. 40 225/1 jsou čtyři motory o výkonu P = 55 kW. Výsledné oteplení           

od těchto motorů je tedy 0,53 
0
C. 

   
498,1004

9,038.035,075000
t  

   18,0t  
0
C · 2 = 0,36 

0
C 

 Na úvodní třídě č. 40 225/1 je také pásový dopravník se dvěma motory o výkonu    

P = 75 kW, které oteplí úvodní důlní větry o dalších 0,36 
0
C. 

   36,053,0t  

   9,0t  
0
C 

 Výsledné oteplení důlních větrů vlivem pásových dopravníků je tedy 0,9 
0
C. 

Oteplení důlních větrů vlivem sběrného hřeblových dopravníků podle vzorce 4: 

   
498,1004

38,047,0100000
t  

   36,0t
0
C · 2 = 0,73 

0
C 

 Oteplení důlních větrů od jednoho motoru o výkonu P = 100 kW je 0,36 
0
C, na 

úvodní třídě č. 40 225/1 jsou dva motory o výkonu P = 100 kW. Výsledné oteplení důlních 

větrů vlivem hřeblového dopravníku je tedy 0,73 
0
C. 

Oteplení důlních větrů vlivem drtiče podle vzorce 4: 

498,1004

38,047,0160000
t  

   5,0t 6 
0
C 

 Oteplení důlních větrů vlivem drtiče o výkonu P = 160 kW je 0,56 
0
C. 
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Oteplení důlních větrů vlivem transformátoru podle vzorce 5: 

   
498,1004

8,0)9,01(1400000
t  

   3,2t  
0
C 

 Oteplení důlních větrů vlivem transformátoru o výkonu P = 1400 kVA je 2,3 
0
C. 

Celkové oteplení důlních větrů působením elektrických zařízen na úvodní třídě č. 40 225/1: 

   5,43,256,073,09,0t  
0
C 

 Výsledné oteplení důlních větrů od elektrických strojů na úvodní třídě je 4,5 
0
C 

Výpočet celkového oteplení důlních větrů: 

 Výpočet jsem provedl podle vzorce 1. 

   5,4
100

1,0580
)275,36(5,36 8,1004720225,1

5806
.

et  

   5,46,0)53,9(5,36 6,886233

3480
.

et  

   t = 36,5 - 9,53 + 0,6 + 4,5 

   t = 32 
0
C 

Znaménko + jsem zvolil pro dovrchní vedení úvodních větrů na třídě                 

č. 40 225/1. 

Délka úvodní třídy je 580 m. (tabulka č.1). 

Součinitel stáří důlního díla je 6 (tabulka [1]). 

Úklon úvodní třídy je 6
0
 (tabulka č.1). 

Vstupní teplotu volím 27 
0
C. 

 Výsledné spočítané oteplení důlních větrů na konci úvodní třídy č.40 225/1, před 

spodní úvratí, je 32 
0
C.  

 Program na výpočet mikroklimatických podmínek TPCL spočetl suchou teplotu na 

konci úvodní třídy č. 40 225/1 na 33,12 
0
C. Rozdíl mezi ručně spočítanou teplotou (32 

0
C) 

a digitálně spočítanou suchou teplotou pomocí programu TPCL (33.12 
0
C), může být 

zapříčiněn zaokrouhlovací chybou při ručním výpočtu, rozdílem mezi naměřenou a 

vypočtenou teplotou hornin (0,7 
0
C), větším množstvím zadávaných dat do programu 

TPCL (tabulka č.2). Celkově je ale možno usuzovat, že rozdíl suché teploty mezi 

digitálním výpočtem a ručním výpočtem na úvodní třídě č. 40 225/1 o 1,12 
0
C je přijatelný. 

Jasně ukazuje na nutnost strojního chlazení důlního pracoviště.  
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 Výpočet oteplení důlních větrů v porubu č. 40 205 

 Obdobným způsobem, podle vzorců 1, 4 a 6, jsem spočetl výsledné oteplení důlních 

větrů ve vrchní úvrati porubu č. 40 205. 

Oteplení důlních větrů vlivem stěnového hřeblového dopravníku podle vzorce 4: 

   
498,1004

38,047,0105000
t  

   38,0t
0
C · 2 = 0,76 

0
C 

 Oteplení důlních větrů od jednoho motoru o výkonu P = 105 kW je 0,38 
0
C, v 

porubu č. 40 205 jsou dva 105 kW motory. Výsledné oteplení důlních větrů vlivem 

stěnového hřeblového dopravníku je tedy 0,76 
0
C. 

Oteplení důlních větrů vlivem dobývacího kombajnu podle vzorce 6: 

   
498,1004

9,029,085,0785000
t  

   6,3t
0
C 

 Oteplení důlních větrů v porubu vlivem dobývacího kombajnu o výkonu motorů     

P = 785 kW je 3,6 
0
C. 

   76,06,3t  

   36,4t  
0
C 

 Celkové oteplení důlních větrů vlivem elektrických strojů (dobývacího kombajnu a 

stěnového hřeblového dopravníku) je tedy 4,36 
0
C. 

Výpočet celkového oteplení důlních větrů v porubu č. 40 205: 

 Výpočet jsem provedl podle vzorce 1. 

   36,4
100

05,094
)325,36(5,36 8,1004720225,1

9439
.

et  

   36,405,0)5,4(5,36 6,886233

3666
.

et  

   t = 36,5 – 4.5 + 0,05 + 4,36 

   t = 36,41 
0
C 

 Znaménko + jsem zvolil pro dovrchní vedení větrů v porubu č. 40 205. 

 Délka porubu je 94 m. (tabulka č.1). 

 Úklon porubu je 3
0
 (tabulka č.1). 

 Součinitel stáří porubu je 39 (tabulka [1]). 
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 Vstupní teplota do porubu č. 40 205 je 32 
0
C. 

 Celkové výsledné oteplení důlních větrů na konci porubu č. 40 205 (vrchní úvrať) je 

36,41 
0
C. 

 Program na výpočet mikroklimatických podmínek TPCL spočetl suchou teplotu na 

konci porubu č. 40 205 na 37,6 
0
C. Rozdíl mezi ručně spočítanou teplotou (36,41 

0
C ) a 

digitálně spočítanou teplotou pomocí programu TPCL (37,6 
0
C), může být zapříčiněn 

zaokrouhlovací chybou při ručním výpočtu, rozdílem mezi naměřenou a vypočtenou 

teplotou hornin (0,7 
0
C) a větším množstvím zadávaných dat do programu TPCL (tabulka 

č. 2). Celkově je ale možno usuzovat, že rozdíl suché teploty mezi digitálním výpočtem a 

ručním výpočtem o 1,2 
0
C je přijatelný. Jasně totiž ukazuje na nutnost strojního chlazení 

porubu č. 40 205. 
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6. Závěr 

 

 Ve své diplomové práci jsem navrhl a zhodnotit optimální chlazení porubu             

č. 40 205 na Dole Darkov, závod 3. 

 Pomocí programu TPCL jsem provedl prognózu mikroklimatických podmínek 

porubu bez strojního chlazení, tuto jsem vyhodnotil a podle výsledků navrhnul systém 

strojního chlazení na pracovišti. Navržený systém chlazení jsem opět propočítal pomocí 

programu TPCL a vyhodnotil vhodnost opatření. Protože se jedná o novou metodu 

prognózování mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích Dolu Darkov, provedl 

jsem ještě kontrolní, ruční výpočet a porovnal jej s výstupními daty z programu TPCL. 

 Mohu konstatovat, že vlivem mnou navrženého systému strojního chlazení došlo 

k výraznému zlepšení mikroklimatických podmínek na pracovišti, a tím k omezení ztrát 

v těžbě z důvodů nutných přestávek. Bezchybný chod a optimální výkon chladicího 

zařízení ovšem také vyžaduje pravidelné čištění a údržbu v týdenních intervalech, jak jsem 

také navrhnul. Při splnění výše uvedených podmínek bude systém chlazení zajišťovat po 

celé délce porubu č. 40 205 mikroklimatické podmínky, které nevyžadují zařazení 

nucených přestávek v práci dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ze dne 12.12.2007 ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Podle tohoto nařízení patří dobývání mocných slojí pomocí mechanizované výztuže 

do třetí třídy práce podle průměrného energetického výdeje na důlním pracovišti. Dle 

tabulky zpracované pro tuto energetickou třídu výdeje, rozdíl mezi strojním výpočtem a 

ručním výpočtem, který je nižší o 1 
0
C, nehraje zásadní roly. Dlouhodobá a krátkodobá 

únosná práce na důlním pracovišti se liší podle této tabulky v řádu několika minut              

(5 minut). 

 Závěrem je tedy možno konstatovat, že program TPCL lze použít pro výpočet 

mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích. Při ručním výpočtu provedeném dle 

literatury [1] je teplota nižší o 1 
0
C, což může být zapříčiněno některými jinými vstupními 

daty a rovněž tak i zaokrouhlovací chybou při ručním výpočtu. Celkově je program TPCL 

přísnější, přesnější a nadále použitelný v prognózování mikroklimatických podmínek 

pracovišť na dolech  Ostravsko – karvinského revíru (OKR). 
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