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ANOTACE 

Postup hornické činnosti do větších hloubek a nasazování nových razících a 

dobývacích technologií s velkými příkony má podstatný vliv na změny teplotně – 

vlhkostních parametrů větrních proudů. Zhoršené mikroklimatické podmínky na důlních 

pracovištích mají nepříznivý vliv na lidský organismus a výkonnost zaměstnanců. 

V současnosti patří právě tento problém k základním faktorům limitujícím těžbu.  

Znalost těchto parametrů na pracovištích již ve fázi projektování vede k přijetí 

včasných opatření pro zlepšení mikroklimatických podmínek. Pro reálné výpočty změn 

teplotně-vlhkostních parametrů s využitím programu TPCL je nutné znát hodnoty 

zadávaných vstupních dat s maximální přesností. Především se jedná o třídy vlhkosti 

důlních děl, teplotu horninového masívu v plánovaných hloubkách a oblastech, součinitele 

časové zátěže, součinitele využití příkonů elektrických strojů a přívod důlního ovzduší 

lutnovými tahy do čeleb ražených důlních děl. Výše uvedené skutečnosti a porovnání 

modelů výpočtů teplotně-vlhkostních parametrů ražených důlních děl, zpracovaných v 

programu TPCL, s naměřenými reálnými hodnotami jsou náplní této práce. 

Klíčová slova 

Teplotně-vlhkostní parametry, mikroklimatické podmínky, teplota, bodový zdroj 

oteplení, separátní větrání, vlhkost. 

  



ANNOTATION 

The procedure of mining deeper and application of a new tunneling and mining 

equipment with high power has a significant effect on the change of temperature-moisture 

parameters of the wind flows. The getting worse microclimatic conditions in the mines 

have a negative effect on the human organism and employee performance. The problem 

belongs to the basic factors limiting the mining in the present. 

Knowing these parameters in the workplace during the design phase leads to early 

action for improving microclimate conditions. For real calculations of changes in 

temperature-moisture parameters using the TPCL is necessary to know the value of input 

data with maximum accuracy. It is mainly a class of mines moisture, temperature of the 

rock mass in the planned depths and areas, coefficient of time burdens, coefficient power 

inputs utilization of electric machines and inlet the fresh air by using duct into the mined 

excavation faces of mines. Above the facts and comparing models of calculate 

temperature-humidity parameters minted mine workings processed in the TPCL, with real 

measured values are the content of this work. 
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Úvod 

Po útlumu hornictví z počátku 90. let 20. století došlo k opětovnému rozvoji 

stávajících hlubinných dolů nacházejících se v jižní části hornoslezské uhelné pánve – Důl 

Paskov, Důl Karviná, Důl Darkov a Důl ČSM – náležejících do společnosti OKD, a.s. Na 

uvedené hlubinné doly byly v rámci projektu POP 2010 dodány moderní dobývací 

komplexy dimenzované na vysoké dobývací výkony. Efektivní využití těchto dobývacích 

komplexů vyžaduje nasazení ve vhodných geologických podmínkách s vysokými nároky 

na prostornost přilehajících důlních děl k porubům, na kapacitu odtěžení vydobyté 

rubaniny z porubů, dostatečnou kapacitu přívodu elektrické energie, včasnou připravenost 

následných porubních bloků pro stěhování dobývacích technologií s důlními díly, jež jsou 

vyražena ve velkých profilech s využitím výkonných razicích strojních zařízení (nakladačů 

s bočním výklopem, vrtacích strojů, hřeblových dopravníků s drtičemi  apod.). 

Vzhledem k tomu, že Ostravsko – karvinské doly jsou z hlediska výskytu metanu 

zařazeny mezi plynující doly II. třídy nebezpečí a navíc Důl Paskov mezi doly 

s nebezpečím průtrží hornin, uhlí a plynů, klade nasazení nových kapacitních dobývacích 

komplexů a výkonných razicích strojních zařízení enormní nároky na větrní systémy dolů, 

degazační systémy a obzvláště na klimatizaci.  

Podstatný vliv na nárůst teplot a relativních vlhkostí ve větrních proudech 

ovětrávající důlní díla a pracoviště mají především:   

- rychlé odrubání porubních bloků dobývacími komplexy, čímž dochází 

k postupnému přesunu hornické činnosti do větších hloubek (vyšší teplota horninového 

masívu, vzrůstající délky úvodních a výdušných důlních děl, kterými jsou vedeny větrní 

proudy, větší dopravní vzdálenosti odtěžení rubaniny apod.),  

- vysoká koncentrace pracovišť (zajištění plynulosti stěhování dobývacích 

komplexů do nových porubních bloků vyžaduje včasnou a rychlou připravenost obfáráním 

důlními díly, kterou lze zajistit pouze využitím většího počtu razicích kolektivů – obzvláště 

při využívání „Y“ systémů větrání porubních bloků – čímž se vzájemně negativně 

ovlivňují jednotlivá pracoviště větraná z jednoho větrního proudu),  

- nasazování výkonných strojů (pohony těchto strojů s velkým příkonem negativně 

teplotně ovlivňují ovzduší ve svém okolí a navíc pro svůj provoz potřebují zvýšený počet 

předsunutých trafostanic),  
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- přechod ražených důlních děl do profilů SP 16 (19,7 m
2
) a SP 14 (17,4 m

2
) pro 

potřeby dobývacích technologií, čímž se zvýšila plocha obnažené horniny (větší plocha 

přestupu tepla z horninového masívu do ovzduší), snížila se rychlost větrního proudu 

(zvýšil se čas přestupu tepla z horninového masívu do ovzduší a snížil se „ochlazující“ 

efekt větrním proudem zaměstnanců na pracovištích) a zvýšil se objem nakládané a 

odtěžované horniny (delší doba provozu pásových a hřeblových dopravníků, nakladačů, 

větší objem horniny o vyšší teplotě), 

- zavedení pažení důlních děl (za TH výztuží) síťovinou Mido, přichycenou pomocí 

svorníků k horninovému masívu místo železobetonových pažnic (absence základkového 

polštáře tvořícího mimo jiné izolační vrstvu bránící přestupu tepla z horninového masívu 

do důlního díla), 

- nasazování pomocných strojních zařízení (apatorů - místních kompresorových 

jednotek pro zavrtávání svorníků a lanových kotev zvyšujících stabilitu nadloží důlních děl 

v okolí porubů, křížů důlních děl, důlních děl v místech předpokládaných zvýšených 

důlních tlaků apod., důlních závěsných lokomotiv se spalovacími motory, atd.).  

Zavádění mechanizací do dolů má za následek zvyšování teploty a relativní 

vlhkosti větrních proudů ovětrávajících pracoviště, přístupové cesty k pracovištím a 

výdušné cesty z pracovišť. Zhoršené mikroklimatické podmínky mají nepříznivý vliv na 

organizmus a výkonnost zaměstnanců vykonávajících práci na uvedených pracovištích. 

Podle naměřených parametrů mikroklimatických podmínek na pracovištích (teplota suchá 

ts (
o
C), teplota mokrá tm (

o
C), relativní vlhkost (%), rychlost větrního proudu v (m.s

-1
)) se 

pro jednotlivé pracovní činnosti (zařazené do tříd práce podle průměrného energetického 

výdeje) stanoví dlouhodobě únosná doba práce Tsm (min.) a krátkodobě únosná doba práce 

Tmax (min.), případně se stanoví pracovní režim práce a odpočinku. Podmínky ochrany 

zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých 

mikroklimatických podmínek jsou dány v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. 

prosince 2007, v platném znění [3], rozhodnutím krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn. 18505B/245/05 ze dne 28. 12. 2005 [15] 

a stanoví se na základě Vnitřního předpisu pro hodnocení mikroklimatických podmínek a 

stanovení přípustné doby práce v dolech OKR [22].  
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Pro zlepšení mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích jsou nasazovány 

mobilní klimatizační jednotky typu DV 150 a MMRP 130 na otevřené okruhy a tam, kde to 

místní podmínky umožňují, se klimatizační jednotky provozují na uzavřené okruhy se 

zpětnými chladiči důlních větrů RK 250, RK 450 a RK 600. Postupně se přistupuje 

k realizacím centrálních klimatizací dolů (Důl ČSM, Důl Karviná závod ČSA). 

Pro Důl Paskov byla v roce 2011 zpracována VŠB – TU Ostrava studie vývoje 

mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích a v roce 2012 byla zpracována studie 

centrální klimatizace firmou Gascontrol. 

Zhoršené mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích a nárůst teplotně-

vlhkostních parametrů ve větrních proudech náleží k nejvíce potřebným problémům k 

řešení v současném hornictví. 

Cíle zpracovávané doktorské disertační práce jsou následující: 

 analýza změn teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů v důlních dílech 

větraných separátním větráním foukacím, 

 měření teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů ve vybraných ražených 

důlních dílech větraných separátním větráním foukacím v důlním poli Dolu Paskov,  

 návrh výpočtů teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu v důlních dílech 

větraných separátním větráním foukacím v podmínkách Dolu Paskov přiváděných 

lutnovým tahem na čelbu, 

 měření teplot hornin a doplnění mapy teplot hornin v důlním poli Dolu Paskov na 

základě těchto měření teplot hornin, 

 stanovení tříd vlhkostí pro důlní díla v podzemí Dolu Paskov a zařazení důlních děl a 

porubů do tříd vlhkostí, 

 stanovení součinitelů využití příkonů elektrických strojů a součinitelů časové zátěže 

pro bodové zdroje oteplení větrního proudu v ražených separátně větraných důlních 

dílech Dolu Paskov, 

 porovnání skutečných naměřených teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu 

v důlních dílech větraných separátním větráním foukacím v důlním poli Dolu Paskov 

s hodnotami teplotně-vlhkostních parametrů vypočtených výpočetním programem 

TPCL. 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  4 

1. Současný stav 

Proměřování teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů a stanovování 

mikroklimatických podmínek v ražených důlních dílech Dolu Paskov, větraných 

separátním větráním foukacím, se uskutečňuje ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., 

v platném znění [23], vyhlášky ČBÚ č. 165/2002 Sb., v platném znění [24], Nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, v platném znění [3], rozhodnutím krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zn. 18505B/245/05 ze 

dne 28. 12. 2005 [15] a stanoví se na základě Vnitřního předpisu pro hodnocení 

mikroklimatických podmínek a stanovení přípustné doby práce v dolech OKR [22]. 

Projektování teplotně-vlhkostních parametrů v ražených důlních dílech je 

realizováno výpočetním programem TPCL. 

1.1 Obecná charakteristika Dolu Paskov 
Důl Paskov je součástí společnosti OKD, a.s. Produkce černého koksovatelného 

uhlí obchodních skupin Va a Vb byla zahájena roku 1970. Roční těžba dolu se pohybuje 

okolo 1.100 kt uhlí a s roční metráží 14 až 16 km vyražených důlních děl pro přípravu 

porubních bloků a otvírkových důlních děl.  

 

Obrázek č. 1 – Umístění dobývacího prostoru Dolu Paskov závodu Staříč v české části hornoslezské 

černouhelné pánve 
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Dobývací prostor Dolu Paskov je situován v příborské oblasti české části 

hornoslezské pánve (mimo klasický ostravsko-karvinský revír) – obrázek č.1. 

Rozloha dobývacího prostoru činí 42,51 km
2
. Vnitřně je Důl Paskov rozdělen na: 

lokalitu Staříč I ve Sviadnově, lokalitu Staříč II ve Staříči a lokalitu Staříč III 

v Chlebovicích.  

V dobývacím prostoru Dolu Paskov jsou vyvinuty petřkovické a hrušovské vrstvy o 

průměrné mocnosti 70 cm a průměrná mocnost dobývaných slojí činí 120 cm. V nadloží 

dobývaných slojí se vyskytují lavice kořenových prachovců, pískovců a písčitých 

prachovců.  

V současné době je hornická činnost vedena pod úrovní 4. patra, v úrovni 5. patra a 

pod úrovní 5. patra v hloubkovém rozpětí -690 m až -975 m Bpv, tedy v hloubce 995 m až 

1280 m pod povrchem.  

K dobývání je využívána metoda směrného stěnování na řízený zával s 

rozpojováním uhelného pilíře pomocí pluhových souprav, s nakládáním rubaniny na 

hřeblové dopravníky a zajišťováním vyuhleného prostoru individuální hydraulickou 

výztuží nebo mechanizovanými výztužemi.  

1.2 Systém větrání Dolu Paskov 

Důl Paskov závod Staříč je zařazen mezi doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů. 

Dobývání uhelných slojí doprovází vysoká plynodajnost (relativní plynodajnost v létech 

2002 až 2011 se pohybovala od 33,4 m
3
CH4.t

-1
 do 72,0 m

3
CH4.t

-1
). Uvedené hodnoty jsou 

závislé na skladbě dobývaných porubních bloků v jednotlivých důlních polích, účinným 

nadrubáním či podrubáním dobývaných porubních bloků, započetím dobývání v nově 

otevřených oblastech důlních polí apod.  

Důl Paskov tvoří tři samostatné větrní oblasti s centrálně umístěnými vtažnými a 

výdušnými jámami a s diagonálně mezioblastně zapojenými samostatnými větrními 

odděleními (mezi větrní oblastí Sviadnov a větrní oblastí Staříč a mezi větrní oblastí Staříč 

a větrní oblastí Chlebovice). Délka provozovaných důlních děl (v roce 2012) se 

pohybovala cca 124 km.  
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1.3 Ražená důlní díla na Dole Paskov 

V současné době probíhají na Dole Paskov ražby důlních děl 19 razicími kolektivy, 

z toho 2 kolektivy razí prorážky a kanály. Všechna důlní díla jsou ražena pomocí trhacích 

prací s využitím vrtacích vozů DH – DT 1 pro vrtání vývrtů a nakladačů s bočním 

výklopem DHL 1200. Odtěžení z ražených čeleb zajišťují hřeblové dopravníky TH 603, 

v některých případech s instalovanými drtiči uhlí a kamene DU 2, na linky pásových 

dopravníků TP 630. Uvedená strojní zařízení byla zajištěna v rámci projektu POP 2010 a 

oproti původně používaným strojním zařízením jsou výkonnější s vyššími instalovanými 

příkony elektromotorů. V průběhu roku 2012 přešla ražená důlní díla z původních profilů 

K 14 (14,5 m
2
) a K16 (16,5 m

2
) do nových subparabolických profilů SP 14 (17,4 m

2
) a SP 

16 (19,7 m
2
), čímž se zvýšil světlý i hrubý průřez důlních děl a objem odtěžované horniny. 

Uvedené skutečnosti, které společně s větší plochou obnaženého horninového masívu, 

zavedením pažení důlních děl síťovinou Mido (náhrada železobetonových pažnic, absence 

základkového polštáře tvořícího izolační vrstvu) a sníženými rychlostmi větrních proudů 

separátně větraných důlních děl, zvyšují v důlních dílech přestup tepla se zhoršováním 

teplotně-vlhkostních parametrů. 

Současně i přesun hornické činnosti do větších hloubek – ražby důlních děl vedené 

v 063. a v 074. sloji pod úrovní nejnižšího 5. patra (nadmořská výška - 816 m) až ke kótě   

-975 m (a následně pro budoucí porubní bloky až ke kótě -1040 m) - má podstatný vliv na 

zhoršování teplotně-vlhkostních parametrů (vyšší teplota horninového masívu a vzrůstající 

délka úvodních a výdušných důlních děl, jimiž jsou vedeny důlní větry). Teploty hornin v 

důlním poli Dolu Paskov byly naposledy měřeny v roce 2008 v ražených důlních dílech a 

to v hloubkovém rozmezí od - 450 m do - 794 m. 

1.4 Větrání ražených důlních děl na Dole Paskov 

Pro větrání ražených důlních děl, tj. neproražených důlních děl, je využíváno 

separátní větrání k dopravě ovzduší z průchodního větrního proudu do čelby raženého 

důlního díla. 

Požadavky na zařízení separátního větrání, jeho projektování, provoz a kontrolu při 

hornické činnosti stanovuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o 

separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, v platném znění [24]. 
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Systém separátního větrání ražených důlních děl na Dole Paskov je jednotný a to 

foukací, s umístěním lutnových ventilátorů na větrních základnách v průchodních větrních 

proudech a s přivedením větrů do čeleb ražených důlních děl pomocí poddajných 

nevyztužených luten. 

1.4.1 Základní pojmy 

Separátní větrání ražených důlních děl se skládá z jednotlivých částí: 

lutnový tah – sestava jednotlivých luten, vzájemně spojených a propojených se 

zdrojem tlaku – lutnovým ventilátorem, 

lutnový ventilátor – rotační, lopatkový, rychloběžný stroj k dopravě vzdušin, hnací 

jednotka lutnového tahu, 

lutna – plastové nebo kovové potrubí pro dopravu ovzduší od zdroje tlaku 

(lutnového ventilátoru) do čelby separátně větraného díla (foukací větrání) nebo od čelby 

ke zdroji podtlaku (sací větrání), 

zařízení separátního větrání – soubor zařízení používaný při separátním větrání 

(zásobník luten, tlumiče hluku, odprašovací zařízení, chladič důlních větrů, lutny, 

ventilátory apod.). 

1.4.2 Lutnové ventilátory 

Lutnové ventilátory slouží jako zdroj tlaku (hnací jednotka) pro dopravu vzdušin 

z průchodního větrního proudu do čelby raženého důlního díla (při foukacím větrání). 

Podle druhu pohonu můžeme lutnové ventilátory dle [11] rozdělit na: 

- vzduchové (např. typ APXV 315, typ APXV 500, typ APXV 630) 

- elektrické (např. typ APXE 315, typ APYE 800, typ APXE 1000, typ WLE 1005b) 

- kombinované – pro zajištění nepřetržitého provozu na vzduchový pohon v případě 

výpadku elektrické energie (např. typ APXK 315, typ APXK 630, typ VPAK2 630, 

typ VPAK 855) 

Lutnové tahy s lutnovými ventilátory menších průměrů, vzhledem k malému 

přepravovanému množství vzdušin, se používají pro větrání neproražených důlních děl 
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sloužících jako technologické výklenky, místa pro nákladku materiálu, k větrním 

přepážkám za poruby apod. (např. typ APXV 315, typ APXV 500, typ APXE 315, APXE 

500). Tam, kde to místní podmínky umožňují, jsou nasazovány lutnové ventilátory 

elektrické nebo kombinované. Lutnové ventilátory na vzduchový pohon mají velmi 

nákladný provoz a nižší dopravovaný objem vzdušin, proto jsou využívány jen ve 

výjimečných případech. 

Separátní větrání důlních děl ražených v menších profilech (max. SP 14) nebo 

kratších délek (cca do 400 m) zajišťují na Dole Paskov kombinované lutnové ventilátory o 

průměrech 630 mm (typ APXK 630 nebo VPAK2 630) a to buď samostatně nebo 

v seriovém zapojení, výjimečně v serioparalelním zapojení. Separátní větrání ražených 

důlních děl větších profilů (SP 14, SP 16) nebo délek nad 800m zajišťují kombinované 

lutnové ventilátory o průměru 800 mm (typ VPAK 855) nebo elektrické lutnové 

ventilátory o průměrech 800 mm (APYE 800) a 1000 mm (APXE 1000) pro ražby důlních 

děl, která jsou větrána jako první ze strany čerstvého větrního proudu a nejsou ovlivňována 

výdušnými větry z jiných ražených důlních děl a porubů. Lutnové ventilátory musí zajistit 

takový dopravovaný objem vzdušin, aby byla naplněna ustanovení § 83 a § 85 vyhlášky 

Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb. [23], v platném znění a byla v souladu s 

vyhláškou Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické 

činnosti v plynujících dolech, v platném znění [24]. 

U ražených důlních děl na Dole Paskov č. 063 5252, č. 080 4251, č. 074 7250 a č. 

074 5357/2, u nichž byly proměřovány teplotně-vlhkostní parametry, byl provozován 

samostatně kombinovaný lutnový ventilátor VPAK 855 a u ražených důlních děl č. 080 

5252/6, č. 084 5259 a č. 077 5355 byl provozován samostatně kombinovaný lutnový 

ventilátor VPAK2 630. 

1.4.3 Lutny 

Pro dopravu ovzduší do čeleb ražených důlních děl se používají výhradně poddajné 

nevyztužené lutny dodávané firmou Duflex [6] (vyrobené teplovzdušným svařováním 

z oboustranně nanášené plastické koženky).  

Pro krátké ražby menších profilů (do délek cca 400 m) a pro ražby kanálů a 

prorážek se používají lutny o průměrech 800 mm nebo 630 mm, pro ražby ve standardních 
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profilech SP 14, SP 16 a délek ražených důlních děl nad 400 m se používají lutny průměru 

1000 mm. 

Jsou vyráběny a dodávány v délkách 25 m, 40 m nebo 80 m. Lutny jsou na svých 

koncích opatřeny pružnými přírubami, kterými se vzájemně napojují, a to tak, že na jedné 

přírubě je navařena těsnící manžeta, která se vsune do příruby bez manžety. Spoj se proti 

vysunutí pojistí těsnícím kroužkem. Lutny se zavěšují pod stropem důlního díla pomocí 

dvojitého drátu do závěsových ok, kladou se v přímém směru s co nejmenším počtem 

vybočení ze směru (pro minimalizaci aerodynamického odporu lutnového tahu). 

Pro snadné prodlužování lutnových tahů za postupujícími čelbami ražených důlních 

děl se na koncích lutnových tahů umísťují zásobníky luten. 
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2. Rozbor teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu v důlních 

dílech větraných separátním větráním foukacím 

Teplo je hlavním zdrojem teplotně-vlhkostních změn větrního proudu. Faktory 

ovlivňující teplotně-vlhkostní změny můžeme dle [13] rozdělit na: 

faktory přírodní - do důlního ovzduší přestupuje teplo hlavně z horninového masívu 

a to již na cestě k pracovištím, hloubka umístění pracovišť (s hloubkou uložení roste 

teplota horninového masívu a působí i vliv komprese), teplota dopravované rubaniny, 

hodnota výparného tepla, oxidace uhelné hmoty, 

faktory technicko-provozní – k těmto faktorům můžeme řadit rychlost a objemový 

průtok větrního proudu, délky větrních cest a jejich průřezy, množství srážené a 

vypařované vody (související s důlními přítoky, stavem čerpacích systémů a volné vodní 

plochy, postřiky a zkrápění na technologických zařízeních pro chlazení a pro protiprašný 

boj), předávání tepla od strojů s elektrickými a spalovacími motory, vzduchových 

spotřebičích, apod. U elektrických strojů (např. dle [13]), kdy je jejich práce přeměňována 

na potenciální energii hmot nebo nevykonávají práci – úsekové transformátory a čerpadla – 

ovlivňují změny teplotně-vlhkostních parametrů minimálně. Stroje se vznětovými motory 

produkují přibližně třikrát více tepla než stroje s elektrickým pohonem při obdobném 

mechanickém výkonu (horší účinnost) [2], proto je potřeba minimalizovat jejich provoz na 

pracovištích se složitými teplotně-vlhkostními podmínkami.  

Postupným přesunem hornické činnosti do větších hloubek, kdy důlní díla jsou 

ražena v horninách s vyšší teplotou, vlivem komprese, využívání výkonných strojů při 

ražení a odtěžování horniny, přechod ražených důlních děl do profilů SP 16 (19,7 m
2
) a SP 

14 (17,4 m
2
) společně se zavedením pažení důlních děl síťovinou Mido, prodlužování 

úvodních větrních cest a linek pásových odtěžení, mají podstatný vliv na zvyšování  

teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu separátně větraných důlních děl a tím ke 

zhoršováním mikroklimatických podmínek na čelbách a v samotných separátně větraných 

důlních dílech.  

Vliv na změny teplotně-vlhkostních parametrů (zvláště na zvyšování relativní 

vlhkosti a entalpie větrů) má odpařování vody. Odpařováním se snižuje suchá teplota, ale s 

nárůstem relativní vlhkosti se snižuje účinnost odvodu tepla z povrchu lidského těla 
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(snížením odpařování potu). Tím se zhoršují mikroklimatické podmínky, klesá pracovní 

výkonnost pracovníků a nastává nutnost zavedení přestávek v práci z důvodu zhoršených 

mikroklimatických podmínek, spojená se zkrácením efektivní pracovní doby.   

U separátně větraných ražených důlních děl s foukacím systémem dochází ke 

změnám teplotně-vlhkostních parametrů, které lze rozdělit na: 

 změny teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu dopravovaného lutnovým tahem 

do ražené čelby: již odběrem (nasáním) důlního ovzduší lutnovým ventilátorem 

z průchodního větrního proudu dochází průchodem větrů přes lutnový ventilátor k nárůstu 

teploty způsobeným předáním energie od lutnového ventilátoru a změnou vnitřní energie 

(zvýšením tlaku o celkový tlak vyvolaný lutnovým ventilátorem). Rovněž dopravou 

důlních větrů (od ventilátoru k ústí lutnového tahu) dochází k nárůstu teploty i přes 

vysokou rychlost větrního proudu, typ luten (flexibilní nevyztužené lutny Duflex jsou 

zhotoveny z oboustranně nanášené plastické koženky) a krátkou dobu přestupu tepla od 

luten (např. při proudění 450 m
3
.min

-1
 lutnami o průměru 1000 mm vychází rychlost 

větrního proudu v lutnách 9,55 m.s
-1

 a při délce lutnového tahu 1000 m je doba přestupu 

tepla od luten cca 105 s). I změna vnitřní energie daná úklonem separátně větraného 

důlního díla, ovlivňuje teplotně-vlhkostní parametry (kompresní teplo při úpadním vedení 

větrů teplotu zvyšuje, expanzní teplo při dovrchním vedení větrů teplotu snižuje),  

změny teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu na čelbě raženého důlního díla: po 

výstupu důlních větrů z lutnového tahu a ovětrání čelby raženého díla jsou teplotně-

vlhkostní parametry ovlivňovány teplotou horninového masívu, rozvolněnou rubaninou, 

technologickou (postřiky, zkrápění) a přírodní vodou (přítoky vody) a přestupem tepla od 

elektrických pohonů provozovaných strojů (vrtací vozy a nakladače s bočním výklopem). 

Jedná se o úsek důlního díla dlouhý cca 30 m od čelby (zhruba umístění měřícího bodu č. 2 

stanoveného dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, v platném znění, 

[3]). I když se jedná o krátký úsek důlního díla (cca 30 m) i zde má vliv změna vnitřní 

energie vlivem úklonu separátně větraného důlního díla, 

změny teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu v separátně větraném důlním díle 

mezi čelbou a jeho zaústěním: po odvětrání čelby raženého důlního díla při foukacím 

systému větrání postupuje větrní proud důlním dílem k jeho zaústění (zpět do průchodního 

větrního proudu) a změny lze definovat jako změny větrního proudu v důlních dílech 
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s průchodním větrním proudem. Zde jsou teplotně-vlhkostní parametry ovlivňovány 

teplotou horninového masívu, dopravovanou rubaninou, technologickou (postřiky, 

zkrápění) a přírodní vodou (přítoky vody), volnými vodními plochami, přestupem tepla od 

elektrických pohonů provozovaných strojů (pásové dopravníky, hřeblový dopravník, 

případně instalovaný drtič uhlí, úsekové transformátory apod.), jakož i změnou vnitřní 

energie vlivem úklonu separátně větraného důlního díla. 

Pro včasné přijetí vhodných opatření vedoucích ke zlepšení mikroklimatických 

podmínek (časové naplánování ražby s ohledem na koncentrace pracovišť, roční období, 

zajištění a využití mobilních klimatizačních jednotek apod.) je potřeba stanovit teplotně-

vlhkostní parametry větrního proudu v ražených separátně větraných důlních dílech už ve 

fázi projektování a to s maximální přesností.  

2.1 Výpočet teploty důlních větrů na čelbě separátně větraného 

důlního díla 

Pro potřeby stanovování teploty důlních větrů na čelbě raženého separátně 

větraného důlního díla při foukacím systému větrání lze při projekční činnosti dle [2] 

využít následujícího vztahu: 

         (   )          (      )     
 

      

         ]   ∆t + ∆t´   (
o
C)  [2.1] 

kde ts… suchá teplota na čelbě (
o
C) 

th… teplota hornin (
o
C) 

to… teplota větrů v průchodním větrním proudu u ústí důlního díla (
o
C) 

e … základ přirozeného logaritmu (2,71828) 

σ´… součinitel teplotní změny (m
2
 . h

-1
) 

L … délka důlního díla (m) 

Qo… objemový průtok větrů (m
3 

. s
-1

) 

∆t … změna teploty úklonem důlního díla vlivem změny vnitřní energie (
o
C) 

∆t´… změna teploty vlivem práce elektrických strojů (
o
C) 

k  … součinitel změny oteplení při použití foukacího způsobu větrání (pro 

lutnové ventilátory elektrické k = 0,7 a vzduchové k = 0,6) 
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součinitel teplotní změny σ´ se vypočte ze vztahu: 

σ´= 
 

              
   (m

2
 . h

-1
)      [2.2] 

kde σ … substituční výpočtová hodnota určená pro důlní díla v OKR  

                  (kJ . m
-1

 . h
-1

 . K
-1

) 

ρ  … hustota důlních větrů (kg . m
-3

) 

cp … měrné teplo důlních větrů při stálém tlaku (kJ . kg
-1

. K
-1

) 

Na nárůst teploty kromě přestupu tepla od okolní horniny má vliv i úklon důlního 

díla změnou vnitřní energie. Vliv kompresního tepla (při úpadním vedení větrů) nebo 

expanzního tepla (při dovrchním vedení větrů) se stanoví ze vztahu: 

∆t = ± 
         

   
   (

o
C)       [2.3] 

kde  L … délka důlního díla (m) 

α … úklon důlního díla (
o
);  + úpadní ražba, - dovrchní ražba 

Rovněž i přestup tepla od elektrických strojů a zařízení do důlního ovzduší 

ovlivňuje jeho teplotu. Přestup probíhá pouze po dobu jejich provozu tj. po dobu 

pracovních operací vrtání, nakládání a odtěžení. Přírůstek teploty důlních větrů od různých 

elektrických zařízení (bodových zdrojů) vypočteme dle [2] z následujících vztahů:   

pro pásové dopravníky 

∆t´ = 
                  

        
      (

o
C)      [2.4] 

pro hřeblové dopravníky 

∆t´ = 
           

        
      (

o
C)       [2.5] 

pro razící a dobývací stroje 

∆t´ = 
                  

        
      (

o
C)     [2.6] 

pro úsekové transformátory 

∆t´ = 
          (    )     

        
      (

o
C)      [2.7] 
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pro drtič uhlí 

∆t´ = 
        

        
      (

o
C)       [2.8] 

kde P … příkon elektrického motoru elektrických strojů (kW) 

k … součinitel využití příkonu (-) 

b … součinitel časové zátěže (-) 

cp … měrné teplo důlních větrů při stálém tlaku (kJ . kg
-1

. K
-1

) 

η  … účinnost transformátorů (kg . s
-1

) 

m´… hmotnostní průtok důlních větrů (kg . s
-1

) 

hmotnostní průtok důlních větrů m´ se stanoví ze vztahu: 

 m´ = ρ . Q  (kg . s
-1

)     [2.9] 

kde  ρ  … objemová hmotnost důlních větrů (kg . m
-3

) 

Q  … objemový průtok větrů (m
3
 . s

-1
) 

Pro podmínky dolů OKR jsou stanoveny hodnoty součinitelů [20]: k – součinitel 

využití příkonu elektrických strojů a b -  součinitel časové zátěže.  

Hodnoty součinitelů pro jednotlivé stroje a strojní zařízení (uvedeny např. v [20]): 

pro pásové dopravníky   k = 0,35  b = 0,38 

pro hřeblové dopravníky   k = 0,47  b = 0,38 

pro razící a dobývací stroje   k = 0,85  b = 0,29 

pro úsekové transformátory   η = 0,95  b = 0,80 

pro drtič uhlí    k = 0,26  b = 0,38 

Pro drtiče uhlí je ve vztahu uvedena hodnota 0,1 představující součin součinitelů 

využití příkonu elektrických strojů a časové zátěže. Vzhledem k provázanosti provozu 

drtiče společně s hřeblovým dopravníkem (u něhož je součinitel časové zátěže b = 0,38), 

lze odvodit součinitel využití příkonu k = 0,26. 
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2.2 Výpočet teploty důlních větrů v separátně větraném důlním díle 

postupujících od ražené čelby 

Pro stanovení teploty větrního proudu postupujícího od čelby separátně větraného 

důlního díla při foukacím systému větrání lze stanovit jako teplotní změnu větrního proudu 

v důlních dílech s průchodním větrním proudem, vyjádřenou vztahem uvedeným v [2]: 

       (      )     
 

      

     ± 
         

   
 + ∆t´   (

o
C)   [2.10] 

kde t  … suchá teplota na konci důlního díla (
o
C) 

th´… průměrná teplota hornin (
o
C) 

to … teplota větrů na počátku úseku (
o
C) 

e  … základ přirozeného logaritmu (2,71828) 

σ´… součinitel teplotní změny (m
2
 . h

-1
) 

L … délka důlního díla (m) 

Qo… objemový průtok větrů (m
3 

. min
-1

) 

∆t´… změna teploty vlivem práce elektrických strojů (
o
C) 

L … délka důlního díla (m) 

α … úklon důlního díla (
o
) + úpadní ražba, - dovrchní ražba 

Součinitel teplotní změny σ´ se vypočte ze vztahu [2.2] - viz kapitola 2.1.    

Na nárůst teplot důlního ovzduší postupujícího od čelby mají vliv i úklon důlního 

díla změnou vnitřní energie a přestup tepla od elektrických strojů a zařízení do důlního 

ovzduší. Přírůstky teplot důlních větrů od různých elektrických zařízení a vlivem změny 

vnitřní energie se stanoví shodným způsobem, který je uveden v kapitole 2.1 Výpočet 

teploty důlních větrů na čelbě separátně větraného důlního díla - vztahy [2.3] až [2.9]. 

 

.   
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3. Měření a vyhodnocení teplotně-vlhkostních parametrů větrního 

proudu v důlních dílech větraných separátním větráním foukacím 

Pro možnost porovnání vypočtených teplotně-vlhkostních parametrů větrního 

proudu v důlních dílech výpočetním programem TPCL se skutečnými teplotně-vlhkostními 

parametry byly na vytipovaných ražených důlních dílech č. 074 7250 (a z něho pokračující 

důlní dílo č. 074 5259, pro přehlednost uváděno pouze jako č. 074 7250 - viz obrázek č. 3), 

č. 084 5259, č. 074 5357/2, č. 063 5252, č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 080 4251 

proměřeny teplotně-vlhkostní parametry větrního proudu.  

Pro přesnější stanovení změn teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu 

vlivem teploty okolních hornin, úklonu důlních děl změnou vnitřní energie, průchodu 

lutnovým ventilátorem a lutnami a přestupem tepla od elektrických strojů a zařízení je 

důležitá hodnota zvýšení teploty přiváděných důlních větrů lutnovým tahem na čelbu 

raženého důlního díla. Z uvedeného důvodu bylo měření a vyhodnocení výsledků 

zaměřeno především na změny teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu 

přiváděných důlních větrů lutnovým tahem na čelbu raženého důlního díla. 

3.1 Postup měření teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu 

v důlních dílech větraných separátním větráním foukacím 

Měření teplot aspiračním psychrometrem bylo v místech sání lutnových ventilátorů 

a výfuku lutnových tahů u jejich ústí. V lutnových tazích (za lutnovými ventilátory a 

v pravidelných úsecích lutnových tahů dlouhých cca 100 m) byla měřena suchá teplota. 

Současně se v době měření teplot odečetla z barometru hodnota barometrického tlaku. 

V lutnových tazích (v sání lutnového ventilátoru a ve výfuku z lutnového tahu) proběhlo 

rovněž měření rychlosti větrního proudu a stanovil se objemový průtok větrů vedený 

lutnovým tahem. 

Při proměřování teplotně-vlhkostních parametrů lutnových tahů byly měřeny i 

celkové tlaky vyvozované lutnovými ventilátory v přizpůsobených měřících místech vždy 

v napojení třetího tlumiče hluku a první lutnou lutnového tahu. Celkový tlak byl měřen 

pomocí „U“ trubice a byl odečítán rozdíl hladin. Při měření docházelo k velkým 

nepřesnostem, proto byly celkové tlaky odvozeny z pracovních charakteristik lutnových 
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ventilátorů VPAK 855 a VPAK2 630 (viz obrázek č. 10 a č. 11) podle naměřených 

objemových průtoků a byly přepočteny pro skutečné hustoty důlních větrů. 

Pro stanovení třídy vlhkosti důlního díla (číslo od 0 do 1 a jeho nepřesné zařazení 

má podstatný vliv na výpočet mokré teploty a relativní vlhkosti důlních větrů) byla 

separátně větraná důlní díla proměřena pomocí aspiračního psychrometru, místa měření 

byla volena podle místních podmínek na úseku nejméně 250 m dlouhém a bez bodových 

zdrojů oteplení. Počet míst měření na zvoleném úseku byl nejméně 5, tj. na začátku a konci 

zvoleného úseku a dále, pokud to místní podmínky umožnily v pravidelných odstupech. 

Současně se v době měření teplot odečetla z barometru hodnota barometrického tlaku a byl 

změřen objemový průtok větrů. 

 U bodových zdrojů oteplení (stroje s elektrickým pohonem a elektrická zařízení) 

byly teplotně-vlhkostní parametry větrních proudů v okolí těchto strojů a zařízení 

proměřeny  pomocí  aspiračního  psychrometru  s  místy  měření  ve  vzdálenostech  5 m až 

10 m před a za provozovaným strojem s elektrickým pohonem nebo elektrickým 

zařízením, a to v různých částech profilu důlního díla. Výsledná hodnota byla stanovena 

jako aritmetický průměr z měření (před a za strojem nebo zařízením). Současně se v době 

měření teplot odečetla z barometru hodnota barometrického tlaku a stanovil se objemový 

průtok větrů. 

Postup měření veličin teplotně vlhkostních parametrů byl v souladu s [9] a [10]. 

3.1.1 Měření teplot větrních proudů a stanovení relativních vlhkostí 

Pro měření teploty suché a mokré (ts a tm) v proměřovaných ražených důlních 

dílech větraných separátním větráním foukacím byly použity Assmannovy aspirační 

psychrometry (výrobních čísel 88569388 a 43/10) s kalibrovanými skleněnými teploměry 

obalovými (výrobních čísel 631/83, 08004, 07081 a 01083 s kalibracemi u fy MSP 

GLOBÁL spol. s r.o. - akreditovaná laboratoř č. 2249, 1. máje 823, 756 61 Frýdek – 

Místek ze dne 23.3.2011). Platnost kalibrace je stanovena na 2 roky. 

Teploměr psychrometru pro měření mokré teploty byl osazen punčoškou, která byla 

 před měřením navlhčena destilovanou vodou. Psychrometr s nataženým pérem strojku 

pohánějícího ventilátorek se zavěsil tak, aby rovina teploměrů při měření byla kolmá na 
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směr proudění větrů a v takovém místě, kde měření nemohlo být ovlivněno (např. 

unikajícím stlačeným vzduchem z potrubí, kapající vodou apod.). Ventilátorek 

psychrometru zajistil kolem obou teploměrných nádobek proudění vzduchu rychlostí 

nejméně 2 m . s
-1

. Během měření se měřicí osoba od teploměrů vzdálila po směru větrů 

tak, aby teplem těla neovlivnila měřené hodnoty. Za 5 minut po spuštění ventilátorku se 

ustálily údaje obou teploměrů a odečetly se naměřené hodnoty na obou teploměrech. 

Naměřená teplota na suchém i mokrém teploměru se odečetla s přesností 0,2 °C.  

Relativní vlhkost byla stanovena z grafu výrobcem přiloženého k psychrometru z 

naměřené suché a mokré teploty. 

Pro měření teploty suché (ts) v proměřovaných lutnových tazích ražených důlních 

děl byly použity kalibrované skleněné obalové teploměry výrobních čísel 631/83 a 07081 s 

kalibracemi u fy MSP GLOBÁL spol. s r.o. – viz výše. Po ustálení údaje na teploměru se 

odečetla naměřena hodnota. Naměřená teplota se odečítala s přesností 0,2 °C.  

3.1.2 Měření rychlosti důlních větrů 

Pro měření rychlosti důlních větrů (v) v proměřovaných ražených důlních dílech 

větraných separátním větráním foukacím byly použity lopatkové anemometry Rosenmuller 

(výrobních čísel 61100 a 52744) a miskové anemometry Veb (výrobních čísel 861308 a 

872854) s kalibracemi od fy VVUÚ, a.s. – zkušební laboratoř proudění č. 1025, Pikartská 

1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice ze dne 22. 3. 2011. Platnost kalibrace je stanovena na 

2 roky. 

Při měření rychlosti důlních větrů u rychlostí nad 10 m.s
-1

 byly použity 

anemometry miskové, anemometry lopatkové byly použity pro měření rychlostí důlních 

větrů do 10 m.s
-1

. Při veškerých měřeních se použily vždy instalované nástavce připevněné 

k paticím anemometrů. 

Měření rychlosti větrů v průřezu důlního díla 

Měření rychlosti větrů v průřezu důlního díla se provádělo anemometry 

lopatkovými metodou měření „v průřezu“. Měřič se opřel zády o bok důlního díla a 

lopatkovým anemometrem s instalovaným nástavcem pohyboval rovnoměrně napříč 
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průřezem (jedním ze způsobů vedení anemometru průřezem důlního díla při měření, 

uvedených na obrázku č. 2) při rychlosti pohybu do 0,15 m.s
-1

.  

Během automatického snímání počítadla anemometru musel měřič dokončit 

obrazec měření. Při měření byl anemometr udržován v poloze, při které osa anemometru 

byla pokud možno rovnoběžná se směrem proudění větrů a neodchýlila se více než o 20°. 

Aby se vyloučily hrubé chyby při měření, měření se opakovalo a měřič se postavil na 

opačnou stranu průřezu důlního díla. Rozdíl mezi prvním a druhým měřením nesměl být 

větší než 2 – 3 %. Byl-li rozdíl obou měření větší než 5 %, bylo nutno měření opakovat a 

chybné měření vyloučit. Ze změřených hodnot se stanovil aritmetický průměr rychlosti 

důlních větrů (m.s
-1

).  

 

Obrázek č. 2 - Způsoby vedení anemometru průřezem důlního díla 

Měření rychlosti větrů v lutnovém tahu 

K měření rychlosti větrů v lutnovém tahu (v sání lutnového ventilátoru, 

vystupujícího z lutnového tahu na čelbě raženého důlního díla) se použily anemometry 

miskové s instalovaným nástavcem a umístily se do středu průřezu luten, nejméně 1 m od 

jejich ústí. Pro vyloučení hrubé chyby při měření, se měření se opakovalo. Při rozdílu mezi 

prvním a druhým měřením větším než 5 %, bylo nutno měření opakovat a chybné měření 

vyloučit.  Z naměřených hodnot se stanovil aritmetický průměr rychlosti důlních větrů 

(m.s
-1

). 
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3.1.3 Stanovení světlého průřezu důlního díla v místě měření rychlosti 

důlních větrů 

Místo, pro měření rychlosti (v) důlních větrů  a pro následné stanovení objemového 

průtoku větrů v proměřovaných ražených důlních dílech, bylo zvoleno v přímém úseku 

minimálně 20 m na obě strany od místa měření bez změn průřezu důlního díla (přechodu 

důlního díla do jiného profilu nebo v místech deformací vlivem zvýšených důlních tlaků) a 

místních odporů (uskladněného materiálu, protivýbuchové uzávěry, umístění 

technologických zařízení, větrních objektů apod.), jež by ovlivnily rychlost větrního 

proudu. V tomto zvoleném místě se změřila světlá šířka a světlá výška (s přesností na cm) 

a světlý průřez se stanovil: 

S = k . a . h  (m
2
)    [3.1] 

kde  a … světlá šířka důlního díla (m) 

 h … světlá výška důlního díla (m) 

 k … koeficient pro ocelovou obloukovou výztuž (-) 

 Koeficient pro ocelovou obloukovou výztuž se volil dle profilu výztuže (pro 

profily K12 až K19 byl koeficient k = 0,84 až 0,82). Pro oba nově využívané profily 

výztuže SP 14 a SP 16 (světlé šířky jsou pro SP 14 a = 5,58 m a pro SP 16 a = 5,92 m, 

světlé výšky jsou pro SP 14 h = 4,00 m a pro SP 16 h = 4,24 m a světlé průřezy jsou pro SP 

14 S = 17,4 m
2
 a pro SP 16 S = 19,7 m

2
) vyšel výpočtem koeficient k = 0,78. 

Redukovaný světlý průřez se stanovil: 

S´ = S - STP – SLT - SPT - SME  (m
2
)    [3.2] 

kde od stanoveného světlého průřezu důlního díla se odpočítala plocha: 

- tratě pásového dopravníku STP (m
2
), použila se STP = 0,2 m

2
 

- průřezu lutnového tahu (luten) SLT (m
2
), použila se SLT = 0,5 m

2
 pro lutny o průměru 800 

mm nebo SLT = 0,78 m
2
 pro lutny o průměru 1000 mm 
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- instalovaných potrubních tahů SPT (m
2
), použila se SPT = 0,1 m

2
 pro běžné kladení 

potrubních řadu (3 x průměr 100 mm, 2 x průměr 150 mm a 1 x průměr 200 mm) 

- korekce na měřiče SME (m
2
), použila se SME = 0,72 m

2
 

3.1.4 Stanovení objemového průtoku větrů nasávaného lutnovým 

ventilátorem a přiváděného lutnovým tahem na čelbu raženého 

důlního díla 

Pro stanovení objemového průtoku větrů nasávaného lutnovým ventilátorem nebo 

přiváděného lutnovým tahem na čelbu raženého důlního díla se naměřené hodnoty 

rychlosti větrů v lutnovém tahu vynásobily průřezem luten a koeficientem 0,87 u naměřené 

rychlosti větrů nad 10 m.s
-1

 (koeficientem 0,83 u naměřené rychlosti větrů do 10 m.s
-1

): 

pro naměřené rychlosti větrů nad 10 m.s
-1 

Qv = 0,87 . (π . d
2
/4) . v (m

3
.s

-1
)    [3.3] 

pro naměřené rychlosti větrů do 10 m.s
-1 

Qv = 0,83 . (π . d
2
/4) . v (m

3
.s

-1
)    [3.4]

 

kde Qv … objemový průtok větrů (m
3
.s

-1
) 

 d  … světlý průměr luten (m) 

 v  … rychlost větrů měřena ve středu průřezu luten (m.s
-1

) 

3.1.5 Stanovení objemového průtoku větrů v důlních dílech 

Stanovení objemového průtoku větrů v důlních dílech bylo dosaženo vynásobením 

naměřené rychlosti větrů (aritmetickým průměrem z jednotlivých měření) redukovaným 

světlým průřezem důlního díla v místě měření: 

Q = v . S´ (m
3
.s

-1
)      [3.5] 

kde Q … objemový průtok větrů (m
3
.s

-1
) 

 S´ … redukovaný světlý průřez důlního díla (m
2
) 

 v  … rychlost větrů měřena ve středu průřezu luten (m.s
-1

) 
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3.1.6 Měření celkových tlaků lutnových ventilátorů 

Celkové tlaky vyvozované lutnovými ventilátory (typy ventilátorů VPAK 855 a 

VPAK2 630) byly měřeny pomocí „U“ trubice a byl odečítán rozdíl hladin v 

přizpůsobených měřících místech (v napojení třetího tlumiče hluku a první lutnou 

lutnového tahu). Při měření docházelo k velkým nepřesnostem a naměřené hodnoty 

celkového tlaku neodpovídaly pracovním charakteristikám ∆p - Q lutnových ventilátorů, 

proto byly celkové tlaky odvozeny z pracovních charakteristik ∆p - Q lutnových 

ventilátorů VPAK 855 a VPAK2 630 (viz obrázky č. 10 a č. 11) podle naměřeného 

objemového průtoku a byly přepočteny pro skutečné hustoty důlních větrů proudící 

lutnovým ventilátorem podle vzorce: 

∆p = ∆p´. 
 

  
      (Pa)      [3.6] 

kde    ∆p …  odvozený celkový tlak z pracovní charakteristiky pro skutečné 

hustoty dopravovaných důlních větrů (Pa) 

∆p´… celkový tlak pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ 

v době měření  (Pa) 

ρ …  vypočtená (skutečná) hustota dopravovaných důlních větrů v době 

měření  (kg.m
-3

) 

ρo …  hodnota hustoty důlních větrů pro zpracované pracovní 

charakteristiky lutnových ventilátorů VPAK 855 a VPAK2 630 

(kg.m
-3

) 

Pracovní charakteristika ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK 855 je zpracována pro 

ρo = 1,2 kg.m
-3

 [7] a pracovní charakteristika ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK2 630 [8] 

je zpracována pro ρo = 1,3 kg.m
-3

 (viz obrázky č. 10 a č. 11). 
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3.2 Měření teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu v důlních 

dílech větraných separátním větráním foukacím 

Pro potřeby této práce byly vytipovány a proměřeny teplotně-vlhkostní parametry 

větrního proudu v separátně větraných ražených důlních dílech v podzemí Dolu Paskov 

ražených ve slojích :  

080 (22b)   - ražba důlního díla č. 080 4251 

 - ražba důlního díla č. 080 5252/6 

084 (22f)   - ražba důlního díla č. 084 5259 

074 (21a)   - ražba důlního díla č. 074 5357/2 

  - ražba důlního díla č. 074 7250 (a průběžně navazující č. 074 5259) 

077 (21d)   - ražba důlního díla č. 077 5355 

063 (17b)   - ražba důlního díla č. 063 5252 

Uvedené  ražby  důlních  děl  jsou  vedeny  v  hloubkách  od  kóty -766,7 m po kótu 

-975,6 m, tzn. přibližně v úrovni a pod úrovní 5. patra Dolu Paskov (-815 m) – viz obrázky 

č.3 až č. 9). 

3.2.1 Základní parametry vytipovaných a proměřovaných ražených 

důlních děl větraných separátním větráním foukacím 

Proměřovaná důlní díla jsou ražená pomocí trhacích prací, vybavena vrtacími vozy 

DH-DT1, nakladači s bočním výklopem DHL 1200 (pořízenými v rámci projektu POP 

2010) a odtěžení rozvolněné rubaniny je zajišťováno hřeblovými dopravníky TH 603 a 

linkami pásových dopravníků TP 630 na pásové dopravníky centrálního odtěžení.  

Větrání ražených důlních děl zajišťují lutnové tahy s kombinovanými lutnovými 

ventilátory VPAK 855 a VPAK2 630 ve spojení s flexibilními nevyztuženými lutnami 

Duflex o průměru 1000 mm.  

Níže jsou uvedeny základní parametry vytipovaných a proměřených ražených 

důlních děl:  
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Ražba důlního díla č. 074 7250, navazuje důlním dílem č. 074 5259 (obrázek č. 3) 

základní parametry důlního díla: 

účel díla: větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 074 799 ve II. a III. 

dobývacím poli dobývacího prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 074 (21a): předpokládaná mocnost cca 70 – 150 cm, souvrství ostravské, vrstvy 

petřkovické, úklon ±5
o
, podloží - písčitý prachovec, nadloží - písčitý 

prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu: do II
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 55,5 m – 62 m na díle č. 2253/1 s předpokládanou délkou 

1400 m 

úklon:  překopně do staničení 150 m -12
o
, ve staničení 150 m až 240 m -8

o
, při 

ražbě ve sloji 074 (21a) ±5
o
 dle úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 16 (19,7 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

34, s hustotou budování v překopní části á = 0,7 m, po nafárání sloje 074 

(21a) á = 0,8 m a s pažením boku a stropu ocelovou síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení:  hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání:  

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK 855 umístěným 

na díle č. 2255 ve staničení 310 m, lutny flexibilní nevyztužené, průměr 

1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 1550 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 3 – Výsek ze slojové mapy 074. sloje (21a) Dolu Paskov s raženým  důlním dílem č. 074 7250 a 

navazujícím důlním dílem č. 074 5259 
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Ražba důlního díla č. 084 5259 (obrázek č. 4) 

základní parametry důlního díla: 

účel:  větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 084 274 ve II. dobývacím poli 

v dobývacím prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 084 (22f): předpokládaná mocnost cca 70 – 120 cm, souvrství ostravské, vrstvy 

petřkovické, úklon ±10
o
, podloží - písčitý prachovec, nadloží - písčitý 

prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu: do II
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 1338 m – 1344 m na díle č. 2252, s předpokládanou délkou 

1346 m 

úklon: ve staničení 0 – 10 m +5
o
, od staničení 10 m +15

o
, při ražbě ve sloji 084 

(22f) cca od staničení cca 150m ±5
o
 dle úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 16 (19,7 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

29, po nafárání sloje TH 34, s hustotou budování á = 0,8 m a s pažením 

boku a stropu ocelovou síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení:  hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání: 

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK2 630 umístěným 

na díle č. 2252 ve staničení 1319 m, lutny flexibilní nevyztužené, průměr 

1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 1350 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 4 – Výsek ze slojové mapy 084. sloje (22f) Dolu Paskov s raženým důlním dílem č. 084 5259 
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Ražba důlního díla č. 074 5357/2 (obrázek č. 5) 

základní parametry důlního díla: 

účel:  větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 074 799 ve II. a III. 

dobývacím poli v dobývacím prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 074 (21a): předpokládaná mocnost cca 70 cm – 150 cm, souvrství ostravské, vrstvy 

petřkovické, úklon ±5
o
, podloží - prachovec, nadloží - písčitý prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu: do II
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 83 m – 89,3 m na díle č. 2253/1, s předpokládanou délkou 

1200 m 

úklon: do nafárání sloje 074 (21a) -15
o
, při ražbě ve sloji 074 (21a) ±5

o
 dle 

úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 16 (19,7 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

29, po nafárání sloje TH 34, s hustotou budování á = 0,7 m a s pažením 

boku a stropu ocelovou síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení:  hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání: 

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK 855 umístěným 

na díle č. 2255 ve staničení 319 m, lutny flexibilní nevyztužené, průměr 

1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 1400 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 5 – Výsek ze slojové mapy 074. sloje (21a) Dolu Paskov s raženým důlním dílem č. 074 5357/2 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  30 

Ražba důlního díla č. 063 5252 (obrázek č. 6) 

základní parametry důlního díla: 

účel:  větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 063 608/1 ve II. dobývacím 

poli v dobývacím prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 063 (17b): předpokládaná mocnost od 40 cm až po 260 cm v místech spojených lávek 

slojí 063 (17b) a 059 (16), souvrství ostravské, vrstvy petřkovické, úklon 

+15
o
 až +30

o
, podloží - prachovec, nadloží - prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu:  sloj 063 (17b) do II
o
 nebezpečí 

sloj 059 (16) do II
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 189,6 m díle č. 063 7356/4, s předpokládanou délkou 925 m 

úklon: ve sloji 063 (17b) ±10
o
 dle úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 16 (19,7 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

34, s hustotou budování á = 0,8 m a s pažením boku a stropu ocelovou 

síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení:  hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání: 

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK 855 umístěným 

na díle č. 063 7356/2 ve staničení 347 m, lutny flexibilní nevyztužené, 

průměr 1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 1310 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 6 – Výsek ze slojové mapy 063. sloje (17b) Dolu Paskov s raženým důlním dílem č. 063 5252 
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Ražba důlního díla č. 077 5355 (obrázek č. 7) 

základní parametry důlního díla: 

účel:  větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 077 782 ve II. a III. 

dobývacím poli v dobývacím prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 077 (21d): předpokládaná mocnost cca 90 cm – 100 cm, v místech spojených lávek 

slojí 077 (21d) a 076 (21c) předpokládaná mocnost cca 140 cm – 150 cm, 

souvrství ostravské, vrstvy petřkovické, úklon +15
o
 až +30

o
, podloží - 

pískovec, nadloží – písčitý prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu:  sloj 077 (21d) do II
o
 nebezpečí 

sloj 076 (21c) do I
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 665m – 672m na díle č.2255, s předpokládanou délkou 1188m 

úklon: překopně do staničení 40 m +5
o
, při ražbě ve sloji 077 (21d) ±5

o
 dle 

úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 14 (17,4 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

34, s hustotou budování á = 0,8 m a s pažením boku a stropu ocelovou 

síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení:  hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání: 

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK2 630 umístěným 

na díle č. 2255 ve staničení 655 m, lutny flexibilní nevyztužené, průměr 

1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 1260 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 7 – Výsek ze slojové mapy 077. sloje (21d) Dolu Paskov s raženým důlním dílem č. 077 5355 
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Ražba důlního díla č. 080 5252/6 (obrázek č. 8) 

základní parametry důlního díla: 

účel:  větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 080 203 ve II. dobývacím poli 

v dobývacím prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 080 (22b): předpokládaná mocnost cca 80 cm – 165 cm, souvrství ostravské, vrstvy 

petřkovické, úklon ±10
o
, podloží – písčitý prachovec, nadloží – jemně 

písčitý prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu:  do II
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 80,3 m – 86,5 m na díle č. 080 7252/1, s předpokládanou 

délkou 716 m 

úklon: při ražbě ve sloji 080 (22b) ±10
o
 dle úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 16 (19,7 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

34, s hustotou budování á = 0,8 m a s pažením boku a stropu ocelovou 

síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení:  hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání: 

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK2 630 umístěným 

na díle č. 2252/7 ve staničení 575 m, lutny flexibilní nevyztužené, průměr 

1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 730 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 8 – Výsek ze slojové mapy 080. sloje (22b) Dolu Paskov s raženým důlním dílem č. 080 5252/6 
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Ražba důlního díla č. 080 4251 (obrázek č. 9) 

základní parametry důlního díla: 

účel:  větrní a dopravní cesta budoucího porubu č. 080 211 ve II. dobývacím poli 

v dobývacím prostoru Staříč 

geologická charakteristika: 

sloj 080 (22b): předpokládaná mocnost cca 70 cm – 80 cm, souvrství ostravské, vrstvy 

petřkovické, úklon ±12
o
, podloží – prachovec, nadloží – prachovec 

zařazení sloje: z hlediska průtrží uhlí a plynu:  do II
o
 nebezpečí 

z hlediska důlních otřesů: bez nebezpečí důlních otřesů 

technicko-provozní ukazatelé: 

zaústění:  ve staničení 1766 m – 1772 m na díle č. 2252, s předpokládanou délkou 

1325 m 

úklon: ve staničení 0 m – 10 m ± 0
o
, ve staničení 10 m – 65 m -10

o
, od staničení 

65 m dle úklonu sloje 

profil a výztuž: profil SP 16 (19,7 m
2
), výztuž ocelová subparabolická, váhový stupeň TH 

29, s hustotou budování-překopní část á = 0,5m, po nafárání sloje á = 0,8m 

a s pažením boku a stropu ocelovou síťovinou MIDO 

strojní zařízení: 

rozpojování:  pomocí trhací práce 

vrtání vývrtů:  strojně, vrtací vůz DH-DT1 

nakládání:  strojně, nakladač s bočním výklopem DHL 1200 

odtěžení: hřeblovým dopravníkem TH 603 a pásovými dopravníky TP 630 

větrání: 

větrání: separátní větrání foukací s lutnovým ventilátorem VPAK 855 umístěným 

na díle č. 2252 ve staničení 1760 m, lutny flexibilní nevyztužené, průměr 

1000 mm, prodlužování lutnového tahu ze zásobníku 

celková délka lutnového tahu: 1330 m 

vypočtený objemový průtok v čelbě raženého díla: 5,91 m
3
.s

-1
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Obrázek č. 9 – Výsek ze slojové mapy 080. sloje (22b) Dolu Paskov s raženým důlním dílem č. 080 4251 
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3.2.2 Teplotně-vlhkostní parametry větrních proudů dopravovaných 

lutnovými tahy v proměřovaných důlních dílech  

Při jednotlivých měřeních teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů 

dopravovaných lutnovými tahy k čelbám ražených separátně větraných důlních děl č. 074 

7250, č. 084 5259, č. 074 5357/2, č. 063 5252, č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 080 4251 

byly měřeny suchá a mokrá teplota důlních větrů před sáním lutnového tahu, suchá a 

mokrá teplota důlních větrů z výfuku lutnového tahu, barometrický tlak a suchá teplota 

důlních větrů v měřících místech lutnového tahu a objemové průtoky větrního proudu 

v sání a z výfuku lutnového tahu. 

Z uvedených naměřených hodnot teplotně-vlhkostních parametrů, ze vztahů 

uvedených v [1], [16], [18] a [2], jsou vypočteny pro každé jednotlivé měření (a uvedeny 

v tabulkách č. 1a až č. 30b), ostatní potřebné teplotně-vlhkostní parametry: 

Tlak nasycených vodních par psv (při mokré teplotě): 

psv =             (
           

        
)  (Pa)   [3.7] 

kde tm … mokrá teplota důlních větrů (
o
C) 

Měrná vlhkost vzduchu při mokré teplotě xv: 

xv =      (
   

      
)   (g . kg

-1
)   [3.8] 

kde psv … tlak nasycených vodních par (Pa) 

pb … barometrický tlak (Pa) 

Výparné teplo l (při mokré teplotě): 

l = (2502,5 – 2,386 . tm)    (kJ . kg
-1

)  [3.9] 

kde tm … mokrá teplota důlních větrů (
o
C) 

Sigma S: 

S = l . xv + 1005 . tm   (J . kg
-1

)   [3.10] 
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kde l   … výparné teplo (kJ . kg
-1

) 

xv … měrná vlhkost vzduchu při mokré teplotě (g . kg
-1

) 

tm … mokrá teplota důlních větrů (
o
C) 

Vypočtená měrná vlhkost vzduchu x: 

x = 
          

           (     )
   (g . kg

-1
)  [3.11] 

kde S … sigma heat (J . kg
-1

) 

l … výparné teplo (kJ . kg
-1

) 

tm … mokrá teplota důlních větrů (
o
C) 

tS … suchá teplota důlních větrů (
o
C) 

Tlak vodních par pp: 

pp =   (
         

         
)    (Pa)  [3.12] 

kde pb … atmosférický tlak (Pa) 

xv … měrná vlhkost vzduchu při mokré teplotě (g . kg
-1

) 

Tlak nasycených vodních par ppmax: 

ppmax =            (
            

         
)  (Pa)  [3.13] 

kde ts1 … suchá teplota důlních větrů (
o
C) 

Relativní vlhkost φ: 

φ = 
  

     
 . 100    (%)  [3.14] 

kde pp     … tlak vodních par (Pa) 

ppmax … tlak nasycených vodních par (Pa) 
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Naměřené a vypočtené teplotně-vlhkostní parametry větrních proudů 

dopravovaných lutnovými tahy (jednotlivých měření) u proměřovaných ražených důlních 

děl jsou uvedeny v tabulkách č.1a až 30b. 

U proměřovaných lutnových tahů byly použity flexibilní nevyztužené lutny Duflex 

o průměrech 1000 mm, vyrobené z oboustranně nanášené plastické koženky [6]. Dle [2] 

mají tyto lutny minimální schopnost přenosu tepla a nabohacování vlhkosti do větrního 

proudu dopravovaného lutnami (rovněž i vlivem vysoké rychlosti větrního proudu 

v lutnovém tahu je doba ohřevu od luten krátká). Ohřívání větrního proudu by proto mělo 

probíhat za stálé absolutní vlhkosti (s rostoucí suchou teplotou klesá relativní vlhkost). 

Z výsledků jednotlivých měření vyplynulo zvýšení měrné vlhkosti vzduchu mezi 

vstupem do lutnového tahu a výfukem z lutnového tahu. Při zpracování tabulek č. 1 až č. 

30, které jsou z výše uvedených důvodů zpracovány pro naměřené a vypočtené parametry s 

konstantní měrnou vlhkostí vzduchu (tabulky označeny „a“) a s proměnlivou (narůstající) 

měrnou vlhkostí vzduchu (tabulky označeny „b“), jsem vycházel z předpokladu, že 

vzhledem ke konstrukcím lutnových ventilátorů dochází k zvyšování měrné vlhkosti 

vzduchu pouze při průchodu nevyztuženými flexibilními lutnami Duflex.  

V tabulkách č.1a až 30b jsou rovněž uvedeny kóty nadmořské výšky míst 

jednotlivých měření a jsou z nich vypočteny změny teploty větrního proudu ovlivňovaného 

úklonem důlního díla tj. změny vnitřní energie (zvyšování teploty vlivem kompresního 

tepla při úpadním vedení větrů nebo snižování teploty vlivem expanzního tepla při 

dovrchním vedení větrů).  

Odečtením zvýšení teploty větrního proudu po průchodu lutnovým ventilátorem a 

odečtením zvýšení (snížení) teploty vlivem kompresního (expanzního) tepla od rozdílu 

mezi vstupní a výstupní teplotou větrního proudu v lutnovém tahu dostaneme teplotu 

ohřevu větrního proudu od luten. 
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Tabulka č.1a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 1.12.2012 

Tabulka č.1b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 1.12.2012 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  42 

 

Tabulka č.2a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 4.2.2013 

Tabulka č.2b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 4.2.2013 
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Tabulka č.3a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 5.4.2013 

Tabulka č.3b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 5.4.2013 
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Tabulka č.4a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 17.5.2013 

Tabulka č.4b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 7250 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 17.5.2013 
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Tabulka č.5a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 1.12.2012 

Tabulka č.5b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 1.12.2012 
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Tabulka č.6a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 4.2.2013 

Tabulka č.6b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 4.2.2013 
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Tabulka č.7a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 5.4.2013 

Tabulka č.7b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 5.4.2013 
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Tabulka č.8a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 17.5.2013 

Tabulka č.8b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 084 5259 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 17.5.2013 
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Tabulka č.9a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 24.9.2012 

Tabulka č.9b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 24.9.2012 
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Tabulka č.10a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 15.3.2013 

Tabulka č.10b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 15.3.2013 
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Tabulka č.11a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 19.4.2013 

Tabulka č.11b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 19.4.2013 
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Tabulka č.12a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 4.6.2013 

Tabulka č.12b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 074 5357/2 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 4.6.2013 
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Tabulka č.13a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 26.9.2012 

Tabulka č.13b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 26.9.2012 
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Tabulka č.14a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 10.12.2012 

Tabulka č.14b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 10.12.2012 
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Tabulka č.15a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 18.12.2012 

Tabulka č.15b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 18.12.2012 
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Tabulka č.16a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 20.3.2013 

Tabulka č.16b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 20.3.2013 
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Tabulka č.17a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 9.5.2013 

Tabulka č.17b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 063 5252 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 9.5.2013 
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Tabulka č.18a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 077 5355 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 10.4.2013 

Tabulka č.18b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 077 5355 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 10.4.2013 
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Tabulka č.19a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 077 5355 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 13.5.2013 

Tabulka č.19b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 077 5355 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 13.5.2013 
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Tabulka č.20a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 077 5355 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 7.6.2013 

Tabulka č.20b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 077 5355 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 7.6.2013 
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Tabulka č.21a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 10.8.2012 

Tabulka č.21b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 10.8.2012 
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Tabulka č.22a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 11.1.2013 

Tabulka č.22b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 11.1.2013 
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Tabulka č.23a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 7.3.2013 

Tabulka č.23b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 7.3.2013 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  64 

 

Tabulka č.24a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 17.5.2013 

Tabulka č.24b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 5252/6 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 17.5.2013 
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Tabulka č.25a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 6.11.2012 

Tabulka č.25b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 6.11.2012 
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Tabulka č.26a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 5.1.2013 

Tabulka č.26b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 5.1.2013 
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Tabulka č.27a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 14.2.2013 

Tabulka č.27b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 14.2.2013 
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Tabulka č.28a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 1.3.2013 

Tabulka č.28b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 1.3.2013 
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Tabulka č.29a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 3.5.2013 

Tabulka č.29b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 3.5.2013 
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Tabulka č.30a - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

konstantní měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 3.6.2013 

Tabulka č.30b - Tabulka naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražby č. 080 4251 s 

proměnlivou měrnou vlhkosti vzduchu x (g.kg
-1

) ze dne 3.6.2013 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  71 

3.3 Rozbor změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů 

přiváděných lutnovým tahem na čelbu raženého důlního díla 

Z výsledků proměřování lutnových tahů ražených důlních děl č. 074 7250, č. 084 

5259, č. 074 5357/2, č. 063 5252, č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 080 4251 (viz tabulky 

č.1a až č.30b) lze změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů přiváděných 

lutnovým tahem na čelbu raženého důlního díla rozdělit na: 

- změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech lutnovými 

ventilátory, 

- změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu nevyztuženými 

flexibilními lutnami. 

3.3.1 Změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po 

průchodech lutnovými ventilátory 

Změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory jsou způsobeny předáním energie od lutnových ventilátorů a 

zvýšením tlaků důlních větrů o celkové tlaky vyvolané provozovanými lutnovými 

ventilátory. Při proměřování byly vždy měřeny suché ts (
o
C) a mokré tm (

o
C) teploty 

větrního proudu, objemové průtoky Q (m
3
.min

-1
) a barometrické tlaky pb (Pa) před vstupy 

(v sání) do lutnových ventilátorů a v připravených měřících místech (spoje třetích tlumičů 

hluku s navazujícími prvními lutnami) suché teploty ts (
o
C) a celkové tlaky ∆p´ (Pa) 

vyvozované lutnovými ventilátory.  

Lutnové ventilátory 

Proměřované lutnové tahy ražených důlních děl č. 074 7250, č. 074 5357/2, č. 063 

5252 a č. 080 4251 jsou větrány s provozovanými kombinovanými lutnovými ventilátory 

VPAK 855 a lutnové tahy ražených důlních děl č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 084 5259 

jsou větrány s provozovanými  kombinovanými lutnovými ventilátory VPAK2 630.  

Kombinované lutnové ventilátory mají elektrický a záložní vzduchový pohon, kdy 

při havarijním odpojení elektrické energie nebo při výpadku elektrické energie se 

samočinně přepnou na záložní vzduchový pohon bez přerušení dodávky důlního ovzduší. 
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Základní parametry kombinovaného lutnového ventilátoru VPAK 855 dle [7]: 

výrobce: Ostaz s.r.o., Havířov - Životice 

jmenovitá světlost: 800 mm 

množství dopravovaného vzduchu: - vzduchový pohon 5,5 m
3
.s

-1
 při vyvoz. tlaku 800 Pa 

- elektrický pohon 10,0 m
3
.s

-1
 při vyvoz. tlaku 2500 Pa 

spotřeba stlačeného vzduchu: 680 m
3
.hod

-1
 při tlaku 0,4 MPa 

příkon: 55 kW 

Základní parametry kombinovaného lutnového ventilátoru VPAK2 630 dle [8]: 

výrobce: Ostaz s.r.o., Havířov - Životice 

jmenovitá světlost: 630 mm 

množství dopravovaného vzduchu: - vzduchový pohon 5 m
3
.s

-1
 při vyvoz. tlaku 1270 Pa 

- elektrický pohon 6 m
3
.s

-1
 při vyvoz. tlaku 2100 Pa 

spotřeba stlačeného vzduchu: 685 m
3
.hod

-1
 při tlaku 0,5 MPa 

příkon: 22 kW 

Pro každý typ lutnového ventilátoru dodává výrobce jeho pracovní charakteristiku - 

křivku, vyjadřující vztah mezi vyvozovaným tlakem lutnového ventilátoru a objemovým 

průtokem dopravovaných větrů proudících ventilátorem (závislost ∆p – Q). 

Pracovní charakteristiky lutnových ventilátorů bývají u převážné většiny lutnových 

ventilátorů zpracovány pro hodnotu ρo = 1,2 kg.m
-3

, což představuje „standardní vzduch“ 

(barometrický tlak pb = 101 400 Pa, termodynamická teplota plynu T = 293 K a relativní 

vlhkost ϕ = 50 %).  

Pracovní charakteristiky používaných a měřených lutnových ventilátorů VPAK 855 

jsou zpracovány pro hodnotu ρo = 1,2 kg.m
-3

 a pracovní charakteristiky lutnových 

ventilátorů VPAK2 630 jsou zpracovány pro hodnotu ρo = 1,3 kg.m
-3 

(obrázky č. 10 a č. 

11). 

Vzhledem k velkým nepřesnostem při měření celkových tlaků (pomocí „U“ trubic) 

byly celkové tlaky ∆p´ (Pa) odvozeny z pracovních charakteristik ∆p - Q použitých 

lutnových   ventilátorů   (obrázky  č. 10  a  č. 11)   a   přepočteny    pro   odlišné   hodnoty 
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Obrázek č. 10 - Pracovní charakteristika ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK 855 

 

 

 

 
 

 

Obrázek č. 11 – Pracovní charakteristika ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK2 630 
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dopravovaných důlních větrů než ρo = 1,2 kg.m
-3

 - pro ventilátor VPAK 855 a ρo = 1,3 

kg.m
-3

 - pro ventilátor VPAK2 630 úpravou vztahu [3.6]: 

- pro ventilátor VPAK 855 ∆p = ∆p´. 
 

  
      (Pa)  [3.15] 

- pro ventilátor VPAK2 630 ∆p = ∆p´. 
 

  
      (Pa)  [3.16] 

Lutnové tahy a jejich aerodynamické odpory 

Ve všech proměřovaných lutnových tazích ražených důlních děl č. 074 7250, č. 074 

5357/2, č. 063 5252, č. 080 4251, č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 084 5259 jsou použity 

pro dopravu ovzduší do čeleb vzájemně spojené nevyztužené flexibilní lutny o průměru 

1000 mm dodávané firmou Duflex a vyrobené teplovzdušným svařováním z oboustranně 

nanášené plastické koženky).  

Pro potřebu větrání ražených důlních děl je v mnoha případech nevyhnutelné 

umísťovat do lutnových tahů pro změnu směru tvarovky (kolena) a rovněž nutno počítat 

aerodynamickým odporem koncových prvků (zásobník luten). Každé takovéto koleno i 

zásobník luten má svůj aerodynamický odpor, jenž představuje dle [21] ekvivalentní délku 

přímého lutnového tahu.  

Aerodynamický odpor lutnového tahu RLT (kg.m
-7

) je dán aerodynamickým 

odporem flexibílních luten RL (kg.m
-7

) zvýšený o aerodynamický odpor tvarovek RT 

(kg.m
-7

) a koncových prvků RZ (kg.m
-7

): 

RLT = RL + RT + RZ  (kg.m
-7

)    [3.17] 

Aerodynamický odpor flexibílních luten RL (kg.m
-7

) tvoří délka jeho přímých úseků 

LL (m) vynásobená měrným odporem flexibilních luten R (kg.m
-7

), tj. odporem 1m 

flexibilních luten: 

RL = LL . R   (kg.m
-7

)      [3.18] 

Aerodynamický odpor tvarovek RT (kg.m
-7

) tvoří ekvivalentní délka tvarovek, dle 

[12], tj. odpovídající délka přímého úseku lutnového tahu, vynásobená měrným odporem 

flexibilních luten R (kg.m
-7

). U proměřovaných lutnových tahů byla v těchto lutnových 
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tazích použita kolena o změně směru do 45
o
 – R45 (kg.m

-7
) a kolena o změně směru do 90

o
 

– R90 (kg.m
-7

): 

R45 = Leck45 . R  (kg.m
-7

)    [3.19] 

R90 = Leck90 . R  (kg.m
-7

)     [3.20] 

kde celková ekvivalentní délka lutnového tahu pro kolena o změně směru do 45
o 

Leck45 a 

celková ekvivalentní délka lutnového tahu pro kolena o změně směru do 90
o
 Leck90 

představují ekvivalentní délky lutnového tahu pro kolena o změně směru do 45
o 

Lek45 a pro 

kolena o změně směru do 90
o 

Lek90 vynásobené počty kolen do 45
o 

nk45 a kolen do 90
o 
nk90: 

Leck45 = Lek45 . nk45  (m)    [3.21] 

Leck90 = Lek90 . nk90  (m)    [3.22] 

Aerodynamický odpor koncových prvků RZ (kg.m
-7

) – zásobníků luten o průměru 

1000 mm představuje dle [21] hodnotu 3,16 kg.m
-7

: 

RZ = 3,16   (kg.m
-7

)       

Úpravou a dosazením vztahů [3.19] až [3.22] do vztahu [3.17] vypočteme 

aerodynamický odpor lutnového tahu:  

RLT = (LL + Leck45 + Leck90) . R + RZ  (kg.m
-7

)  [3.23] 

Pro nevyztužené flexibilní lutny o průměru 1000 mm dle [21] představují 

ekvivalentní délky lutnového tahu: 

pro kolena o změně směru do 45
o   

Lek45  = 23,08 m 

pro kolena o změně směru do 90
o   

Lek90  = 45,55 m 

Aerodynamické odpory lutnových tahů s nevyztuženými flexibilními lutnami o 

průměru 1000 mm, v ražených důlních dílech při jednotlivých měřeních, jsou uvedeny 

v tabulce č. 31 pro  důlní  díla  ovětrávána lutnovým tahem s lutnovým ventilátorem 

VPAK 855 (pro ražená důlní díla č. 074 7250, č. 074 5357/2, č. 063 5252 a č. 080 4251) a 
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Tabulka č. 31 - Tabulka vypočtených aerodynamických odporů lutnových tahů ražeb ovětrávaných lutnovým 

ventilátorem VPAK 855 
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Tabulka č. 32 - Tabulka vypočtených aerodynamických odporů lutnových tahů ražeb ovětrávaných lutnovým 

ventilátorem VPAK2 630 
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v tabulce č. 32 pro důlní díla ovětrávána lutnovým tahem s lutnovým ventilátorem 

VPAK2 630 (pro ražená důlní díla č. 084 5259, č. 077 5355 a č. 080 5252/6). 

V tabulkách č. 31 a č. 32 je u proměřovaných důlních děl, kromě měření uvedených 

v kapitole 3.2., uvedeno pro přesnost ještě dalších 18 měření.  

3.3.2 Změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu 

lutnovým ventilátorem VPAK 855 

Jak je uvedeno v kapitole 3.3.1 jako zdroj tlaku u lutnových tahů ražených důlních 

děl č. 074 7250, č. 074 5357/2, č. 063 5252 a č. 080 4251 jsou nasazeny lutnové 

ventilátory VPAK 855 a lutnový tah je tvořen soustavou vzájemně spojených 

nevyztužených flexibilních luten o průměru 1000 mm.  

Vyšel jsem z předpokladu, že průchodem větrů přes lutnové ventilátory dochází, 

vzhledem k délkám měřených úseků (cca 6 m) a konstrukcím lutnových ventilátorů a jejich 

tlumičů hluku, pouze k nárůstu suchých teplot ts (
o
C) za neměnných měrných vlhkostí 

vzduchu x (g.kg
-1

). Z tohoto předpokladu vyplývá, že při nárůstu suchých teplot za 

neměnných měrných vlhkostí vzduchu dochází k poklesu relativní vlhkosti dopravovaných 

větrů průchodem přes lutnové ventilátory. 

V tabulce č. 33 jsou uvedeny vybrané naměřené a vypočtené parametry z měření 

lutnových tahů (z tabulek č.1a až 30b), celkové tlaky byly odvozeny z pracovní 

charakteristiky ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK 855 (obrázek č. 10). Mimo uvedené 

měření proběhlo na uvedených lutnových tazích ještě dalších 9 měření změn teplotně-

vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu lutnovým ventilátorem VPAK 855 

(uvedeno ve spodní části tabulky č. 33). 

Průběhy změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory VPAK 855 v závislostech na ekvivalentních délkách lutnových 

tahů 

Z hodnot uvedených v tabulkách č. 31 a č. 33 (ekvivalentní délky lutnových tahů a 

nárůsty suchých teplot) byl sestrojen graf nárůstů suchých teplot v závislosti na 

ekvivalentních délkách lutnových tahů (viz graf č. 1). 
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Graf č. 1 – Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na ekvivalentní délce lutnových tahů po průchodu 

lutnovým ventilátorem VPAK 855 

Nárůsty suchých teplot představují rozdíly naměřených suchých teplot měřených 

v sáních lutnových tahů a v přizpůsobených měřících místech ve spojích tlumičů hluku 

s prvními lutnami (úsek dlouhý cca 6 m). Rozdíly naměřených suchých teplot se 

pohybovaly v rozmezí od 2,5 
o
C do 5,3 

o
C při délkách lutnových tahů od 172 m do 1199 

m, kterým odpovídají ekvivalentní délky lutnových tahů 309 m až 1313 m.  

Průběh nárůstů suchých teplot v závislosti na ekvivalentních délkách lutnových 

tahů lze charakterizovat jako nelineární.  Nárůst suchých teplot je téměř úměrný do 

ekvivalentní délky lutnového tahu 900 m, kdy na každých 100 m ekvivalentní délky 

lutnového tahu připadá navýšení o 0,15 
o
C (při ekvivalentní délce lutnového tahu 250 m je 

nárůst o 2,5 
o
C, při ekvivalentní délce lutnového tahu 900 m je nárůst o 3,5 

o
C). Následně 

od ekvivalentní délky lutnového tahu 900 m se nárůst suché teploty dynamicky zvyšuje 

(při ekvivalentní délce lutnového tahu 1300 m je nárůst o 5,5 
o
C). 

Vzhledem k nižšímu nárůstu suchých teplot u lutnových tahů do ekvivalentních 

délek 250 m můžeme  stanovit  suchou  teplotu  větrního  proudu  po  průchodu  lutnovým  
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Tabulka č. 33 – Tabulka vybraných naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražeb 

ovětrávaných lutnovým ventilátorem VPAK 855 
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ventilátorem VPAK 855 (dle průběhu nárůstu suchých teplot z uvedeného grafu č. 1): 

- pro lutnové tahy ekvivalentních délek 250 m až 900 m: 

tsvent = ts + ( 2,5 + ( 0,15 . 
(     –     )

   
 ))  (

o
C)  [3.24] 

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

 Lce  … ekvivalentní délka lutnového tahu (m) 

- pro lutnové tahy ekvivalentních délek 900 m až 1300 m: 

tsvent = ts + ( 2,5 + ( 0,15 . 
(     –     )

   
 )) + ( 0,15 . ( 

(     –     )

   
 )

1,8
 + 0,2 ) (

o
C) [3.25] 

po následné úpravě vztahu [3.25] dostaneme: 

tsvent = ts + ( 3,5 + ( 0,15 . ( 
(     –     )

   
 )

1,8
 + 0,2 )) (

o
C)  [3.26] 

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

 Lce  … ekvivalentní délka lutnového tahu (m) 

Průběhy změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory VPAK 855 v závislostech na celkových aerodynamických 

odporech lutnových tahů 

Graf nárůstů suchých teplot v závislosti na celkových aerodynamických odporech 

lutnových tahů (viz graf č. 2) byl sestrojen z hodnot uvedených v tabulkách č. 31 a č. 33 

(celkové aerodynamické odpory lutnových tahů a nárůsty suchých teplot). 

Rovněž jako u grafu č. 1 - nárůstů suchých teplot v závislosti na ekvivalentní délce 

lutnových tahů představují nárůsty suchých teplot rozdíly naměřených suchých teplot 

měřených v sáních lutnových tahů a v přizpůsobených měřících místech (viz předcházející 

část kapitoly 3.3.2) s rozdíly naměřených suchých teplot v rozmezí od 2,5 
o
C do 5,3 

o
C. 
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 Celkové aerodynamické odpory lutnových tahů jsou vypočteny v tabulce č. 31 a 

odpovídají délkám lutnových tahů od 172 m do 1199 m (ekvivalentním délkám lutnových 

tahů 309 m až 1313 m), kde se celkové aerodynamické odpory RCLT pohybují v rozmezí od 

7,88235 kg.m
-7

 po 23,25165 kg.m
-7

.  

 

Graf č. 2 – Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na celkovém aerodynamickém odporu lutnových tahů 

po průchodu lutnovým ventilátorem VPAK 855 

Průběh nárůstů suchých teplot v závislosti na celkových aerodynamických 

odporech lutnových tahů (graf č. 2) je identický s nárůstem suchých teplot v závislosti na 

ekvivalentních délkách lutnových tahů (graf č. 1). Ekvivalentní délky lutnových tahů jsou 

v podstatě vynásobeny měrným odporem luten R (pro nevyztuženou flexibilní lutnu 

Duflex o průměru 1000 mm je R = 0,01530 kg.m
-8

), tj. odporem 1 m luten a jsou k nim 

připočteny aerodynamické odpory koncového prvku RZ = 3,16 kg.m
-7

 – zásobníku luten o 

průměru 1000 mm dle [21].  
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Závislosti průběhu nárůstů suchých teplot na celkových aerodynamických odporech 

lutnových tahů lze vyjádřit: 

- pro lutnové tahy s celkovými aerodynamickými odpory od RCLT = 7,0 kg.m
-7

 až 

po 17,0 kg.m
-7

, což odpovídá ekvivalentním délkám lutnových tahů cca 250 m až 900 m 

z nevyztužené flexibilní lutny Duflex o průměru 1000 mm, se zásobníkem luten o průměru 

1000 mm na konci lutnového tahu, můžeme stanovit suchou teplotu větrního proudu 

vztahem: 

tsvent = ts + ( 2,5 + 0,1 . ( RCLT – 7,0 ))  (
o
C)   [3.27] 

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

 Rclt  … celkový aerodynamický odpor lutnového tahu (kg.m
-7

) 

- pro lutnové tahy s celkovými aerodynamickými odpory od RCLT = 17,0 kg.m
-7

 až 

po 23,0 kg.m
-7

, což odpovídá ekvivalentním délkám lutnových tahů cca 900 m až 1300 m 

z nevyztužené flexibilní lutny Duflex o průměru 1000 mm, se zásobníkem luten o průměru 

1000 mm na konci lutnového tahu, můžeme stanovit suchou teplotu větrního proudu za 

lutnovým ventilátorem vztahem: 

tsvent = ts + ( 2,5 + 0,1 . ( 17,0 – 7,0 )) + ( 0,1 . ( RCLT – 17,0 )
1,6 

)
    

(
o
C)  [3.28] 

po následné úpravě vztahu [3.28] dostaneme: 

tsvent = ts + ( 3,5 + 0,1 . ( RCLT – 17,0 )
1,6 

)
     

(
o
C) [3.29] 

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

 Rclt  … celkový aerodynamický odpor lutnového tahu (kg.m
-7

) 

Výhodou závislosti průběhu nárůstů suchých teplot na celkových aerodynamických 

odporech lutnových tahů oproti závislosti nárůstů suchých teplot na ekvivalentních délkách 

lutnových tahů je možnost použití této závislosti i pro jiné typy a průměry nevyztužených 

flexibilních luten (použitím jejich měrných odporů R) a koncových prvků RZ  – zásobníků 

luten.  
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Průběhy změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory VPAK 855 v závislostech na celkových tlacích vyvozovanými 

lutnovými ventilátory 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 33 (celkové tlaky vyvozované lutnovými 

ventilátory VPAK 855 a nárůsty suchých teplot) byl sestrojen graf nárůstů suchých teplot 

v závislosti na celkových tlacích vyvozovaných lutnovými ventilátory (viz graf č. 3). 

Nárůsty suchých teplot, stejně jako v předcházející částech kapitoly 3.3.2, 

představují rozdíly naměřených suchých teplot měřených v sáních lutnových tahů a 

v přizpůsobených měřících místech ve spojích tlumičů hluku s prvními lutnami (úsek 

dlouhý cca 6 m). Rozdíly naměřených suchých teplot se pohybovaly v rozmezí od 2,5 
o
C 

do 5,3 
o
C při délkách lutnových tahů od 172 m do 1199 m.  

Při proměřování teplotně-vlhkostních parametrů lutnových tahů byly měřeny i 

celkové tlaky vyvozované lutnovými ventilátory VPAK 855. Přizpůsobené měřící místo 

bylo vždy v napojení třetího tlumiče hluku a první lutnou lutnového tahu. Celkový tlak byl 

měřen pomocí „U“ trubice a byl odečítán rozdíl hladin. Při měření docházelo k velkým 

nepřesnostem a naměřené hodnoty tlaku zdaleka neodpovídaly pracovní charakteristice ∆p 

- Q lutnového ventilátoru VPAK 855 (obrázek č. 10). Z uvedeného důvodu byly celkové 

tlaky ∆p (Pa) odvozeny z pracovní charakteristiky ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK 855 

(viz obrázek č. 10 a pohybovaly se v rozmezí od 1920 Pa do 2875 Pa) vždy podle 

naměřeného objemového průtoku Q (m
3
.s

-1
), jehož hodnoty byly naměřeny od 9,00 m

3
.s

-1 

do 10,67 m
3
.s

-1
. Pracovní charakteristika ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK 855 [7] je 

zpracována pro hustotu dopravovaných důlních větrů ρo = 1,2 kg.m
-3

 a odvozené celkové 

tlaky ∆p byly přepočteny pro skutečné hustoty důlních větrů ρ (kg.m
-3

) proudící lutnovým 

ventilátorem (ρ byly vypočteny od 1,219 kg.m
-3

 do 1,281 kg.m
-3

- viz tabulka č.33), podle 

upraveného vztahu [3.15]: 

  ∆p = ∆p´. 
 

   
      (Pa)    [3.30] 

kde    ∆p …  odvozený celkový tlak z pracovní charakteristiky pro hustotu 

dopravovaných důlních větrů ρo = 1,2 kg.m
-3

  (Pa) 
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∆p´… celkový tlak pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ 

v době měření  (Pa) 

ρ …  vypočtená hustota dopravovaných důlních větrů v době měření  

(kg.m
-3

) 

1,2 …  hodnota hustoty důlních větrů ρo zpracované pracovní 

charakteristiky lutnového ventilátoru VPAK 855 (kg.m
-3

) 

Naměřené a vypočtené teplotně-vlhkostní parametry důlních větrů dopravovaných 

lutnovými ventilátory VPAK 855 jsou uvedeny v tabulkách č. 1a až č. 4b, č. 9a až č. 17b, 

č. 25a až č. 30b a č. 33, odvozené celkové tlaky ∆p z pracovní charakteristiky, celkové 

tlaky ∆p´ pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ jsou uvedeny v tabulce č. 

33. 

Průběh nárůstů suchých teplot v závislosti na celkových tlacích vyvozovaných 

lutnovými ventilátory (graf č. 3) je dynamický, kdy s rostoucími celkovými tlaky 

vyvozovanými lutnovými ventilátory se zvyšuje nárůst suchých teplot.  

 

Graf č. 3 – Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na celkovém tlaku vyvozovaným lutnovým ventilátorem 

VPAK 855 
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Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na celkových tlacích vyvozovaných 

lutnovými ventilátory (viz graf č. 3) odpovídá délkám lutnových tahů 172 m až 1199 m  

tvořených   z   nevyztužených    flexibilních   luten    Duflex    o    průměru   1000   mm   a 

zásobníkem luten průměru 1000 mm umístěným na jeho konci (viz tabulka č. 33) a 

ekvivalentním délkám lutnových tahů 309 m až 1313 m (viz tabulka č. 31).  

Křivku průběhu nárůstu suchých teplot v grafu č. 3 lze vyjádřit polynomem 

druhého stupně: 

∆ts = 28,09689 – 0,0245936 . ∆p´ + 0,00000585 . ∆p´
2 

 (
o
C)  [3.31] 

po následné úpravě vztahu [3.31] dostaneme: 

∆ts = ∆p´ . ( 0,00000585 . ∆p´ – 0,0245936 ) + 28,09689 (
o
C) [3.32] 

kde ∆ts  nárůst suché teploty větrního proudu po průchodu lutnovým 

ventilátorem  (
o
C) 

∆p´ … celkový tlak pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ v 

době měření  (Pa) 

suchou teplotu větrního proudu po průchodu lutnovým ventilátorem představuje vztah: 

tsvent = ts + ∆ts  (
o
C)      [3.33] 

po následné úpravě dosazením vztahu [3.32] do vztahu [3.33]dostaneme: 

tsvent = ts + ∆p´ . ( 0,00000585 . ∆p´ – 0,0245936 ) + 28,09689  (
o
C)  [3.34] 

kde tsvent … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts     … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

∆ts  … nárůst suché teploty větrního proudu po průchodu lutnovým 

ventilátorem  (
o
C) 

Vzhledem k tomu, že při měření celkových tlaků vyvozovaných lutnovými 

ventilátory VPAK 855 byla měření pomocí „U“ trubice velmi nepřesná, naměřené hodnoty 
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neodpovídaly pracovní charakteristice, byly celkové tlaky odvozeny z pracovní 

charakteristiky ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK 855 podle naměřeného objemového 

průtoku Q (m
3
.s

-1
), který rovněž byl zatížen mírou nepřesnosti, jakož i skutečné hustoty 

důlních větrů z naměřených teplotně-vlhkostních parametrů. Z výše uvedeného lze 

konstatovat, že nárůst suché teploty větrního proudu po průchodu lutnovým ventilátorem 

v závislosti na celkovém tlaku vyvozovaným lutnovým ventilátorem, je nejméně přesný a 

mohlo dojít ke zkreslení vyhodnocovaných parametrů.  

3.3.3 Změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu 

lutnovým ventilátorem VPAK2 630 

Jak je uvedeno v předcházejících kapitolách, jsou u lutnových tahů ražených 

důlních děl č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 084 5259 jako zdroj tlaku nasazeny lutnové 

ventilátory VPAK2 630 a lutnový tah je tvořen soustavou vzájemně spojených 

nevyztužených flexibilních luten o průměru 1000 mm.  

Stejně, jako u lutnových ventilátorů VPAK 855 (viz kapitola 3.3.2), jsem vyšel 

z předpokladu, že průchodem větrů přes lutnové ventilátory dochází pouze k nárůstu 

suchých teplot ts (
o
C) za neměnných měrných vlhkostí vzduchu x (g.kg

-1
).  

V tabulce č. 34 jsou uvedeny vybrané naměřené a vypočtené parametry z měření 

lutnových tahů (z tabulek č.5a až č.8b a č.18a až č.24b), celkové tlaky byly odvozeny 

z pracovní charakteristiky ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK2 630 (obrázek č. 11). Mimo 

uvedená měření proběhlo na uvedených lutnových tazích ještě dalších 9 měření změn 

teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu lutnovým ventilátorem VPAK2 

630 (uvedeno ve spodní části tabulky č. 34). 

Průběhy změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory VPAK2 630 v závislostech na ekvivalentních délkách lutnových 

tahů 

Proměřované lutnové tahy ražených důlních děl č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 084 

5259 jsou větrány lutnovými ventilátory VPAK2 630. Z hodnot uvedených v tabulkách č. 

32 a č. 34 (ekvivalentní délky lutnových tahů a nárůsty suchých teplot) byl sestrojen graf 
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nárůstů suchých teplot v závislosti na ekvivalentních délkách lutnových tahů (viz graf  

č. 4). 

Stejně jako u lutnových ventilátorů VPAK 855 (viz kapitola 3.3.2) byly suché 

teploty měřeny v sáních lutnových tahů a v přizpůsobených měřících místech  ve  spojích  

tlumičů  hluku  s prvními  lutnami  (úsek  dlouhý  cca  6  m).  Nárůsty suchých teplot 

představují jejich rozdíly. Rozdíly naměřených suchých teplot se pohybovaly v rozmezí od 

1,2 
o
C do 3,1 

o
C při délkách lutnových tahů od 92 m do 650 m, kterým odpovídají 

ekvivalentní délky lutnových tahů 129 m až 696 m. 

Průběh nárůstů suchých teplot v závislosti na ekvivalentních délkách lutnových 

tahů lze charakterizovat jako lineární (viz graf č. 4). Nárůst suchých teplot je úměrný pro 

všechny měřené ekvivalentní délky lutnového tahu tj. 129 m až 696 m. 

 
 

Graf č. 4 – Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na ekvivalentní délce lutnových tahů po průchodu 

lutnovým ventilátorem VPAK2 630 
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Tabulka č. 34 – Tabulka vybraných naměřených a vypočtených parametrů separátního větrání ražeb 

ovětrávaných lutnovým ventilátorem VPAK2 630 
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Z grafu č. 4 vyplývá, pro ekvivalentní délky lutnového tahu od 100 m do 700 m, 

úměrné navýšení suché teploty o 0,30 
o
C na každých 100 m ekvivalentní délky lutnového 

tahu (při ekvivalentní délce lutnového tahu 100 m je narůst nasávané suché teploty o 1,4 
o
C, 

při ekvivalentní délce lutnového tahu 700 m je nárůst o 3,2 
o
C). 

Vzhledem k nízkým nárůstům suchých teplot u lutnových tahů do ekvivalentních 

délek 100 m můžeme stanovit suchou teplotu větrního proudu po průchodu lutnovým 

ventilátorem VPAK2 630, pro lutnové tahy z nevyztužených flexibilních luten o průměru 

1000 mm ekvivalentních délek od 100 m do 700 m (dle průběhu nárůstu suchých teplot z 

uvedeného grafu č. 4), následujícím vztahem: 

tsvent = ts + ( 1,4 + ( 0,3 . 
(     –     )

   
 ))  (

o
C)   [3.35] 

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

 Lce  … ekvivalentní délka lutnového tahu (m) 

Lineální průběh nárůstu suchých teplot (grafu č. 4) je zřejmě dán nižšími parametry 

lutnového ventilátoru VPAK2 630 s nižším objemem dopravovaného množství důlních 

větrů lutnovým tahem oproti lutnovému ventilátoru VPAK 855 (viz kapitola 3.3.1 a 

obrázky č. 10 a č. 11). 

Průběhy změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory VPAK2 630 v závislostech na aerodynamických odporech 

lutnových tahů 

Průběh nárůstů suchých teplot v závislosti na celkových aerodynamických 

odporech měřených lutnových tahů je lineární a vyjadřuje ho graf č. 5, který vychází 

z hodnot uvedených v tabulkách č. 32 a č. 34 (celkové aerodynamické odpory lutnových 

tahů a nárůsty suchých teplot). 

Obdobně jako u grafu nárůstů suchých teplot v závislosti na ekvivalentní délce 

lutnových tahů (viz graf č. 4) představují nárůsty suchých teplot rozdíly naměřených 

suchých teplot měřených v sáních lutnových tahů a v přizpůsobených měřících místech s 
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rozdíly naměřených suchých teplot v rozmezí od 1,2 
o
C do 3,1 

o
C při odpovídajících 

ekvivalentních délkách lutnových tahů 129 m až 696 m. 

 Celkové aerodynamické odpory lutnových tahů jsou vypočteny v tabulce č. 32 a 

odpovídají délkám lutnových tahů od 92 m do 650 m (ekvivalentním délkám lutnových 

tahů 129 m až 696 m), kde celkové aerodynamické odpory RCLT se pohybují v rozmezí od 

5,13492 kg.m
-7

 po 13,81125 kg.m
-7

.  

Rovněž jako u lutnových ventilátorů VPAK 855 je průběh nárůstů suchých teplot 

v závislosti na celkových aerodynamických odporech lutnových tahů s lutnovými 

ventilátory VPAK2 630 - graf č. 5 - identický s grafem č. 4 - nárůstem suchých teplot 

v závislosti ekvivalentních délkách lutnových tahů. Ekvivalentní délky lutnových tahů jsou 

rovněž vynásobeny měrným odporem luten R (pro nevyztuženou flexibilní lutnu Duflex o 

průměru 1000 mm je R = 0,01530 kg.m
-7

), tj. odporem 1 m luten a jsou k nim připočteny 

aerodynamické odpory koncového prvku RZ = 3,16 kg.m
-7

 – zásobníku luten o průměru 

1000 mm dle [21].  

 

Graf č. 5 – Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na celkovém aerodynamickém odporu lutnových tahů 

po průchodu lutnovým ventilátorem VPAK2 630 
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Závislosti průběhu nárůstů suchých teplot na celkových aerodynamických odporech 

lutnových tahů je lineární, pro lutnové tahy s celkovými aerodynamickými odpory od RCLT 

= 5,0 kg.m
-7

 až po 14,0 kg.m
-7

, což odpovídá ekvivalentním délkám lutnových tahů cca 

120 m až 710 m z nevyztužené flexibilní lutny Duflex o průměru 1000 mm se zásobníkem 

luten o průměru 1000 mm na konci lutnového tahu, můžeme stanovit suchou teplotu 

větrního proudu vztahem: 

tsvent = ts + ( 1,4 + 0,2 . ( RCLT – 5,0 ))  (
o
C)   [3.36] 

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

Rclt  … celkový aerodynamický odpor lutnového tahu (kg.m
-7

) 

Stejně jako při nasazení lutnového ventilátoru VPAK 855 je i při nasazení 

lutnového ventilátoru VPAK2  630 výhodné využít závislosti průběhu nárůstů suchých 

teplot na celkových aerodynamických odporech lutnových tahů (oproti závislosti nárůstů 

suchých teplot na ekvivalentních délkách lutnových tahů) pro nasazení jiných typů a 

průměrů nevyztužených flexibilních luten (s použitím jejich měrných odporů R) a 

koncových prvků RZ  – zásobníků luten.  

Průběhy změn teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech 

lutnovými ventilátory VPAK2 630 v závislostech na celkových tlacích vyvozovanými 

lutnovými ventilátory 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 34 (celkové tlaky vyvozované lutnovými 

ventilátory VPAK2 630 a nárůsty suchých teplot) byl sestrojen graf nárůstů suchých teplot 

v závislosti na celkových tlacích vyvozovaných lutnovými ventilátory (viz graf č. 6). 

Nárůsty suchých teplot, stejně jako v předcházející kapitole 3.3.1, představují 

rozdíly naměřených suchých teplot měřených v sáních lutnových tahů a v přizpůsobených 

měřících místech ve spojích tlumičů hluku s prvními lutnami. Rozdíly naměřených 

suchých teplot se pohybovaly v rozmezí od 1,2 
o
C do 3,1 

o
C při délkách lutnových tahů od 

92 m do 650 m.  
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Současně s měřením teplotně-vlhkostních parametrů lutnových tahu byly měřeny i 

celkové tlaky vyvozované lutnovými ventilátory VPAK2 630 a stejně jako u lutnových 

tahů s lutnovými ventilátory VPAK 855 bylo přizpůsobené měřící místo v napojení třetího 

tlumiče hluku a první lutnou lutnového tahu. Celkový tlak byl měřený pomocí „U“ trubice 

a byl odečítán rozdíl hladin.  Při měření docházelo k velkým nepřesnostem a naměřené 

hodnoty tlaku zdaleka neodpovídaly pracovní charakteristice ∆p - Q lutnového ventilátoru 

VPAK2 630 (obrázek č. 11). Rovněž i celkové tlaky ∆p (Pa) byly odvozeny podle 

naměřeného objemového průtoku Q (m
3
.s

-1
), které se pohybovaly v rozmezí od 6,33 m

3
.s

-1 

do 7,50 m
3
.s

-1
, z pracovní charakteristiky ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK2 630 (viz 

obrázek č. 11). Celkové tlaky ∆p byly odvozeny v rozmezí od 1370 Pa do 2040 Pa.  

Pracovní charakteristika ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK2 630 [8] je zpracována pro 

hustotu dopravovaných důlních větrů ρo = 1,3 kg.m
-3

 (viz obrázek č. 11) a odvozené 

celkové tlaky ∆p byly přepočteny na skutečné hustoty důlních větrů ρ (kg.m
-3

) proudící 

lutnovým  ventilátorem  (z naměřených  teplotně-vlhkostních  parametrů  byly ρ stanoveny 

 

Graf č. 6 – Průběh nárůstu suchých teplot v závislosti na celkovém tlaku vyvolaným lutnovým ventilátorem 

VPAK2 630 
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od 1,220 kg.m
-3

 do 1,288 kg.m
-3 

– viz tabulka č. 34), úpravou vztahu [3.16]: 

  ∆p = ∆p´. 
 

   
      (Pa)    [3.37] 

kde    ∆p …  odvozený celkový tlak z pracovní charakteristiky pro hustotu 

dopravovaných důlních větrů ρo = 1,3 kg.m
-3

  (Pa) 

 ∆p´…   celkový tlak pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ 

v době měření  (Pa) 

 ρ …   vypočtená hustota dopravovaných důlních větrů v době měření  

(kg.m
-3

) 

 1,3 …   hodnota hustota důlních větrů ρo zpracované pracovní charakteristiky 

lutnového ventilátoru VPAK2 630 (kg.m
-3

) 

Naměřené a vypočtené teplotně-vlhkostní parametry důlních větrů dopravovaných 

lutnovými ventilátory VPAK2 630 jsou uvedeny v tabulkách č. 5a až č. 8b, č. 18a až č. 24b 

a č. 34, odvozené celkové tlaky ∆p z pracovní charakteristiky (obrázek č. 11) a celkové 

tlaky ∆p´ pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ jsou uvedeny v tabulce č. 

34. 

Průběh nárůstů suchých teplot v závislosti na celkových tlacích vyvozovaných 

lutnovými ventilátory VPAK2 630 (graf č. 6) je lineární, s rostoucími celkovými tlaky 

vyvozovanými lutnovými ventilátory VPAK2 630 se plynule zvyšuje nárůst suchých 

teplot.  

Průběh grafu č. 6 znázorňuje nárůst suchých teplot v závislosti na celkových tlacích 

vyvozovaných lutnovými ventilátory a odpovídající délkám lutnových tahů 92 m až 650 m 

z nevyztužených flexibilních luten Duflex o průměru 1000 mm a zásobníkem luten 

průměru 1000 mm, umístěným na jeho konci (viz tabulka č. 34), a ekvivalentním délkám 

lutnových tahů 129 m až 696 m (viz tabulka č. 32).  

Křivku průběhu nárůstu suchých teplot v grafu č. 6 pro ekvivalentní délku 

lutnových tahů 100 m až 700 m můžeme vyjádřit vztahem: 

∆ts = 1,3 + 0,00271 . ( ∆p´ - 1450 )
 
  (

o
C)   [3.38] 
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kde ∆ts …  nárůst suché teploty větrního proudu po průchodu lutnovým 

ventilátorem  (
o
C) 

 ∆p´…  celkový tlak pro vypočtenou hustotu dopravovaných důlních větrů ρ v 

době měření  (Pa) 

suchou teplotu větrního proudu po průchodu lutnovým ventilátorem dostaneme dosazením 

vztahu [3.38] do vztahu [3.33]: 

tsvent = ts + (1,3 + 0,00271 . ( ∆p´ - 1450 )) (
o
C)   [3.39] 

kde tsvent … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ts     …  suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

∆p´ …  celkový tlak pro vypočtenou objemovou hmotnost dopravovaných 

důlních větrů ρ v době měření  (Pa) 

Shodně, jako při měření celkových tlaků vyvozovaných lutnovými ventilátory 

VPAK 855 (viz kapitola 3.3.2), bylo i měření celkových tlaků vyvozovaných lutnovými 

ventilátory VPAK2 630 pomocí „U“ trubice velmi nepřesné, naměřené hodnoty 

neodpovídaly pracovní charakteristice, celkové tlaky byly odvozeny z pracovní 

charakteristiky ∆p - Q lutnového ventilátoru VPAK2 630 podle naměřeného objemového 

průtoku, který byl rovněž zatížen mírou nepřesnosti vzniklou při měření, jakož i skutečné 

hustotě důlních větrů z naměřených teplotně-vlhkostních parametrů.  

Lze konstatovat, že nárůst suché teploty větrního proudu po průchodu lutnovým 

ventilátorem VPAK2 630 v závislosti na celkovém tlaku je nejméně přesný a mohlo dojít 

ke zkreslení vyhodnocovaných parametrů.  

3.3.4 Změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu 

lutnami 

Všechny proměřované lutnové tahy ražených důlních děl, tj. ražby č. 074 7250, č. 

084 5259, č. 074 5357/2, č. 063 5252, č. 077 5355, č. 080 5252/6 a č. 084 5259, ať mají 

jako zdroj tlaku lutnové ventilátory VPAK 855 nebo VPAK2 630, využívají pro dopravu 

důlních větrů do čelby soustavu vzájemně spojených nevyztužených flexibilních luten o 

průměru 1000 mm.  
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Jak je uvedeno v kapitolách 3.3.1, vyšel jsem z předpokladu, že průchodem větrů 

přes lutnové ventilátory dochází vzhledem k délkám měřených úseků (cca 6 m) a 

konstrukcím lutnových ventilátorů a jejich tlumičů hluku pouze k nárůstu suchých teplot za 

neměnných měrných vlhkostí vzduchu a k zvyšování měrných vlhkostí vzduchu dochází 

od nevyztužených flexibilních luten.  

Pro stanovení zvýšení suchých teplot důlních větrů od nevyztužených flexibilních 

luten musíme odečíst vliv změny vnitřní energie danou úklonem separátně větraného 

důlního díla (kompresní teplo při úpadním vedení větrů nebo expanzní teplo při dovrchním 

vedení větrů).  

Naměřené a vypočtené parametry z měření lutnových tahů jsou uvedeny v 

tabulkách č. 1a až č. 30b.  

Změny suchých teplot důlních větrů po průchodu lutnami 

Ve všech proměřovaných důlních dílech dochází k nárůstu suchých teplot 

dopravovaného větrního proudu průchodem nevyztuženými flexibilními lutnami Duflex 

průměrů 1000 mm. K nárůstu dochází i přes vysokou rychlost větrního proudu v lutnách a 

krátké doby přestupu tepla od luten (např. při proudění 450 m
3
.min

-1
 lutnami o průměru 

1000 mm vychází rychlost větrního proudu v lutnách 9,55 m.s
-1

 a při délce lutnového tahu 

1000 m je doba přestupu tepla od luten cca 105 s) – viz kapitola 2. 

Pro přesné stanovení zvýšení suchých teplot od luten v lutnovém tahu (mezi 

lutnovými ventilátory a ústími lutnových tahů), respektive mezi jednotlivými měřicími 

místy v lutnových tazích, musí se odečíst vliv změny vnitřní energie způsobené úklony 

důlních děl (lutnových tahů – při běžných podmínkách lutnové tahy kopírují úklon důlních 

děl). Při úpadním vedení větrů kompresní teplo suchou teplotu zvyšuje, při dovrchním 

vedení větrů expanzní teplo suchou teplotu snižuje.  

Kompresní (expanzní) teplo se stanoví ze vztahu [2.3] uvedeného v kapitole 2.1: 

∆t´ = ± 
         

   
     (

o
C) 

kde  L  … délka lutnového tahu (m) 

 α  … úklon důlního díla (
o
),  + úpadní, - dovrchní 
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Naměřené hodnoty suchých teplot v měřicích místech, odečtené kóty nadmořských 

výšek měřicích míst, délka lutnových tahů a vzdálenosti mezi měřicími místy jsou pro 

jednotlivá měření proměřovaných lutnových tahů ražených separátně větraných důlních děl 

uvedeny v tabulkách č. 1a až č. 30b.  

Z tabulek č. 1a až č. 30b vychází nárůst suchých teplot (za lutnovými ventilátory k 

ústím lutnových tahů) od 0,2 
o
C do 4,1

 o
C, změny vnitřní energie (+ kompresní teplo, - 

expanzní teplo) od -0,38 
o
C do +1,33

 o
C a vypočtený nárůst suchých teplot od luten 

vychází mezi 0,31
o
C až 2,77

 o
C. 

Průběhy nárůstů suchých teplot (znázorněné plně), změn vnitřní energie 

(znázorněné tečkovaně, měření uvedená s indexem k - e) a nárůst suchých teplot od luten 

(znázorněné čárkově, měření uvedená s indexem lut) jsou pro jednotlivá měření u 

jednotlivých proměřovaných lutnových tahů znázorněny v grafech č. 7 až č. 13. 

Nárůst suchých teplot od luten je rovněž závislý od teploty vnějšího prostředí luten 

tj. suché teploty vracejícího se větrního proudu od čelby raženého důlního díla, která je 

závislá od hloubky uložení (teploty průvodních hornin). Průběhy nárůstů suchých teplot od 

luten v závislosti na délkách luten v lutnových tazích znázorňuje graf č. 14. Závislost na 

délkách luten v lutnových tazích (oproti délkám lutnových tahů nebo jejich ekvivalentním 

délkám) byla zvolena pro skutečnou plochu luten zvyšující suchou teplotu větrního proudu.  

Pro názornost jsou v grafu č. 14 vyznačeny červeně průběhy nárůstů suchých teplot 

od luten v závislosti na délkách luten v proměřovaných lutnových tazích u ražeb č. 077 

5355, č. 084 5259, č. 080 5252/6 a č. 080 4251 pohybujících se v hloubkách mezi -768 m 

až -827 m (viz tabulky č. 1a až č. 4a a č. 9a až č. 17a) a vyznačeny modře u ražeb č. 063 

5252, č. 074 5357/2 a č. 074 7250 pohybujících se v hloubkách mezi -828 m až -975 m 

(viz tabulky č. 5a až č. 8a a č. 18a až č. 30a). 

Průběh nárůstů suchých teplot od luten v závislosti na délkách luten v lutnových 

tazích lze charakterizovat jako lineární (viz graf č. 14) a úměrný pro všechny měřené délky 

tj. 103 m až 1199 m. 

V grafu č. 14 lze vysledovat pro ražby pohybující se v hloubkách mezi -768 m až -

827 m (vyznačeny červeně) nepatrně vyšší nárůsty suchých teplot od luten než u ražeb 

pohybujících se v hloubkách mezi -828 m až -975 m (vyznačeny modře).  
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Graf č. 7 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 074 7250 

 

 

 

Graf č. 8 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 084 5259 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  99 

 

Graf č. 9 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 074 5357/2 

 

 

 

Graf č. 10 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 063 5252 
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Graf č. 11 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 077 5355 

 

 

 

Graf č. 12 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 080 5252/6 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  101 

 

Graf č. 13 – Průběhy nárůstu suchých teplot v lutnovém tahu ražby č. 080 4251 

 

 

 

Graf č. 14 – Průběhy nárůstů suchých teplot od luten v závislosti na délkách luten v lutnových tazích 
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Lze předpokládat, že je to způsobeno menším rozdílem suchých teplot uvnitř a vně 

lutnových tahů z důvodu vyšší vstupní suché teploty (nasáváných lutnovým ventilátorem) 

u ražeb ve větších hloubkách (s delšími úvodními větrními cestami). 

Pro délky luten v lutnových tazích od 100 m do 1200 m, sestavených 

z nepoddajných flexibilních luten Duflex o průměrech 1000 mm, vyplývá z grafu č. 14 

úměrné navýšení suché teploty od luten o 0,25 
o
C na každých 100 m délky luten v 

lutnovém tahu. 

S ohledem k nízkým (zanedbatelným) nárůstům suchých teplot od luten v 

lutnových tazích do délek 100 m můžeme vyjádřit nárůst suché teploty větrního proudu po 

průchodu lutnami v lutnovém tahu sestaveného z nevyztužených flexibilních luten o 

průměru 1000 mm délek od 100 m do 1200 m (dle průběhu grafu č. 14) následujícím 

vztahem: 

∆t´´ = 0,25 + ( 0,25 . 
(    –     )

   
 )  (

o
C)   [3.40] 

kde ∆t´´ … nárůst suché teploty větrního proudu od luten  (
o
C) 

 LL … délka luten v lutnovém tahu (m) 

a suchou teplotu po průchodu lutnovým tahem se zohledněním kompresního (expanzního) 

tepla stanovíme následujícím vztahem: 

t´´ = tsvent + ∆t´´ ± ∆t´   (
o
C)  [3.41]  

kde t´´ … suchá teplota po průchodu větrního proudu lutnovým tahem  (
o
C) 

 tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

  ∆t´´ … nárůst suché teploty větrního proudu od luten  (
o
C) 

 ∆t´  … kompresní (expanzní) teplo  (
o
C) 

po dosazení nárůstu suché teploty větrního proudu od luten - vztah [3.40] a kompresního 

(expanzního) tepla - vztah [2.3] do vztahu [3.41] dostaneme: 

t´´ = tsvent + ( 0,25 + ( 0,25 . 
(    –     )

   
 )) ± 

          

   
 (

o
C)  [3.42] 
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kde t´´ … suchá teplota po průchodu větrního proudu lutnovým tahem (
o
C) 

 tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

 LL  … délka luten v lutnovém tahu (m) 

 α  … úklon důlního díla (
o
),  + úpadní, - dovrchní 

Pro délky lutnových tahů do 100 m jsou nárůsty suchých teplot od luten 

zanedbatelné, proto není potřeba s nimi počítat. 

Změny měrné vlhkosti důlních větrů po průchodu lutnami 

Jak je uvedeno v kapitole 3.2.2 byly v proměřovaných lutnových tazích použity 

flexibilní nevyztužené lutny Duflex o průměrech 1000 mm, vyrobené z oboustranně 

nanášené plastické koženky [6] a jak je uvedeno v [2], mají minimální schopnost přenosu 

tepla a nabohacování vlhkosti dopravovaného větrního proudu. Z uvedeného vyplývá, že 

navyšování suché teploty od luten probíhá za stálé (konstantní) měrné vlhkosti vzduchu 

(g.kg
-1

), tzn., že s rostoucí teplotou klesá relativní vlhkost. 

Z výsledků jednotlivých měření (viz kapitola 3.2.2) vyplynulo zvýšení měrné 

vlhkosti vzduchu mezi vstupem do lutnového tahu a výfukem z lutnového tahu, proto byly 

z výše uvedených důvodů zpracovány tabulky č. 1 až č. 30 ve verzi „a“ a ve verzi „b“ 

(naměřené a vypočtené parametry s konstantní měrnou vlhkostí vzduchu – verze „a“ a 

s proměnlivou, vzrůstající, měrnou vlhkostí vzduchu – verze „b“). Vycházel jsem  

z předpokladu, že vzhledem ke konstrukcím lutnových ventilátorů dochází k zvyšování 

měrné vlhkosti vzduchu pouze při průchodu nevyztuženými flexibilními lutnami Duflex.  

U proměřovaných lutnových tahů byla v jednotlivých měřících místech měřena 

suchá teplota a v tabulkách č. 1a až č. 30a byl vypočítán předpokládaný nárůst mokrých 

teplot s konstantní měrnou vlhkosti vzduchu (rovnoměrně narůstající po délce lutnových 

tahů). V tabulkách č. 1b až č. 30b jsou uvedeny vypočtené hodnoty mokrých teplot 

v měřících místech s rovnoměrným nárůstem měrných vlhkostí vzduchu.  

Průběhy mokrých teplot s rovnoměrným nárůstem měrné vlhkosti (tabulky č. 1b až 

č. 30b, znázorněny plně) a průběhy mokrých teplot s konstantní měrnou vlhkostí vzduchu 

(tabulky č. 1a až č. 30a, znázorněny čárkovaně) jednotlivých měření v proměřovaných 

lutnových tazích ražených důlních děl jsou znázorněny v grafech č. 15 až č. 21. 
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Graf č. 15 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 074 7250 

 

 

 

 

Graf č. 16 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 084 5259 
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Graf č. 17 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 074 5357/2 

 

 

 

Graf č. 18 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 063 5252 
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Graf č. 19 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 077 5355 

 

 

 

 

Graf č. 20 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 080 5252/6 
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Graf č. 21 – Průběhy nárůstu mokrých teplot v lutnovém tahu ražby č. 080 4251 

 

 

Graf č. 22 – Průběhy nárůstů měrných vlhkostí vzduchu po průchodu lutnami v závislosti na délkách luten v 

lutnových tazích 
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U proměřovaných lutnových tahů byl vypočítán nárůst měrných vlhkostí vzduchu 

po průchodu lutnami v lutnových tazích (mezi lutnovými ventilátory k ústím lutnových 

tahů) od 0,48 g.kg
-1

 do 4,63
 
g.kg

-1
 při délkách luten v lutnových tazích od 103 m do 1199 

m (viz tabulky č. 1b až č. 30b).  

Průběhy nárůstů měrných vlhkostí vzduchu po průchodu lutnami v závislosti na 

délkách luten v lutnových tazích znázorňuje graf č. 22. Stejně jako u nárůstu suchých 

teplot od luten byla závislost na délkách luten v lutnových tazích zvolena pro skutečnou 

plochu luten navyšující měrnou vlhkost vzduchu.  

Pro názornost jsou v grafu č. 22 vyznačeny červeně průběhy nárůstů měrných 

vlhkostí vzduchu po průchodu lutnami v závislosti na délkách luten v lutnových tazích u 

ražeb č. 077 5355, č. 084 5259, č. 080 5252/6 a č. 080 4251 provozovaných v hloubkách 

mezi -768 m až -827 m (viz tabulky č. 1b až č. 4b a č. 9b až č. 17b) a modře vyznačeny u 

ražeb č. 063 5252, č. 074 5357/2 a č. 074 7250 provozovaných v hloubkách mezi -828 m 

až -975 m (viz tabulky č. 5b až č. 8b a č. 18b až č. 30b). Z výše uvedeného není rozdíl při 

nárůstů měrných vlhkostí vzduchu po průchodu lutnami u ražeb v hloubkách mezi -768 m 

až -827 m a ražeb v hloubkách mezi -828 m až -975 m. 

Průběh nárůstů měrných vlhkostí vzduchu po průchodu lutnami v závislosti na 

délkách luten v lutnových tazích lze charakterizovat jako lineární (viz graf č. 22) pro 

všechny měřené lutnové tahy tj. 103 m až 1199 m. 

Z grafu č. 22 vychází, pro délky luten v lutnových tazích od 100 m do 1200 m 

z nepoddajných flexibilních luten Duflex o průměrech 1000 mm, úměrné navýšení 

měrných vlhkostí vzduchu o 0,364 g.kg
-1

 na každých 100 m délky luten zařazených do  

lutnového tahu.  

Shodně jako u nárůstů suchých teplot od luten v lutnových tazích (viz předcházející 

část kapitoly 3.3.4) můžeme vyjádřit, dle průběhu grafu č. 22, nárůst měrné vlhkosti 

vzduchu po průchodu lutnami v lutnovém tahu z nevyztužených flexibilních luten o 

průměru 1000 mm délek od 100 m do 1200 m následujícím vztahem: 

∆xL = 0,7 + ( 0,364 . 
(    –     )

   
 )  (g.kg

-1
)   [3.43] 

kde ∆xL … nárůst měrné vlhkosti vzduchu po průchodu lutnami (g.kg
-1

) 

 LL … délka luten v lutnovém tahu (m) 
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a měrnou vlhkost vzduchu po průchodu lutnovým tahem (vyfoukávanou z ústí lutnového 

tahu) stanovíme následujícím vztahem: 

xL = x + ∆xL   (g.kg
-1

)     [3.44] 

kde xL … měrná vlhkost vzduchu po průchodu lutnovým tahem  (g.kg
-1

) 

 x  … měrná vlhkost vzduchu nasávána lutnovým ventilátorem (g.kg
-1

) 

  ∆xL … nárůst měrné vlhkosti vzduchu po průchodu lutnami (g.kg
-1

) 

po dosazení vztahu [3.43] do vztahu [3.44] měrnou vlhkost vzduchu po průchodu 

lutnovým tahem stanovíme: 

xL = x + ( 0,7 + ( 0,364 . 
(    –     )

   
 )) (g.kg

-1
)  [3.45] 

kde xL … měrná vlhkost vzduchu po průchodu lutnovým tahem  (g.kg
-1

) 

 x  … měrná vlhkost vzduchu nasávaná lutnovým ventilátorem (g.kg
-1

) 

 LL  … délka luten v lutnovém tahu (m) 

Pro délky lutnových tahů do 100 m jsou nárůsty měrných vlhkostí vzduchu 

zanedbatelné, proto není potřeba s nimi počítat. 
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4. Teploty průvodních hornin 

S postupným přechodem hornické činnosti do větších hloubek dochází ke 

zhoršování mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích a kladení velkého důrazu 

na větrní systémy dolů a důlní klimatizaci. Na dolech OKR (Důl Karviná, Důl ČSM) došlo 

již k vybudování centrálních klimatizací s odvodem odebraného tepla z důlního ovzduší do 

atmosféry. Na dole Paskov je zavedení centrální klimatizace ve fázi projektu. 

 Jedním z nejdůležitějších faktorů nárůstu teplot ovzduší je teplota průvodních 

hornin, která se s postupnou hloubkou zvyšuje. Stálý nárůst teplot průvodních hornin dle 

[17], [19] a [20] je vyjádřen lineární závislostí nárůstu teplot průvodních hornin na hloubce 

uložení. V některých výpočtech začíná až od neutrálního pásma (tj. pásmo hornin těsně 

pod povrchem, v němž jsou eliminovány roční výkyvy teplot na povrchu a teploty hornin 

jsou v něm asi o 1K vyšší než je průměrná roční teplota na povrchu). Závislost nárůstu 

teploty průvodních hornin na hloubce uložení vyjadřuje geotermický stupeň Gst (m.K
-1

) 

tzn. hloubka uložení na níž se teplota průvodních hornin zvýší o 1K a geotermický gradient 

GGR (K.m
-1

) tzn. zvýšení teploty průvodních hornin na 1m hloubky uložení (převrácená 

hodnota geotermického stupně). 

Při projektování teplotně-vlhkostních parametrů pro důlní pracoviště, a s tím 

spojených mikroklimatických podmínek, se dle [20] vycházelo z výsledků měření teplot  

průvodních  hornin  (zajištěnou  ČSAV  pro doly OKD)  v hloubkovém rozmezí od -500 m 

do - 800 m, se stanovenou hodnotou průměrného geotermického stupně Gst=30,30 m.K
-1

 a 

hodnotou průměrného geotermického gradientu GGR=0,033 K.m
-1

. Pro Důl Paskov závod 

Staříč byly dle [20] stanoveny - průměrný geotermický stupeň Gst= 43,2 m.K
-1

 a průměrný 

geotermický gradient GGR=0,02315 K.m
-1

.  

V roce 2008 byly v rámci projektu POP 2010 pro všechny doly OKD pořízeny 

přístroje Logger S3631 a v létech 2008 až 2009 proběhlo na všech dolech měření teplot 

průvodních hornin v ražených důlních dílech. Rovněž i na Dole Paskov byla proměřena 

teplota průvodních hornin a naměřené hodnoty byly vyneseny do výseku dobývacího 

prostoru Dolu Paskov (bylo uskutečněno 38 měření teplot průvodních hornin - viz obrázek 

č. 17, body měření vyznačeny modře, s uvedením hloubky a teploty průvodních hornin).  

K měření bylo použito přístroje Logger S3631 (výrobní číslo 08930579) 

s připojenou externí teplotní sondou opatřenou platinovým odporovým snímačem teploty 
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Pt1000TG8 s délkou stíněného kabelu 10 m (výrobní číslo 5298/1107). Přístroj 

automaticky zaznamenával měřené hodnoty v intervalu 10 s. Z paměti přístroje byly 

naměřené hodnoty přeneseny pomocí komunikačního adaptéru do osobního počítače 

k vyhodnocení. 

Technické parametry přístroje Logger S3631 uvedené v [4]: 

Teplota okolí: rozsah měření:    -30 až +70 
o
C 

  rozlišení:    0,1 
o
C 

přesnost:                +- 0,4 
o
C 

Rozsah měřených teplot sondou:  -50 až +200 
o
C 

Z vyhodnocení těchto měření vyplývá, dle [21], progresivní nárůst průměrného 

geotermického gradientu GGR = 0,045 K.m
-1 

pro hloubku -1000 m a výpočtem nárůstu 

průměrného geotermického gradientu GGR = 0,055 K.m
-1 

pro hloubku -1200 m. 

Pro získání maximálně přesných podkladů (vstupních dat) pro projektování 

teplotně-vlhkostních parametrů pro plánovaná důlní díla, proběhlo 31 měření teplot 

průvodních hornin, v období od srpna 2012 do května 2013, v aktuálně ražených důlních 

dílech - nejen na proměřovaných čelbách ražených důlních děl (v hloubkách z, na 

souřadnicích na x, y – viz tabulka č. 35). K měření bylo použito stejného přístroje Logger 

S3631 (výrobní číslo 08930579). 

Měření teplot průvodních hornin proběhlo podle následujících zásad: 

1. Vývrt založit v místě čerstvě obnažené horniny (místo vývrtu nesmí být vystaveno 

působení důlní atmosféry po dobu delší než 24 hod.) 

2. Vývrt založit co nejblíže u čelby a co nejdříve po obnažení místa založení vývrtu, 

pokud to místní podmínky umožní, vrt situovat přímo do čelby. 

3. Délka vývrtu bude v rozmezí 2 až 2,5 m pod úklonem 3° až 5° dovrchně ve směru 

kolmém k obnažené ploše, v níž je vývrt založen. 

4. Vývrty nebudou založeny v místech přecházení tektonických linií či poruch. 

5. Po odvrtání vývrtu okamžitě bude do něj nainstalováno měřicí čidlo tak, aby jeho 

vývod vyčníval z vývrtu do volného prostranství důlního díla a vývrt zaslepit. 

6. Vývod čidla bude bezprostředně připojen k měřicímu zařízení a ihned započne měření. 

7. Na displeji měřicího zařízení se v patnáctiminutových intervalech budou odečítat 

naměřené hodnoty až do doby jejich ustálení. 
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8. Měření bude ukončeno, jakmile se hodnoty teplot tří po sobě následujících měření 

nebudou již měnit. 

9. Naměřené hodnoty teplot hornin budou upraveny podle kalibrační křivky. 

Jednotlivá měření teplot průvodních hornin jsou pro přehlednost uvedena v tabulce 

č. 35 a hodnoty měření teplot hornin, spolu se svými x, y, z souřadnicemi, byly zaneseny  

Důlní dílo stan. Souřadnice x, y, z Kóta 

povrchu 

Absolutní 

hloubka 

teploty 

hornin 

( - ) (m) x (m) y (m) z (m) (m) (m) [ 
o
C

  
] 

121.5344 13 1 118 855 475 079 -697,5 288,0 985,5 42,3 

121.3761 145 1 118 548 474 265 -641,2 292,0 933,2 39,3 

121.7440/1 85 1 119 211 474 839 -630,7 276,0 906,7 40,1 

112.3407/2 46 1 119 653 475 733 -833,1 275,0 1108,1 44,7 

112.3404/3 178 1 120 245 475 371 -694,6 305,0 999,6 40,1 

112.5445 1121 1 119 896 476 026 -834,6 274,0 1108,6 44,2 

112.7453/2 68 1 119 957 475 215 -736,2 297,0 1033,2 42,0 

112.5447 25 1 119 700 474 997 -737,0 284,0 1021 41,8 

112.7453 36 1 120 043 474 911 -675,0 303,0 978 39,8 

084.5259 232 1 116 888 474 292 -771,0 304,0 1075 39,8 

080.4251 536 1 116 908 474 807 -827,2 275,0 1102,2 40,4 

080.4251 1146 1 117 307 475 264 -813,2 277,0 1090,2 40,1 

080.5656 711 1 114 706 473 803 -815,7 290,0 1105,7 42,2 

080.3204/4 33 1 115 486 474 098 -798,6 299,0 1097,6 40,6 

080.5252/6 561 1 115 581 473 866 -807,7 278,0 1085,7 40,9 

080.5252/6 232 1 115 867 474 019 -834,8 274,0 1108,8 41,5 

080.5251/1 774 1 116 993 475 355 -791,8 296,0 1087,8 39,6 

077.5355 255 1 118 337 473 742 -830,1 288,0 1118,1 40,6 

074.7250 362 1 118 302 474 117 -964,7 279,0 1243,7 42,7 

074.5259 107 1 118 472 474 227 -966,0 291,0 1257 43,0 

074.5357 206 1 118 250 473 896 -943,6 281,0 1224,6 41,5 

074.5357/2 375 1 118 668 474 117 -965,2 303,0 1268,2 42,3 

074.5259/1 80 1 119 320 474 549 -867,7 278,0 1145,7 43,2 

063.3607/1 91 1 119 115 473 616 -774,5 314,0 1088,5 40,8 

063.3608 102 1 118 556 473 502 -851,0 325,0 1176 42,1 

063.5252 171 1 117 780 473 319 -924,1 323,0 1247,1 44,0 

063.5252 809 1 118 416 473 725 -969,9 294,0 1263,9 44,8 

063.5252/1 134 1 118 652 473 838 -956,2 321,0 1277,2 44,4 

063.5348/3 410 1 118 334 473 308 -823,7 311,0 1134,7 41,3 

063.7356/3 243 1 117 576 473 147 -798,6 338,0 1136,6 42,1 

059.5357/1 470 1 118 903 473 789 -891,2 318,0 1209,2 42,6 

 
Tabulka č. 35 – Tabulka naměřených teplot průvodních hornin 
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Obrázek č. 12 – Výsek dobývacího prostoru Dolu Paskov s vynesenými teplotami průvodních hornin 
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Obrázek č. 13 – Protokol z měření teploty průvodních hornin 

do výseku dobývacího prostoru Dolu Paskov (viz obrázek č. 12, body měření vyznačeny 

červeně, s uvedením hloubky a teploty hornin).  

Pro všechna jednotlivá měření byl zpracován protokol z měření teplot průvodních 

hornin (obrázek č. 13). 

Zaktualizovaný výsek dobývacího prostoru Dolu Paskov s naměřenými teplotami 

hornin v důlním poli Dolu Paskov je nezbytným podkladem při projektování ražených 

důlních děl s co nejvěrohodnějším stanovováním předpokládaných teplotně-vlhkostních 

parametrů důlního ovzduší. 
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5. Zařazení důlních děl do tříd vlhkosti 

Při projektování větrních sítí dolů (pro větrní základny ražeb důlních děl a poruby), 

a ražeb otvírkových a přípravných důlních děl a pro sestavování krátkodobých i 

dlouhodobých výhledů rozvoje dolu je potřeba s maximální přesností stanovit 

předpokládané teplotně-vlhkostní parametry ve větrních proudech a na pracovištích pro 

včasné stanovování vhodných opatření vedoucích ke zlepšení mikroklimatických 

podmínek (časové a prostorové situování ražeb, porubů a pásových odtěžení, nasazení 

klimatizačních jednotek apod.). Stanovování předpokládaných teplotně-vlhkostních 

parametrů se provádí na základě výpočtů programem TPCL.  

 Přesnost zadávaných vstupních dat do výpočetního programu TPCL může 

podstatně ovlivnit výsledek výpočtů. Mimo teplotně-vlhkostních parametrů vstupních 

větrních proudů je podstatným ovlivňujícím faktorem výpočtů teplota horninového masívu 

(průvodních hornin - viz kapitola 4.), vliv bodových zdrojů oteplení (viz kapitola 6.) a 

zařazení důlních děl do tříd vlhkosti.  

Pro výpočet programem TPCL je velmi důležité daná důlní díla co nejpřesněji 

zařadit do tříd vlhkosti, nesprávné zařazení představuje odlišné a nepřesné nabohacování 

vlhkosti ovzduší (s tím spojený nepřesný nárůst měrné vlhkosti) a související nepřesný 

výpočet suché a mokré teploty a relativní vlhkosti vzduchu (důležité parametry pro 

stanovení mikroklimatických podmínek v důlních dílech a na pracovištích). U separátně 

větraných ražených důlních děl s foukacím systémem špatné zařazení představuje zkreslení 

teplotně-vlhkostní parametrů nejen na čelbě, ale i v celém separátně větraném díle (ve 

větrním proudu vracejícím se od čelby k ústí důlního díla zpět do průchodního větrního 

proudu). 

Třídu vlhkosti představuje číslo od 0 do 1 (při stanovení třídy vlhkosti k = 0 se do 

ovzduší nedostává žádná vlhkost, tzn. nedochází k nárůstu měrné vlhkosti).  

Pro eliminaci chybného zařazení důlních děl do tříd vlhkosti byla vytipována nejen 

separátně větraná důlní díla, ale i důlní díla s průchodním větrním proudem, jimiž jsou 

k pracovištím přiváděny nebo z nich odváděny důlní větry a dobývané poruby.  

Bylo vytipováno 24 důlních děl rozdělených na 27 měřených úseků (na třech 

důlních dílech – č. 112 5447, č. 080 4251 a č. 2255 – bylo měření provedeno na dvou 

úsecích).  
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Tabulka č. 36 - Tabulka naměřených, odečtených a vypočtených teplotně-vlhkostních parametrů z měřených 

úseků důlních děl a stanovení tříd vlhkosti 

Měření v důlních dílech proběhla od 5. 1. 2013 do 4. 6. 2013 po jednotlivých 

úsecích. Místa měření byla volena podle místních podmínek na úsecích od 220 m do 880 m 

a bez bodových zdrojů oteplení. I když délky měřených úseků byly doporučeny nejméně 

250 m, v důležitých důlních dílech (z hlediska zařazení do třídy vlhkosti), tam, kde pro 

místní poměry nebylo možno zvolit úsek doporučené délky, byly zvoleny o málo kratší 

úseky. V každém zvoleném úseku bylo provedeno 5 měření, tj. na začátku a konci 

zvoleného úseku a dále podle místních podmínek v pravidelných odstupech.  

V místech měření byla pomocí Assmannova aspiračního psychrometru změřena 

suchá a mokrá teplota, označena poloha místa měření (v metrech od začátku zvoleného 

úseku), odečtena hodnota barometrického tlaku a byl změřen objemový průtok větrů.  

Všechny naměřené, odečtené a vypočtené hodnoty teplotně-vlhkostních parametrů 

z měřených úseků důlních děl jsou uvedené v tabulce č. 36. 
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Tabulka č. 37 - Tabulka naměřených, odečtených a vypočtených teplotně-vlhkostních parametrů z měřených 

úseků porubů a stanovení tříd vlhkosti 
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Dále bylo vytipováno a proměřeno 10 porubů (4 poruby s individuální 

hydraulickou výztuží a 6 porubů s mechanizovanou výztuží). Měření proběhla od 10. 12. 

2012 do 20. 6. 2013. Poruby byly proměřeny v netěžební směně bez bodových zdrojů 

oteplení. Místa měření v porubech byla zvolena ve spodní úvrati porubu, v cca ¼, ½ a ¾ 

porubu a ve vrchní úvrati porubu. Délky měřených úseků byly stanoveny podle délek 

porubu tj. od 145 m do 190 m. 

Rovněž jako u proměřovaných důlních děl byla i při proměřování porubů v místech 

měření změřena suchá a mokrá teplota (pomocí Assmannova aspiračního psychrometru), 

označena poloha místa měření, odečtena hodnota barometrického tlaku a byl změřen 

objemový průtok větrů. Všechny naměřené, odečtené a vypočtené teplotně-vlhkostní 

parametry z měřených úseků porubů jsou uvedené v tabulce č. 37. 

Naměřené, odečtené a vypočtené parametry z měřených úseků důlních děl a porubů 

(viz tabulky č. 36 a č. 37) se zadaly do souboru „koeficienty.xls“ (viz obrázek č. 14), který 

je součástí výpočetního programu TPCL, a v tomto programu byly vypočteny třídy 

vlhkosti jednotlivých měřených úseků (důlních děl). Vypočtené třídy vlhkosti jsou rovněž 

uvedeny v tabulkách č. 36 a č. 37.  

 

Obrázek č. 14 - Soubor „koeficienty.xls“- třídy vlhkostí důlních děl 

Z proměřovaných důlních děl a porubů a vypočtených tříd vlhkostí (viz tabulky č. 

36 a č. 37) lze konstatovat, že vypočtené třídy vlhkostí se pohybovaly u důlních děl od 

0,0041 do 0,2679 a u porubů od 0,2652 do 0,6313.  
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Podle charakterů a účelů proměřovaných důlních děl a porubů a jejich vypočtených 

tříd vlhkostí (tabulky č. 36 a č. 37) můžeme důlní díla a poruby rozdělit na : 

- úvodní důlní díla s pásovými dopravníky k = 0,0098 – 0,0478 

- úvodní důlní díla bez pásových dopravníků k = 0,0084 – 0,0167 

- úvodní překopy s pásovými dopravníky k = 0,0295 – 0,0689 

- úvodní překopy bez pásových dopravníků k = 0,0130 – 0,0186 

- výdušná důlní díla a výdušné překopy k = 0,0115 – 0,2679 

- separátně větraná ražená důlní díla  k = 0,0041 – 0,0447 

- poruby s individuální hydraulickou výztuží k = 0,2652 – 0,5399 

- poruby s mechanizovanou výztuží  k = 0,3136 – 0,6313 

Z charakterů proměřovaných důlních děl a porubů a jejich vypočtených tříd 

vlhkostí (tabulky č. 36 a č. 37) se důlní díla a poruby, podle průvodních přírodních a 

technologických podmínek pro potřeby zadání co nejpřesnějších vstupních dat, mohou dále 

rozdělit podle míry vlhkosti na suché, vlhké a mokré – viz tabulka č. 38. 

Provedená měření v důlních dílech a porubech, stanovené třídy vlhkosti, rozdělení 

důlních děl a porubů podle jejich charakterů a účelů a míry vlhkostí jsou určena pro důlní 

díla a poruby v podmínkách Dolu Paskov v hloubkách od 3. patra pod úroveň 5. patra, tj. 

od hloubky uložení – 490 m po hloubku – 975 m. 
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Tabulka č. 38 - Tabulka rozdělení důlních děl a porubů do tříd vlhkostí  
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6. Bodové zdroje oteplení  

Vliv na změnu teplotně-vlhkostních parametrů větrního proudu (jak již bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách) mají rovněž bodové zdroje oteplení (stroje 

s elektrickým pohonem a elektrická zařízení). Přestup tepla od elektrických strojů zvyšuje 

suchou teplotu ovzduší za stálého množství měrné vlhkosti a probíhá pouze po dobu jejich 

provozu.  

V rámci projektu POP 2010 byla pro ražby důlních děl pořízena nová výkonná 

strojní zařízení s vyššími příkony a rovněž přechodem do nových větších profilů SP 14 

(17,4 m
2
) a SP 16 (19,7 m

2
) dochází k navýšení objemů nakládané a odtěžované rozpojené 

rubaniny a s tím spojené změny časů provozu strojů strojních zařízení. 

Proměřeny byly stroje s elektrickým pohonem a elektrická zařízení, instalovaná 

v ražených separátně větraných důlních dílech s foukacím systémem, při jejich provozech 

(pouze drtič uhlí DU 2 nebyl na žádné čelbě raženého důlního díla instalován a u 

úsekových transformátorů 400 kVA nebylo možno ověřit hodnoty součinitele časové 

zátěže) : 

pohony pásových dopravníků TP 630 s příkonem 2 x 55 kW 

pohony hřeblových dopravníků TH 603 s příkonem 2 x 55 kW 

nakladače s bočním výklopem DHL 1200 s příkonem 75 kW 

vrtací vozy DH – DT 1 s příkonem 75 kW 

úsekové transformátory 400 kVA 

Přírůstek teploty důlních větrů od elektrických zařízení (bodových zdrojů oteplení), 

vypočteme ze vztahů [2.4] až [2.8], již uvedených v kapitole 2.1:   

pro pásové dopravníky 

∆t´ = 
                  

        
      (

o
C)    

pro hřeblové dopravníky 

∆t´ = 
           

        
      (

o
C)      
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pro razící a dobývací stroje 

∆t´ = 
                  

        
      (

o
C)    

pro úsekové transformátory 

∆t´ = 
     (    )     

        
      (

o
C)     

pro drtič uhlí 

∆t´ = 
        

        
      (

o
C)      

kde P … příkon elektrického motoru (kW) 

k … součinitel využití příkonu (-) 

b … součinitel časové zátěže (-) 

cp … měrné teplo důlních větrů při stálém tlaku (kJ . kg
-1

. K
-1

) 

η  … účinnost transformátorů (kg . s
-1

) 

m´… hmotnostní průtok důlních větrů (kg . s
-1

) 

hmotnostní průtok důlních větrů m´ stanovíme vztahu [2.9], rovněž uvedený v kapitole 2.1: 

m´ = ρ . Q  (kg . s
-1

) 

kde  ρ … hustota důlních větrů (kg . m
-3

) 

Q… objemový průtok větrů (m
3
 . s

-1
) 

Pro  podmínky dolů  OKR  jsou  dle  [2] a [20] stanoveny hodnoty součinitelů: k – 

součinitel využití příkonu a b -  součinitel časové zátěže: 

pro pásové dopravníky  k = 0,35  b = 0,38 

pro hřeblové dopravníky  k = 0,47  b = 0,38 

pro razící a dobývací stroje  k = 0,85  b = 0,29 

pro úsekové transformátory  η = 0,95  b = 0,80 

pro drtič uhlí   k = 0,26  b = 0,38 
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Pro drtiče uhlí je ve vztahu [2.8], uvedena hodnota 0,1 představující součin 

součinitelů využití příkonu a časové zátěže. Vzhledem k provázanosti provozu drtiče 

společně s hřeblovým dopravníkem (u něhož je součinitel časové zátěže b = 0,38), lze 

odvodit součinitel využití příkonu k = 0,26. 

Jak bylo uvedeno výše, proběhlo pro nové výkonné razící stroje a zařízení s vyššími 

příkony (dodaná v rámci projektu POP 2010) a provozovaná při ražbách důlních děl v 

nových větších profilech (SP 14 a SP 16) ověření součinitelů využití příkonu a součinitelů 

časové zátěže.  

6.1 Součinitelé časové zátěže   

Přestup tepla od strojů a zařízení s elektrickým pohonem probíhá pouze po dobu 

jejich provozu tj. po dobu pracovních operací vrtání, nakládání a odtěžení (v ražených 

důlních dílech). Stanovení součinitelů časové zátěže, pro ražená důlní díla v profilech SP 

14 a SP 16 s nasazenými technologickými zařízeními (nakladače s bočním výklopem DHL 

1200, vrtací vozy DH-DT1, hřeblové dopravníky TH 603 a pásové dopravníky TP 630), 

proběhlo pro ražby důlních děl č. 074 5357/2, č. 074 7250, č. 063 7356/3, č. 063 5252, č. 

077 5355, č. 080 4251, č. 084 5259, č. 080 5252/6, č. 112 5447, č. 112 7453/2, č. 121 7440 

a č. 112 7451/1 v časovém období od května do června 2013.  

Pro stanovení součinitelů časové zátěže byly brány pouze hodnoty v pracovních 

dnech (čtyřsměnný provoz ve dnech pondělí až pátek). Běžný pracovní režim ve volných 

dnech (soboty, neděle, dny pracovního volna) probíhal pouze výjimečně, většinou 

docházelo jen k dokončování pracovních cyklů. 

Doba provozu jednotlivých strojů a strojních zařízení byla převzata z energetického 

programu SGS - sledování provozu technologických zařízení, v němž jsou zaznamenávány 

doby odběru elektrické energie stroji a strojními zařízeními (viz obrázek č. 15).  Program 

je zkušebně zaváděn pro úsporu elektrické energie se snahou o nejefektivnější využití 

provozu strojů a strojních zařízení (eliminace provozu „na prázdno“). Efektivní využití 

provozu strojů a strojních zařízení má samozřejmě i pozitivní vliv na nižší přestup tepla do 

větrního proudu a s tím spojené kvalitnější mikroklimatické podmínky v důlních dílech, 

jimiž jsou větrní proudy vedeny.  
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Jak je patrno z tabulky č. 39, byly na jednotlivých čelbách ražených důlních děl 

sledovány časy provozů vrtacích vozů (typ DH-DT1), nakladačů s bočním výklopem (typ 

DHL 1200), hřeblových dopravníků (typ TH 603) a linek pásových odtěžení (typ TP 630). 

Drtič uhlí DU 2 nebyl na proměřovaných čelbách ražených důlních děl instalován. Na 

některých čelbách byly sledovány všechny výše uvedené stroje a strojní zařízení (např. 

ražba č. 074 5357/2) nebo jen některé (např. na čelbě ražby č. 063 7356/3 jen časy linky 

pásového odtěžení). Postupně je doplňováno do programu SGS sledování uvedených strojů 

(časů provozů) na všech čelbách ražených důlních děl. 

  

Obrázek č. 15 – Výsek výpisu z programu SGS – sledování provozu technologických zařízení 

Součinitel časové zátěže představuje hodnotu od 0 do 1, vyjadřující poměr celkové 

doby provozu stroje nebo strojního zařízení v minutách za sledované období k délce 

sledovaného období. Součinitel časové zátěže můžeme vyjádřit vztahem: 

b = 
    

    
       ( - )       [6.1] 

kde  b  … součinitel časové zátěže ( - ) 

∑tsz  … celková doba provozu stroje nebo strojního zařízení za sledované 

období (min.) 

tso  … délka sledovaného období (min.) 
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Tabulka č. 39 – Součinitelé časových zátěží jednotlivých strojů a strojních zařízení 
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Pro výpočet dílčích součinitelů časových zátěží (součinitelů časových zátěží 

jednotlivých strojů pro každé ražené důlní dílo) bylo zvoleno jako sledované období 1 

provozní den (tsm = 1440 min.). Pro přehlednost jsou v tabulce č. 39 uváděny časy provozů 

a součinitelé časových zátěží po dekádách (po 10 kalendářních dnech), přičemž časy 

provozů a součinitelé časových zátěží jsou pouze pro provozní dny v těchto dekádách. 

Součinitelé časových zátěží jednotlivých strojů a strojních zařízení se vypočetly 

jako vážené aritmetické průměry z dílčích součinitelů časových zátěží po sledovaný úsek 

dvou měsíců na všech vyhodnocovaných ražbách důlních děl - viz tabulka č. 39 (váhový 

koeficient u dílčích součinitelů časových zátěží tvoří počet provozních dnů).  

Z tabulky č. 39 lze stanovit hodnoty součinitelů časových zátěží (v závorce jsou 

uvedeny hodnoty součinitelů časových zátěží stanovených pro podmínky dolů OKR dle [2] 

a [20]): 

-u vrtacích vozů DH-DT1   b = 0,238 (b = 0,290) 

- u nakladačů s bočním výklopem DHL 1200 b = 0,184 (b = 0,290) 

- u hřeblových dopravníků TH 603  b = 0,071 (b = 0,380) 

- u linek pásového odtěžení TP 630  b = 0,267 (b = 0,380) 

Všechny vypočtené hodnoty součinitelů časových zátěží (viz tabulka č. 39) jsou 

vůči stanoveným hodnotám součinitelů časových zátěží pro podmínky dolů OKR 

(používaným ve výpočtech) nižší a to obzvláště u součinitelů časových zátěží hřeblových 

dopravníků TH 603 (cca 5,3 krát).   

Rozdíly hodnot vypočtených dílčích součinitelů časových zátěží byly dosti veliké 

(viz tabulka č. 39), a to u vrtacích vozů DH-DT1 (jednotlivých ražených důlních děl) se 

pohybovaly od b = 0,100 (u ražby č. 112 7451/1) po b = 0,326 (u ražby č. 112 7453/2), u 

nakladačů s bočním výsypem DHL 1200 se pohybovaly od b = 0,099 (u ražby č. 121 7440) 

po b = 0,369 (u ražby č. 080 5252/6), u hřeblových dopravníků TH 603 se pohybovaly od 

b = 0,047 (u ražby č. 121 7440) po b = 0,112 (u ražby č. 080 4251) a u linek pásového 

odtěžení TP 630 se pohybovaly od b = 0,127 (u ražby č. 074 7250) po b = 0,516 (u ražby č. 

063 7356/3). 

Z uvedeného vyplývá nižší nárůst suchých teplot větrního proudu od strojů a 

zařízení s elektrickým pohonem (bodových zdrojů) pro jejich kratší dobu provozu. 
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K efektivnějšímu používání strojů a strojních zařízení a k eliminaci „lidského 

faktoru“ rovněž přispělo i sledování a vyhodnocování provozu v systému SGS se 

zajištěním minimalizace chodu „na prázdno“. 

U používaných úsekových transformátorů 400 kVA, umisťovaných v ražených 

důlních dílech, nebylo možné ověřit hodnoty součinitelů časových zátěží.  

Pro potřeby zadávání přesných dat při výpočtech teplotně-vlhkostních parametrů 

(při projektování) je nutno použít pro úsekové transformátory 400 kVA stanovenou 

hodnotu součinitele časové zátěže pro podmínky dolů OKR tj. b = 0,80 a u drtičů lze, 

vzhledem k provázanosti jejich provozů s hřeblovými dopravníky, odvodit součinitelé 

časové zátěže b = 0,071. 

6.2 Součinitelé využití příkonu elektrických strojů 

Stejně jako součinitelé časových zátěží mají vliv na oteplení větrního proudu 

(změnu teplotně-vlhkostních parametrů) od bodových zdrojů - strojů s elektrickým 

pohonem a elektrických zařízení - součinitelé využití příkonů elektrických strojů. 

Součinitelé využití příkonů elektrických strojů představují hodnotu od 0 do 1 vyjadřující 

poměr přímého převedení tepla do důlního ovzduší k veškerému teplu uvolňujícího se od 

elektrických motorů (část tepla se akumuluje v přilehlých strojních částech a v okolní 

hornině a také elektrické motory nepracují po celou dobu provozu na maximální výkon).   

Ověření a stanovení součinitelů využití příkonu elektrických strojů, využívaných 

při ražení důlních děl v dobývacím prostoru Dolu Paskov, probíhalo průběžně v ražbách 

důlních děl č. 074 5357/2, č. 074 7250, č. 063 7356/3, č. 063 5252, č. 077 5355, č. 080 

4251, č. 084 5259, č. 080 5252/6 a č. 112 5447 v časovém období od ledna do června 

2013.  

Shodně jako u součinitelů časových zátěží byly v jednotlivých ražených důlních 

dílech proměřeny vrtací vozy (typ DH-DT1), nakladače s bočním výklopem (typ DHL 

1200), hřeblové dopravníky (typ TH 603) a pohony linek pásových odtěžení (typ TP 630) a 

navíc byly proměřeny úsekové transformátory 400 kVA. V okolí uvedených strojů a 

strojních zařízení byly proměřeny teplotně-vlhkostní parametry větrních proudů. 

Suché teploty byly změřeny pomocí Assmannova aspiračního psychrometru (za 

předpokladu nárůstu suché teploty za konstantní měrné vlhkosti vzduchu) ve vzdálenostech 
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5 m až 10 m za provozovaným strojem s elektrickým pohonem nebo strojním zařízením, a 

to – před strojem v ose důlního díla ve výšce 1,6 m, za strojem na levém boku a na pravém 

boku důlního díla 1 m od TH výztuže ve výškách 1,6 m a v podélné ose důlního díla ve 

výškách 1,6 m a 2,8 m. Výsledná hodnota suchých teplot za strojem se stanovila jako 

aritmetický průměr z měření. 

Před strojem nebo strojním zařízením byly změřeny pouze suchá a mokrá teplota ve 

vzdálenosti 5 m až 10 m to v ose důlního díla ve výšce 1,6 m (větrní proudy měly ve všech 

částech profilu důlního díla stejné teplotně-vlhkostní parametry).  

Současně se v průběhu měření teplot odečetla z barometru hodnota barometrického 

tlaku, v místě měření se proměřil objemový průtok větrního proudu a vypočetla se hustota 

důlních větrů. 

Při stanovování součinitelů využití příkonu elektrických strojů jsem vycházel 

z předpokladu, že při měření provozovaných strojů s elektrickým pohonem nebo strojních 

zařízení jsou součinitelé časových zátěží b = 1 (stroje a strojní zařízení jsou v provozu). 

Dosazením součinitelů časových zátěží b = 1 do vztahů [2.4] až [2.7] a jejich úpravou 

stanovíme součinitelé využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení: 

 pro pásové dopravníky TP 630 

k = 
                   

         
      ( - )     [6.2] 

pro hřeblové dopravníky TH 603 

k = 
                   

  
      ( - )     [6.3] 

pro razící a dobývací stroje (vrtací vozy DH-DT1 a nakladače s bočním výklopem DHL 

1200) 

k = 
                   

         
      ( - )     [6.4] 

pro úsekové transformátory 

η = 1 -  
                   

  
      ( - )     [6.5] 

Ostatní symboly jsou shodné se symboly u vztahů [2.4] až [2.7] – viz kapitola 2.1. 
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Všechny naměřené, odečtené a vypočtené hodnoty pro jednotlivé stroje a strojní 

zařízení jsou uvedeny v tabulce č. 40. 

Z tabulky č. 40 můžeme vyčíst, že nárůsty naměřených hodnot suchých teplot 

větrních proudů po průchodu kolem pohonů pásových dopravníků TP 630 (s příkonem 

elektromotorů 2 x 55 kW) se pohybovaly v rozmezí od 0,25 
o
C (u ražby důlního díla č. 074 

5357/2) po 0,45 
o
C (u ražeb důlních děl č. 112 5447 a č. 074 7250). Jednotliví součinitelé 

vychází z výpočtů dle vztahu [6.2] od k = 0,022 (u  ražby  důlního  díla  č. 074 5357/2) po 

k = 0,040 (u ražby důlního díla č. 112 5447). Průměrný součinitel využití příkonu 

pásových dopravníků TP 630 (ze 7 proměřených pohonů) vychází k = 0,029. 

 

 

Tabulka č. 40 – Součinitelé využití příkonu elektrických strojů 
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Nárůsty naměřených hodnot suchých teplot větrních proudů po průchodu kolem 

pohonů hřeblových dopravníků TH 603 (s příkonem elektromotorů 2 x 55 kW) byly 

naměřeny v rozmezí od 0,33 
o
C (u ražby důlního díla č. 112 5447) po 0,50 

o
C (u ražeb 

důlních děl č. 063 5252 a č. 080 4251). Z výpočtů dle vztahu [6.3] se jednotliví součinitelé 

pohybují od k = 0,024 (u ražby důlního díla č. 074 5357/2) po k = 0,036 (u ražby důlního 

díla č. 080 4251). Průměrný součinitel využití příkonu hřeblových dopravníků TH 603     

(z 5 proměřených pohonů) byl stanoven k = 0,031. 

Rovněž z hodnot uvedených v tabulce č. 40 vyplývají nárůsty naměřených hodnot 

suchých teplot větrních proudů po průchodu kolem vrtacích vozů DH-DT1 (s příkonem 

elektromotorů 75 kW) v rozmezí od 0,28 
o
C (u ražby důlního díla č. 084 5259) po 0,40 

o
C 

(u ražby důlního díla č. 080 5252/6) a rovněž jednotliví součinitelé vychází z výpočtů dle 

vztahu [6.4] od k = 0,032 (u ražby důlního díla č. 084 5259) po k = 0,044 (u ražby důlního 

díla č. 080 5252/6). Průměrný součinitel využití příkonu vrtacích vozů DH-DT1 (ze 4 

proměřených vrtacích vozů) vychází k = 0,039. 

Pro nakladače s bočním výklopem DHL 1200 byly naměřeny hodnoty suchých 

teplot větrních proudů po průchodu kolem uvedených nakladačů (s příkonem 

elektromotorů 75 kW) v rozmezí od 0,30 
o
C (u ražby důlního díla č. 080 4251) po 0,48 

o
C 

(u ražby důlního díla č. 112 5447) a jednotliví součinitelé vychází z výpočtů dle vztahu 

[6.4] od k = 0,035 (u ražby důlního díla č. 080 4251) po k = 0,065 (u ražby důlního díla č. 

112 5447). Průměrný součinitel využití příkonu nakladačů s bočním výklopem DHL 1200 

(z 5 proměřených nakladačů) vychází k = 0,045. 

U proměřovaných úsekových transformátorů 400 kVA vycházely naměřené 

hodnoty suchých teplot větrních proudů po průchodu kolem transformátorů v rozmezí od 

0,18 
o
C (u ražby důlního díla č. 080 4251) po 0,28 

o
C (u ražby důlního díla č. 080 5252/6) 

a jednotliví součinitelé využití příkonu vychází dle vztahu [6.5] od η = 0,994 (u ražby 

důlního díla č. 080 5252/6) po η = 0,996 (u ražby důlního díla č. 080 4251). Průměrný 

součinitel využití příkonu úsekových transformátorů (ze 3 měření) vychází η = 0,995. 

Porovnáním všech vypočtených hodnot součinitelů využití příkonu elektrických 

strojů a strojních zařízení uvedených v tabulce č. 40 (kromě úsekových transformátorů 400 

kVA) jsou vůči stanoveným hodnotám součinitelů využití příkonu elektrických strojů a 

strojních zařízení pro podmínky dolů OKR (uvedeny v závorce) mnohonásobně nižší a to 
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obzvláště u vrtacích vozů DH-DT1 (cca 22 krát) a u nakladačů s bočním výklopem DHL 

1200 (cca 19 krát) :  

- vrtací vozy DH-DT1   k = 0,039 (k = 0,850) 

- nakladače s bočním výsypem DHL 1200 k = 0,045 (k = 0,850) 

- hřeblové dopravníky TH 603  k = 0,031 (k = 0,470) 

- pohony pásových dopravníků TP 630  k = 0,029 (k = 0,350) 

- úsekové transformátory 400 kVA  η = 0,995 (η = 0,950) 

Dosazením hodnot součinitelů časových zátěží b = 1 (stroj v provozu), hodnot naměřených 

teplotě vlhkostních parametrů z tabulky č. 40 (hustota důlních větrů, příkon stroje a 

objemový průtok větrů) a hodnoty součinitelů využití příkonu elektrických strojů a 

strojních zařízení pro podmínky dolů OKR do vztahů [2.4] až [2.7], vychází z výpočtů 

nárůsty suchých teplot větrních proudů pro: 

- vrtací vozy DH-DT1      6,54 – 7,74 
o
C    (0,28 – 0,40 

o
C) 

- nakladače s bočním výklopem DHL 1200      6,23 – 7,61 
o
C (0,30 – 0,48 

o
C) 

- hřeblové dopravníky TH 603      5,96 – 7,01 
o
C (0,33 – 0,50 

o
C) 

- pohony pásových dopravníků TP 630      3,81 – 4,56 
o
C (0,25 – 0,45 

o
C) 

- úsekové transformátory 400 kVA      2,26 – 2,64 
o
C  (0,18 – 0,28 

o
C) 

V závorce jsou uvedeny skutečně naměřené nárůsty suchých teplot při provozu strojů a 

strojních zařízení (viz tabulka č. 40). 

6.3 Porovnání nárůstů oteplení od bodových zdrojů   

Jak je patrno z výsledků měření a výpočtů - viz kapitoly 6.1 a 6.2 - mají stanovené 

součinitelé využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení a časových zátěží pro 

podmínky dolů OKR, dle [2] a [20], ovlivňující nárůst suchých teplot důlních větrů (ohřev 

od bodových zdrojů), značně odlišné hodnoty oproti vypočteným hodnotám součinitelů 

uvedených v tabulkách č. 39 a č. 40).  
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Pro porovnání skutečně naměřených hodnot teplotně-vlhkostních parametrů 

větrních proudů (oteplení) proudících okolo bodových zdrojů (a z nich vypočtených 

hodnot součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení a hodnot 

součinitelů časového zatížení), byly vypočteny dle vztahů [2.4] až [2.7] hodnoty nárůstů 

suchých teplot větrního proudu dosazením součinitelů využití příkonu elektrických strojů a 

strojních zařízení a součinitelů časového zatížení stanovených pro podmínky dolů OKR dle 

[2] a [20].  

V tabulce č. 41 jsou pro proměřené bodové zdroje (pohony pásových dopravníků 

TP 630, pohony hřeblových dopravníků TH 603, vrtací vozy DH-DT1, nakladače s bočním 

výklopem DHL 1200 a úsekové transformátory 400 kVA) ve vybraných důlních dílech 

provedeny výpočty dle vztahů [2.4] až [2.7]. Jsou zde uvedeny: 

- skutečné rozdíly suchých teplot z měření před a za bodovým zdrojem,  

- výpočet nárůstu suché teploty dosazením pouze vypočtených hodnot součinitelů využití 

příkonu elektrických strojů a strojních zařízení (viz tabulka č. 40), s dosazením do vztahů 

[2.4] až [2.7] hodnoty součinitelů časového zatížení b = 1 (stroj nebo strojní zařízení 

v provozu), dále označeno jako výpočet 1, 

- výpočet nárůstu suché teploty dosazením vypočtených hodnot součinitelů využití příkonu 

elektrických strojů a strojních zařízení (viz tabulka č. 40) a vypočtených hodnot součinitelů 

časového zatížení, u úsekových transformátorů b = 0,8, (viz tabulka č. 39), dále označeno 

jako výpočet 2, 

- výpočet nárůstu suché teploty dosazením pouze hodnot stanovených součinitelů využití 

příkonu elektrických strojů a strojních zařízení pro podmínky dolů OKR dle [2] a [20], s 

dosazením do vztahů [2.4] až [2.7] hodnoty součinitelů časového zatížení b = 1 (stroj nebo 

strojní zařízení v provozu), dále označeno jako výpočet 3, 

- výpočet nárůstu suché teploty dosazením hodnot stanovených součinitelů využití příkonu 

elektrických strojů a strojních zařízení a hodnot stanovených součinitelů časového zatížení 

pro podmínky dolů OKR dle [2] a [20], dále označeno jako výpočet 4. 

Výpočty v tabulce č. 41 jsou provedeny pro jednotlivé bodové zdroje vždy na třech 

ražených důlních dílech. U výsledků výpočtů uvedených v tabulce č. 41 dochází 

k drobným nevýznamným nepřesnostem v součtech vlivem zaokrouhlování. 
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Tabulka č. 41 - Porovnání součinitelů využití příkonu elektrických strojů a součinitelů časových zátěží 

s naměřenými a vypočtenými teplotně-vlhkostními parametry 

Z výsledků výpočtů nárůstů suché teploty, uvedených v tabulce č. 41, vyplývá : 

- pro pohony pásových dopravníků TP 630 

naměřené hodnoty rozdílů suchých teplot (při provozech) :  Δt´= 0,25 - 0,45 
o
C 

vypočet 1 : Δt´= 0,32 – 0,33 
o
C  

vypočet 2 :  Δt´= 0,08 – 0,09 
o
C  

vypočet 3 : Δt´= 3,81 - 3,94 
o
C 

vypočet 4 : Δt´= 1,45 - 1,50 
o
C 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  136 

- pro pohony hřeblových dopravníků TH 603 

naměřené hodnoty rozdílů suchých teplot (při provozech) : Δt´= 0,35 - 0,50 
o
C 

vypočet 1 : Δt´= 0,43 – 0,46 
o
C  

vypočet 2 :  Δt´= 0,03 
o
C  

vypočet 3 : Δt´= 6,45 - 7,01 
o
C 

vypočet 4 : Δt´= 2,21 - 2,40 
o
C 

- pro vrtací vozy DH-DT1 

naměřené hodnoty rozdílů suchých teplot (při provozech) : Δt´= 0,33 - 0,40 
o
C 

vypočet 1 : Δt´= 0,30 – 0,35 
o
C  

vypočet 2 :  Δt´= 0,07 – 0,08 
o
C  

vypočet 3 : Δt´= 6,54 - 7,74 
o
C 

vypočet 4 : Δt´= 6,21 - 7,36 
o
C 

- pro nakladače s bočním výklopem DHL 1200 

naměřené hodnoty rozdílů suchých teplot (při provozech) : Δt´= 0,33 - 0,38 
o
C 

vypočet 1 : Δt´= 0,38 - 0,40 
o
C  

vypočet 2 :  Δt´= 0,07 
o
C  

vypočet 3 : Δt´= 7,21 - 7,61 
o
C 

vypočet 4 : Δt´= 2,09 - 2,21 
o
C 

- pro úsekové transformátory 400 kVA 

naměřené hodnoty rozdílů suchých teplot (při provozech) : Δt´= 0,18 - 0,28 
o
C 

vypočet 1 : Δt´= 0,23 - 0,26 
o
C  

vypočet 2 :  Δt´= 0,18 - 0,21
o
C  

vypočet 3 : Δt´= 2,26 - 2,64 
o
C 

vypočet 4 : Δt´= 1,81 - 2,11 
o
C 

Hodnoty součinitelů časového zatížení pro úsekové transformátory 400 kVA 

nebylo možno ověřit (viz kapitola 6.1), z uvedeného důvodu byly do výpočtů dosazeny 

stanovené hodnoty součinitelů časové zátěže b = 0,8 pro podmínky dolů OKR (dle [2] a 

[20]).  



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  137 

Na základě výpočtů s nárůsty suchých teplot s dosazenými stanovenými hodnotami 

součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení i součinitelů časové 

zátěže pro podmínky dolů OKR dle [2] a [20] - viz tabulka č. 41 – lze konstatovat, že 

výpočty nárůstů suchých teplot větrního proudu od bodových zdrojů dle vztahů [2.4] až 

[2.8] s použitím stanovených hodnot součinitelů využití příkonu elektrických strojů a 

strojních zařízení i součinitelů časové zátěže pro podmínky dolů OKR pro ražená důlní díla 

v dobývacím prostoru Dolu Paskov jsou nereálné. 

Pro potřeby projektování (zadávání vstupních dat do výpočetního programu TPCL) 

teplotně-vlhkostních parametrů ražených důlních děl v podmínkách Dolu Paskov je vhodné 

použít, pro přesnější výpočet nárůstů suchých teplot od bodových zdrojů, hodnoty 

součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení stanovených z měření 

uvedené v tabulce č. 40 a hodnoty součinitelů časové zátěže uvedené v tabulce č. 39 – viz 

kapitoly 6.1 a 6.2. 
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7. Porovnání naměřených teplotně-vlhkostních parametrů větrních 

proudů v separátně větraných ražených důlních dílech vypočtenými 

pomocí programu TPCL  

Pro porovnání skutečně naměřených teplotně-vlhkostních parametrů větrních 

proudů s hodnotami vypočtenými programem TPCL byla vybrána měření v separátně 

větraných důlních dílech č. 080 4251 ze dne 3. 5. 2013, č. 080 5252/6 ze dne 17. 5. 2013 a 

č. 063 5252 ze dne 20. 3. 2013 (základní parametry ražených důlních děl jsou uvedeny 

v kapitole 3.2.1, obrázky č. 6, č. 8 a č. 9 a tabulky č. 16, č. 24 a č. 29). 

7.1 Úprava výpočetního programu TPCL   

Pro změnu hodnot a koeficientů, které výpočetní program TPCL využívá 

k výpočtům, byly v nastavení programu zadány třídy vlhkostí důlních děl (stanovené na 

základě měření a výpočtů – viz kapitola 5. a tabulka č. 38). Pro jednotlivé typy důlních děl 

byly zadány kategorie „suché“, „vlhké“, „mokré“ a „hodně mokré“ důlní dílo. Rozdíl proti 

tabulce č. 38, kde jsou pouze kategorie „suché“, „vlhké“ a „mokré“ důlní dílo (s uvedením 

rozmezí tříd vlhkostí), je přidáním kategorie „hodně mokré“ důlní dílo. Ke každé kategorii 

byla přiřazena hodnota spodní meze třídy vlhkosti a ke kategorii „hodně mokré“ důlní dílo 

byla stanovena třída vlhkosti nad horní mezí kategorie „mokré“ důlní dílo. Zadání úpravy 

nastavení tříd vlhkostí v programu TPLC je uvedeno na obrázku č. 16. Typy důlních děl a 

jejich kategorie jsou v programu TPCL součástí roletového menu. 

I u bodových zdrojů oteplení větrního proudu byly v programu TPCL provedeny 

úpravy. U součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení byly z hodnot 

měření uvedených v tabulce č. 40 v kapitole 6.2 přepočteny v souboru „koeficienty.xls“ 

(obrázek č. 17) hodnoty součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení 

pro program TPCL. Vybrané hodnoty teplotně-vlhkostních parametrů z měření uvedených 

v tabulce č. 40 a porovnání součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních 

zařízení (dle vztahů [2.3] až [2.7] a přepočtených v souboru „koeficienty.xls“ pro program 

TPCL) jsou uvedeny v tabulce č. 42. U úsekových transformátorů jsou v tabulce č. 42 ve 

sloupci „součinitelé využití příkonu elektrických strojů k (η) dle programu TPCL“ uvedeny 

hodnoty 1 – η.    
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Obrázek č. 16 - Úprava zadání tříd vlhkostí důlních děl ve výpočetním programu TPCL 

 

Obrázek č. 17 - Soubor „koeficienty.xls“ – bodové zdroje oteplení větrního proudu 
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Tabulka č. 42 - Porovnání součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení dle 

vztahů [2.3] až [2.7] a přepočtených v souboru „koeficienty.xls“ pro program TPCL 

U součinitelů časových zátěží, pro možnost úprav v nastavení programu TPCL, 

byly časy provozů jednotlivých strojů a strojních zařízení přepočteny v tabulce č. 43 jako 

průměrné časy provozů za pracovní den (v hodinách za den). Z energetického programu 

SGS - sledování provozu technologických zařízení (viz obrázek č. 15 a tabulka č. 39, 

kapitola 6.1) se sečetly celkové doby provozů jednotlivých sledovaných strojů a strojních 

zařízení (vrtací vůz DH-DT1, nakladač s bočním výklopem DHL 1200, hřeblový 

dopravník TH 603 a pásové dopravníky TP 630) ve všech ražených důlních dílech za 

sledované období a podělily se počtem pracovních dnů za sledované období, v němž jsou 

zaznamenávány doby odběru elektrické energie stroji a strojními zařízeními. 
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Přepočtené hodnoty součinitelů časových zátěží pro program TPCL jsou uvedeny 

v tabulce č. 43 a zadané úpravy nastavení bodových zdrojů oteplení větrního proudu v 

programu TPLC je znázorněno na obrázku č. 18. Jak je uvedeno v kapitole 6.1, jsou u 

úsekových transformátorů hodnoty součinitelů časových zátěží převzaty ze stanovených 

součinitelů pro podmínky dolů OKR (b = 0,8) a doporučených  pro program TPCL dle [5] 

b = 23 hod.den
-1

. 

 

Tabulka č. 43 – Přepočtené hodnoty součinitelů časových zátěží pro potřeby programu TPCL 

 

Obrázek č. 18 - Úprava zadání součinitelů využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení a 

součinitelů časové zátěže ve výpočetním programu TPCL pro jednotlivé bodové zdroje oteplení větrního 

proudu 
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7.2 Sestavení modelů výpočtů změn teplotně-vlhkostních parametrů 

větrního proudu ve vybraných separátně větraných důlních dílech 

výpočetním programem TPCL   

Pro porovnání skutečně naměřených teplotně-vlhkostních parametrů větrních 

proudů s vypočtenými parametry programem TPCL byla vybrána separátně větraná důlní 

díla č. 080 4251, č. 080 5252/6 a č. 063 5252.  

 Uvedená důlní díla jsou ražena klasicky pomocí trhací práce s využitím vrtacích 

vozů DH-DT1 pro vrtání vývrtů, nakladačů s bočním výklopem DHL 1200 pro nakládání 

rozvolněné rubaniny, hřeblové dopravníky TH 603 a pásové dopravníky TP 630 pro 

odtěžení naložené rubaniny.  Důlní díla jsou větrána separátně s foukacím systémem 

pomocí lutnových ventilátorů VPAK 855 (u ražby č. 080 5252/6 pak pomocí lutnového 

ventolátoru VPAK2 630) a flexibilních nevyztužených luten Duflex o průměrů 1000 mm. 

Ražby jsou vedeny v profilech SP 16 (19,4 m
2
) v průvodních horninách tvořených 

prachovci a písčitými prachovci.  

V době zvoleného měření (dne 3. 5. 2013) bylo ražené důlní dílo č. 080 4251 ve 

staničení 1065 m s nadmořskou výškou od -810,4 m do -827,0 m (důlní dílo lze 

charakterizovat jako vodorovné), ražené důlní dílo č. 080 5252/6 (dne 17. 5. 2013) bylo ve 

staničení 625 m s nadmořskou výškou od -834,4 m do -806,1 m (důlní dílo lze 

charakterizovat jako dovrchní) a ražené důlní dílo č. 063 5252 (dne 20. 3. 2013) bylo ve 

staničení 739 m s nadmořskou výškou od -828,0 m do -959,0 m (důlní dílo lze 

charakterizovat jako úpadní). Ostatní parametry ražených důlních děl jsou uvedeny 

v kapitole 3.2.1, obrázky č. 6, č. 8 a č. 9 a tabulky č. 16, č. 24 a č. 29). 

Pro zvolenou konfiguraci byly nejprve v programu AutoCAD 2006 zpracovány 

„drátěné“ modely ražených důlních děl, tj. modely ze vzájemně spojených úseček s přesně 

definovanými souřadnicemi x, y, z (z - souřadnice představuje nadmořskou výšku 

odpovídající systému JSTK). 

Následně se do programu AutoCAD 2006 načetlo makro „TPCL 2003.dvb“, 

kterým program TPCL před prováděním výpočtu převedl soubor z formátu AutoCAD na 

svůj vlastní soubor. Do předem definovaných vstupních tabulek se zadaly všechny 

potřebné údaje o vstupních teplotně-vlhkostních parametrech větrního proudu (objemové 
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Obrázek č. 19 – Drátěný model raženého důlního díla č. 080 4251 zpracovaného v programu AutoCAD 2006 

 

Obrázek č. 20 – Tabulka vstupních parametrů důlních děl zařazených do jednotlivých větví programu TPCL 
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průtoky, vstupní teploty), barometrický tlak, parametry důlního díla (stáří, profil, třída 

vlhkosti), bodové zdroje oteplení, teploty horninového masívu – viz obrázek č. 20.  Ve 

vstupní tabulce můžeme zvolit předvolené hodnoty nebo zadat hodnoty ručně – skutečné 

hodnoty (známé, naměřené, vypočtené, odvozené apod.).  

Před provedením výpočtů se zvolí požadované výstupní veličiny, které mají být 

uvedeny do výsledkové tabulky vypočtených parametrů (např. měrná vlhkost, entalpie, 

výparné teplo apod.) Souběžně s výpočtem (na základě výsledků výpočtů) se zbarví 

drátěný model podle mikroklimatických podmínek (zeleně jsou označena důlní díla s 

příznivými a červeně důlní díla se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami). Program 

rovněž automaticky vynáší vypočtené hodnoty do grafů průběhů veličin, které byly předem 

navoleny.   

Při sestavování modelů byly zadány bodové zdroje oteplení dle jejich skutečného 

umístění v důlních dílech (vybraných separátně větraných důlních děl č. 080 4251, č. 080 

5252/6 a č. 063 5252) a u zadaných bodových zdrojů oteplení byly použity vypočtené 

hodnoty součinitelů časové zátěže (viz kapitola 6.1, tabulka č. 43) a hodnoty součinitelů 

využití příkonu elektrických strojů a strojních zařízení (viz kapitola 6.2, tabulka č. 42). Pro 

maximálně přesné zadání vstupních parametrů byly ručně zadány naměřené teploty 

průvodních hornin (viz kapitola 4. a tabulka č. 35) a třídy vlhkosti důlních děl byly použity 

z přímých měření (kapitola 5. a tabulky č. 37). 

Výsledky výpočtů programu TPCL (změn teplotně-vlhkostních parametrů 

větrních proudů) u modelů separátně větraných důlních děl č. 080 4251, č. 080 5252/6 a č. 

063 5252 jsou uvedeny v tabulkách č. 44 až č. 46, v grafech č. 23 až č. 25 a na obrázcích č. 

21 až č. 23. 
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Tabulka č. 44 – Tabulka vypočtených změn teplotně- vlhkostních parametrů ražby č. 080 4251 programem 

TPCL 

 

Graf č. 23 – Graf průběhů suchých a mokrých teplot a teplot průvodních hornin z výsledků vypočtu změn 

teplotně- vlhkostních parametrů ražby č. 080 4251 programem TPCL 



Vítězslav Košňovský : Teplotně-vlhkostní změny větrního proudu v separátně větraných důlních dílech 

 

2013  146 

 

Tabulka č. 45 – Tabulka vypočtených změn teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 063 5252 programem 

TPCL 

 

Graf č. 24 – Graf průběhů suchých a mokrých teplot a teplot průvodních hornin z výsledků vypočtu změn 

teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 063 5252 programem TPCL 
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Tabulka č. 46 – Tabulka vypočtených změn teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 080 5252/6 programem 

 

Graf č. 25 – Graf průběhů suchých a mokrých teplot a teplot průvodních hornin z výsledků vypočtu změn 

teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 080 5252/6 programem TPCL 
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Obrázek č. 21 – Schéma výsledků výpočtu změn teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 080 4251 

programem  TPCL 

 

Obrázek č. 22 – Schéma výsledků výpočtu změn teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 063 5252 

programem  TPCL 
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Obrázek č. 23 – Schéma výsledků výpočtu změn teplotně-vlhkostních parametrů ražby č. 080 5252/6 

programem  TPCL 

7.3 Vzájemné porovnání naměřených teplotně-vlhkostních parametrů 

větrních proudů v separátně větraných ražených důlních dílech 

s vypočtenými parametry programem TPCL  

Jak je uvedeno v kapitole 7., byla pro porovnání skutečně naměřených teplotně-

vlhkostních parametrů větrních proudů s vypočtenými parametry na sestavených modelech 

ve výpočetním programu TPCL, vybrána měření v separátně větraných důlních dílech č. 

080 4251 ze dne 3. 5. 2013, č. 080 5252/6 ze dne 17. 5. 2013 a č. 063 5252 ze dne 20. 3. 

2013. 

Naměřené a vypočtené hodnoty všech důležitých veličin charakterizující teplotně-

vlhkostní parametry větrních proudů (výše uvedených měření), vypočtené hodnoty ze 

sestavených modelů v programu TPCL (viz kapitola 7.2) a jejich rozdíly jsou, pro možnost 

přehledného porovnání, uvedeny v tabulce č. 47. 
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Průběhy naměřených hodnot a průběhy vypočtených hodnot (programem TPCL) u 

suchých teplot, u mokrých teplot, u relativních vlhkostí a u měrných vlhkostí, pro 

jednotlivé separátně větrané ražené důlní díla (z tabulky č. 47), byly pro názornost 

vyneseny do grafů č. 26 (ražba č. 080 4251), č. 27 (ražba č. 063 5252) a č. 28 (ražba č. 080 

5252/6).  

 

Tabulka č. 47 - Tabulka porovnání teplotně- vlhkostních parametrů větrních proudů s vypočtenými 

programem TPCL 
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Graf č. 26 - Grafy porovnání průběhů suchých a mokrých teplot, relativních vlhkostí a měrných vlhkostí 

naměřených a vypočtených programem TPCL u ražby č. 080 4251 
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Graf č. 27 - Grafy porovnání průběhů suchých a mokrých teplot, relativních vlhkostí a měrných vlhkostí 

naměřených a vypočtených programem TPCL u ražby č. 063 5252 
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Graf č. 28 - Grafy porovnání průběhů suchých a mokrých teplot, relativních vlhkostí a měrných vlhkostí 

naměřených a vypočtených programem TPCL u ražby č. 080 5252/6 
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Grafy č. 26 až č. 28 jsou zpracovány tak, že záporné hodnoty na x-ových osách 

představují lutnové tahy a jejich vzdálenost od ražených čeleb (nejvzdálenější místo 

lutnového tahu – sání lutnových ventilátorů u foukacího způsobu – má nejnižší hodnotu), 

hodnoty „0“ znázorňují čelby ražených důlních děl a kladné hodnoty na x-ových osách 

zobrazují separátně větraná důlní díla, jimiž se dopravené větry do čelby vrací zpět do 

průchodního větrního proudu.    

Z vyhodnocení hodnot uvedených v tabulce č. 47 vyplývá, že k největším rozdílům 

mezi vypočtenými a skutečnými (naměřenými) hodnotami dochází při transportu důlního 

ovzduší lutnovými tahy do čeleb ražených důlních děl (při shodných vstupních teplotně-

vlhkostních parametrech důlních ovzduší nasávaných lutnovými ventilátory), a to : 

-  u suché teploty nárůst o 2,4 
o
C až 4,2

  o
C, (3,1 

o
C a 4,2

  o
C při nasazení lutnových 

ventilátorů VPAK 855 a 2,4
  o

C u nasazení lutnového ventilátoru VPAK2 630), 

-  u mokré teploty nárůst o 2,6 
o
C až 3,9

  o
C (3,7 

o
C a 3,9

  o
C při nasazení lutnových 

ventilátorů VPAK 855 a 2,6
  o

C u nasazení lutnového ventilátoru VPAK2 630), 

-  u relativní vlhkosti nárůst o 0,7 % až 6,7 % (0,7 % a 6,7 % při nasazení lutnových 

ventilátorů VPAK 855 a 3,0 % u nasazení lutnového ventilátoru VPAK2 630),   

-  u měrné vlhkosti nárůst o 2,86 g.kg
-1

 až 4,43 g.kg
-1

  (3,80 g.kg
-1

  a 4,43 g.kg
-1

 při 

nasazení lutnových ventilátorů VPAK 855 a 2,86 g.kg
-1

 při nasazení lutnového 

ventilátoru VPAK2 630).      

Výše uvedené rozdíly a průběhy nárůstů teplotně-vlhkostních parametrů (viz grafy 

č. 26 až č. 28 - v oblastech záporných hodnot na x-ových osách představujících dopravu 

ovzduší v lutnových tazích) mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami větrních proudů 

v lutnových tazích jsou zapříčiněny způsobem výpočtů programem TPCL, který vychází ze 

vztahu [2.1] (viz kapitola 2.1) a nezohledňuje vliv průchodů větrních proudů přes lutnové 

ventilatory a vliv nárůstů měrných vlhkostí v lutnových tazích (viz kapitoly 3.3.1 až 3.3.4). 

Průběhy zvyšování teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů postupujících 

od čeleb ražených děl k jejich ústím znázorňují grafy č. 26 až č. 28 v oblastech kladných 

hodnot na x-ových osách. Jsou z nich patrné výše i rozdíly naměřených a vypočtených 

hodnot stejně jako z tabulky č. 47.  
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V raženém důlním díle č. 080 4251 naměřená suchá teplota odcházející od čelby 

(32,8 
o
C) nejprve klesá a následně, s postupem větrního proudu k ústí důlního díla, stoupá 

na stejnou hodnotu (32,8 
o
C) za trvalého  mírného  nárůstu mokré teploty (z 25,7 

o
C na 

27,0 
o
C), za zvyšování relativní vlhkosti (z 56,4 % na 63,6 %) a s téměř lineárním 

nárůstem měrné vlhkosti (z 16,69 g.kg
-1

 na 18,87 g.kg
-1

). Vypočtené teploty (suchá i 

mokrá), s postupem větrního proudu od čelby k ústí, lineárně narůstají (suchá z 28,6 
o
C na 

32,2 
o
C, mokrá z 22,0 

o
C na 24,8 

o
C) s téměř neměnnou relativní vlhkostí (z 55,5 % na 

54,6 %) a lineáním nárůstem měrné vlhkosti (z 12,89 g.kg
-1

 na 15,58 g.kg
-1

). Porovnáním 

naměřených a vypočtených hodnot vychází daleko intenzivnější nárůst suché teploty u 

výpočtu než ve skutečnosti, průběh nárůstu mokré teploty a měrné vlhkosti ve výpočtu 

odpovídá přibližně skutečnému nárůstu. Téměř konstantní relativní vlhkost větrního 

proudu u výpočtu odpovídá průběhům vypočtených suchých a mokrých teplot. 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 47 vyplývá, v raženém důlním díle č. 063 5252, 

plynulé mírné navýšení naměřených suchých i mokrých teplot větrního proudu 

odcházejícího od čelby (suchá teplota 32,8 
o
C a mokrá teplota 25,8 

o
C) k ústí důlního díla 

(suchá teplota 34,4 
o
C a mokrá teplota 29,5 

o
C), při zvyšování relativní vlhkosti (z 56,4 % 

na 69,6 % - prvních cca 300 m od čelby je relativní vlhkost přibližně stejná, následně 

stoupá) a s téměř přímým nárůstem měrné vlhkosti (z 16,69 g.kg
-1

 na 22,74 g.kg
-1

). Suchá i 

mokrá teplota z výpočtu, s postupem větrního proudu od čelby k ústí, lineárně narůstají 

(suchá z 29,7 
o
C na 33,3 

o
C, mokrá z 21,9 

o
C na 27,9 

o
C) společně s lineárními navýšeními 

relativní vlhkostí (z 49,7 % na 66,3 %) a měrné vlhkosti (z 12,26 g.kg
-1

 na 20,32 g.kg
-1

). Z 

porovnání naměřených a vypočtených hodnot lze konstatovat mírné navýšení suché i 

mokré teploty u výpočtu než ve skutečnosti, průběh nárůstu relativní vlhkosti odpovídá 

vypočteným suchým a mokrým teplotám a nárůst měrné vlhkosti ve výpočtu je 

intenzivnější než z měření.  

Naměřené hodnoty v raženém důlním díle č. 080 5252/6 (viz tabulka č. 47) 

vykazují trvalou a mírnou tendenci narůstu suchých i mokrých teplot větrního proudu 

postupujícího od čelby (suchá teplota 31,0 
o
C a mokrá teplota 24,6 

o
C) k ústí důlního díla 

(suchá teplota 31,8 
o
C a mokrá teplota 25,8 

o
C), s relativní vlhkosti na téměř stejné úrovni 

(z 59,0 % na 61,8 %) a s malým a přímým nárůstem měrné vlhkosti (z 15,57 g.kg
-1

 na 

17,31 g.kg
-1

). Z hodnot výpočtu modelu v programu TPCL vyplývá přímé a intenzivnější 
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navýšení suchých i mokrých teplot při proudění důlního ovzduší od čelby k ústí (navýšení 

suché teploty z 28,6 
o
C na 31,7 

o
C a mokré teploty z 22,0 

o
C na 25,2 

o
C), s přibližně 

stejnou relativní vlhkostí (od 56,0 % na čelbě po 58,6 % u ústí) a s lineárním navýšením 

měrné vlhkosti (z 12,89 g.kg
-1

 na 14,49 g.kg
-1

). Porovnáním naměřených a vypočtených 

hodnot vyplývá intenzivnější navýšení vypočtené suché i mokré teploty než z měření, 

průběh nárůstu relativní vlhkosti odpovídá vypočteným suchým a mokrým teplotám a 

průběh vypočteného nárůstu měrné vlhkosti odpovídá průběhu nárůstu měrné vlhkosti z 

měření.  

Z hodnot uvedených v tabulce č. 47 a z nich sestrojených grafů č. 26 až č. 28 

(z oblastí kladných hodnot na x-ových osách představujících separátně větraná důlní díla, 

jimiž se důlní ovzduší vrací zpět od čeleb do průchodního větrního proudu) lze u 

výpočetního programu TPCL vysledovat vyšší nárůst suchých teplot vlivem 

intenzivnějšího přestupu tepla z horninového masívu.  Rozdílné nárůsty mokrých teplot a 

měrných vlhkostí jsou úměrně závislé na přesnosti stanovení třídy vlhkosti důlního díla.  

Rovněž pracovní činnost vykonávána pracovníky nejen na čelbě raženého důlního 

díla, ale i v celém separátně větraném důlním díle, má nemalý vliv na měřené teplotně-

vlhkostní parametry větrního proudu. Při různých pracovních operacích jsou využívány 

rozdílné stroje a strojní zařízení např. při odtěžování rozpojené rubaniny je v provozu linka 

pásového odtěžení, hřeblový dopravník a nakladač s bočním výklopem, kdežto při stavění 

TH výztuže není v provozu žádný ze strojů. Vliv na teplotně-vlhkostní parametry má při 

nakládání a odtěžování i rozvolněná rubanina, při omývání důlního díla vodou od nánosů 

uhelného prachu se zase zvyšuje nárůst měrné vlhkosti. Provoz závěsných lokomotiv se 

spalovacím motorem, jenž pro svou nízkou účinnost je významným bodovým zdrojem 

oteplení, je pro svou pohyblivost téměř nedefinovatelný.  

Přesnost měření přístrojů, odečítání hodnot z měřících přístrojů, zaokrouhlování 

apod., i ovlivňující vlivy při měření (např. unik stlačeného vzduchu) mají taky nemalý vliv 

na výsledcích měření.   
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8. Závěr 

Postupný přechod hornické činnosti do větších hloubek, kde narůstají teploty 

horninového masívu, zavádění moderních dobývacích komplexů dimenzovaných na 

vysoké dobývací výkony (v rámci projektu POP 2010), přechod ražeb důlních děl do 

velkých profilů (SP 14 a SP 16) s využitím výkonných razicích strojních zařízení 

(nakladačů s bočním výklopem, vrtacích strojů, hřeblových dopravníků s drtičemi  apod.), 

potřeba kapacity odtěžení vydobyté rubaniny z porubů, zajištění dostatečné kapacity 

přívodu elektrické energie, včasná připravenost následných porubních bloků a s tím 

spojená koncentrace navzájem se ovlivňujících pracovišť, délky větrních cest, apod., klade 

enormní nároky na větrní systémy dolů, degazační systémy a obzvláště na klimatizaci pro 

zajištění vhodných mikroklimatických podmínek na důlních pracovištích v souladu 

s Nařízením vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, v platném znění [3].  

Zhoršené mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích a nárůst teplotně-

vlhkostních parametrů ve větrních proudech náleží k nejvíce potřebným problémům k 

řešení v současném hornictví, z čehož vyplývá vysoká aktuálnost tématu. K uvedeným 

problémům byly tedy směřovány cíle mé doktorské disertační práce uvedené na str. 3. 

Prvním cílem byla analýza změn teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů 

v důlních dílech větraných separátním větráním foukacím. Rozborem změn teplotně-

vlhkostních parametrů u separátně větraných ražených důlních děl s foukacím systémem 

lze změny rozdělit na: 

 změny teplotně-vlhkostních parametrů dopravovaných lutnovým tahem do ražené 

čelby (od nasátí do lutnového tahu po výfuk), 

 změny teplotně-vlhkostních parametrů na čelbě raženého důlního díla - po výstupu 

důlních větrů z lutnového tahu a ovětrání čelby raženého díla, 

 změny teplotně-vlhkostních parametrů v separátně větraném důlním díle mezi 

čelbou a jeho zaústěním. 

Druhým cílem bylo měření teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů ve 

vybraných ražených důlních dílech větraných separátním větráním foukacím v důlním poli 

Dolu Paskov. Proměřením teplotně-vlhkostních parametrů v lutnových tazích byly změny 

teplotně-vlhkostních parametrů rozděleny na: 
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 změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodech lutnovými 

ventilátory  

 změny teplotně-vlhkostních parametrů důlních větrů po průchodu lutnami 

Třetí cíl této disertační práce - návrh výpočtů teplotně-vlhkostních parametrů 

větrního proudu v důlních dílech větraných separátním větráním foukacím v podmínkách 

Dolu Paskov přiváděných lutnovým tahem na čelbu - v kapitole 3.3 byly stanoveny vztahy, 

které uvedené změny teplotně-vlhkostních parametrů charakterizují. Stanovování těchto 

parametrů na důlních pracovištích a s tím spojené mikroklimatické podmínky, a to již ve 

fázi projektování, se provádí na základě výpočtů v programu TPCL. Na výsledku má 

potom podstatný vliv přesnost.  

Měření teplot hornin, zařazení důlních děl do tříd vlhkostí a stanovení součinitelů 

využití příkonů elektrických strojů a součinitelů časové zátěže pro bodové zdroje oteplení 

větrního proudu bylo čtvrtým, pátým a šestým cílem této disertační práce. Všechny tyto 

faktory ovlivňující teplotně-vlhkostních parametry byly v této práci řešeny následovně:  

 teplota horninového masívu - pro eliminaci tohoto faktoru bylo provedeno měření 

teplot hornin a aktualizace mapy teplot hornin v důlním poli Dolu Paskov (viz 

kapitola 4.)  

 zařazení důlních děl do tříd vlhkosti (viz kapitola 5.) 

 bodové zdrojů oteplení – vlivem přestupu tepla dochází k oteplení větrního proudu, 

jeho velikost je charakterizována součiniteli časové zátěže tj. zohledněním doby 

jejich provozu (viz kapitola 6.1) a součiniteli využití příkonů elektrických strojů, tj. 

zohlednění poměru přímého převedení tepla do důlního ovzduší k veškerému teplu 

uvolňujícího se od elektrických motorů (viz kapitola 6.2) 

Posledním cílem bylo porovnání skutečných naměřených teplotně-vlhkostních 

parametrů větrního proudu v důlních dílech větraných separátním větráním foukacím 

v důlním poli Dolu Paskov s hodnotami teplotně-vlhkostních parametrů vypočtených 

výpočetním programem TPCL. 

Porovnáním skutečně naměřených teplotně-vlhkostních parametrů větrních proudů 

s vypočtenými parametry na sestavených modelech vybraných důlních děl (č. 080 4251, č. 

080 5252/6 a č. 063 5252) ve výpočetním programu TPCL, s upravenou nabídkou 
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vypočtených součinitelů časové zátěže a součinitelů využití příkonů elektrických strojů, 

s aktualizovanou nabídkou zařazení důlních děl do tříd vlhkosti dle měření v uvedených 

důlních dílech a zadáním hodnot naměřených teplot horninového masívu, vyplynuly 

možné úpravy programu TPCL (viz kapitola 7.). 

Jako možné opatření pro zpřesnění výpočtů jsem navrhl zapracování nových 

výpočetních vztahů do programu TPCL, např.: 

Vztah 3.29 pro suchou teplotu přiváděnou lutnovým tahem na čelbu raženého díla, 

uvedeným v kapitole 3.3.2, lze doplnit o nárůst suché teploty průchodem přes lutnový 

ventilátor VPAK 855 v závislosti na aerodynamickém odporu lutnového tahu vyjádřený 

vztahem: 

tsvent = ts + ( 3,5 + 0,1 . ( RCLT – 17,0 )
1,6 

) (
o
C)   

nebo vztah 3.36, uvedený v kapitole 3.3.3, pro nárůst suché teploty průchodem přes 

lutnový ventilátor VPAK2 630 v závislosti na aerodynamickém odporu lutnového tahu: 

tsvent = ts + ( 1,4 + 0,2 . ( RCLT – 5,0 ))  (
o
C)    

kde tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

ts  … suchá teplota větrního proudu v sání lutnového ventilátoru (
o
C) 

Rclt  … celkový aerodynamický odpor lutnového tahu (kg.m
-7

) 

ve spojení se vztahem [3.42], uvedeným v kapitole 3.3.4, pro nárůst suché teploty po 

průchodu větrního proudu lutnovým tahem: 

t´´ = tsvent + ( 0,25 + ( 0,25 . 
(    –     )

   
 )) ± 

          

   
 (

o
C)   

kde t´´ … suchá teplota po průchodu větrního proudu lutnovým tahem (
o
C) 

 tsvent  … suchá teplota větrního proudu za lutnovým ventilátorem (
o
C) 

 LL  … délka luten v lutnovém tahu (m) 

 α  … úklon důlního díla (
o
),  + úpadní, - dovrchní 
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a pro výpočet měrné vlhkosti vzduchu po průchodu lutnovým tahem lze použít vztah [3.45] 

uvedený v kapitole 3.3.4: 

xL = x + ( 0,7 + ( 0,364 . 
(    –     )

   
 )) (g.kg

-1
)   

kde xL … měrná vlhkost vzduchu po průchodu lutnovým tahem  (g.kg
-1

) 

 x  … měrná vlhkost vzduchu nasávána lutnovým ventilátorem (g.kg
-1

) 

 LL  … délka luten v lutnovém tahu (m) 

Výhodou závislosti průběhu nárůstů suchých teplot na celkových aerodynamických 

odporech lutnových tahů je možnost použití této závislosti i pro jiné typy a průměry 

nevyztužených flexibilních luten než jen pro flexibilní nevyztužené lutny Duflex o 

průměru 1000 mm (použitím jejich měrných odporů R) a koncových prvků RZ  – zásobníků 

luten.   

Za svůj hlavní přínos pro praktické výpočty a rozvoj vědního oboru považuji právě 

výše uvedené vztahy [3.29], [3.36], [3.42] a [3.45], které byly stanoveny na základě měření 

a vyhodnocení v reálných podmínkách Dolu Paskov. 

Všechny měření pro potřeby této disertační práce byly provedeny v souladu s [9] a 

[10] a pro výpočty byly využity vztahy a zákonitosti důlní termodynamiky.  

Přesnost porovnání skutečně naměřených teplotně-vlhkostních parametrů větrních 

proudů s vypočtenými parametry programem TPCL mohla ovlivnit přesnost měření 

měřicími přístroji, odečítání hodnot z měřících přístrojů, zaokrouhlování apod., i 

ovlivňující vlivy při měření (např. únik stlačeného vzduchu), pracovní činnost vykonávána 

na čelbě raženého důlního díla (používání rozdílných strojů při různých fázích ražení, 

omývání důlního díla vodou od nánosů uhelného prachu, provoz závěsných lokomotiv se 

spalovacím motorem apod.) Doplněním nabídky programu TPCL o třídy vlhkosti a 

kategorie důlních děl (viz tabulka č. 38, kapitola 5. a obrázek č. 16, kapitola 7.1), o 

aktualizaci bodových zdrojů o konkrétní nové stroje a strojní zařízení, včetně jejích 

součinitelů časové zátěže (viz kapitola 6.1 a tabulka č. 43 a obrázek č. 18, kapitola 7.1) a 

součinitelů využití příkonů elektrických strojů (viz kapitola 6.2 a obrázek č. 18, kapitola 

7.1) a zadáním naměřených teplot horninového masívu (viz kapitola 4.) jsem dospěl 
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k přesnějším výpočtům teplotně-vlhkostních parametrů, což bylo z jedním z hlavních cílů 

této práce.  

Doplněný program TPCL je možno využít nejen na dolech v OKR, ale i tam, kde 

mohou být při hornické činnosti očekávány zhoršené mikroklimatické podmínky. 
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