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ANOTACE 

Energetický potenciál důlního plynu a jeho přeměna na teplo a elektřinu představuje 

efektivní způsob vyuţití této druhotné suroviny jako paliva. Diplomová práce je členěna do 

tří hlavních částí. V první části je podrobně rozebrána geneze a negativní vlastnosti důlního 

plynu, jakoţto hlavního rizikového faktoru spalovacího procesu. V další části je podrobně 

popsána technologie výroby elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Z důvodu zvýšení 

bezpečnosti provozu KJ jsem provedl analýzu všech rizikových faktorů, které by mohly 

nastat v procesu kogenerace. V dalším procesu zpracování byla pouţita metoda What-If 

pro zjištění nehodových scénářů, následovaná metodou FMEA pro určení nejzávaţnějšího 

scénáře. Tento byl dále podroben metodou ETA, jejíţ výsledek byl vstupem pro 

modelovací program ALOHA. Posledním bodem diplomové práce byl návrh protiopatření 

ke sníţení rizik. 

Klíčová slova: Degazace, důlní plyn, metan, kogenerace, bezpečnost, analýza, 

Aloha, ETA, FMEA, What-If, zemní plyn, výroba tepla a elektřiny 

ABSTRACT 

The energy potential of coal mine gas and its conversion into heat and power is an 

effective way to use the secondary source as fuel. The thesis is divided into three main 

parts. The first part examines in detail the genesis and negative characteristics of coal mine 

gas, as the main risk factor for the combustion process. The next section details the 

technology of production of power and heat in a CHP unit. Due to increasing safety of 

CHP unit operation, I conducted an analysis of all risk factors that could arise in the 

process of cogeneration. In the next processing What-If method was used to determine the 

accident scenarios, followed by FMEA method for identifying the most serious scenarios. 

This was further subjected to ETA, the result of which represented input for modeling 

program ALOHA. The last point of the thesis was a proposal of countermeasures to reduce 

risk. 

Keywords: Gas Drainage, Coal Mine Methane, Methane, CHP - Combined Heat and 

Power, Safety, Analysis, Aloha, ETA, FMEA, What-If, Natural Gas, Production of Heat 

and Power.
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Lidstvo se neustále snaţí uspokojit narůstající spotřebu energií v souvislosti s růstem 

populace a vyčerpáváním dosavadních, relativně dostupných a bohatých energetických 

zásob. Jsou to hlavní důvody pro neustálé hledání a zajištění dostatečných energetických 

potřeb v globálním měřítku. Exponenciální nárůst spotřeby energií je v protikladu se 

stavem prozkoumání dosud známých a tradičních zdrojů fosilních paliv, které jsou 

v kaţdém případě konečné. Většina energetických procesů je v ostrém kontrastu s jejich 

negativním vlivem na ţivotní prostředí. Tato situace je velice často zneuţívána 

k politizování environmentálních problémů bez znalosti bliţších souvislostí. Dynamika 

současné spotřeby energií a její trend jen zdůrazňuje nutnost hledání efektivních procesů 

získávání energií. Vývojem nových efektivních energetických systémů lze, za současného 

sníţení spotřeby tradičních energetických surovin, udrţet stávající trend spotřeby energie. 

Perspektiva vyčerpávání tradičních zdrojů energie vede od strategických úvah a prognóz 

cenového vývoje přes přehodnocování zásob a způsobů jejich vyuţití aţ k hledání nových 

energetických systémů a dosud málo vyuţívaných energetických zdrojů. Jelikoţ dosud 

není znám zdroj energie, který by uspokojivě dokázal nahradit stávající fosilní paliva, 

hledá se způsob, jak sníţit jejich spotřebu a ţivotnost stávajících zásob energetických 

surovin prodlouţit. Jednou z cest je vyuţití vysoce ušlechtilého fosilního paliva, jakým je 

zemní plyn. Jeho přeměna ve vysoce účinném procesu kogenerace přináší poţadovanou 

efektivitu. V místních podmínkách je spalován poměrně málo hodnotný důlní plyn, který 

by jinak byl vypouštěn do atmosféry. Snahou je předcházet ekonomickým ztrátám 

zajištěním nezávislosti a bezpečnosti dodávek energetických zdrojů, coţ je současně 

klíčovým prvkem energetických a hospodářských politik jednotlivých států. 

Hlavním zaměřením této práce je analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik 

při provozu zařízení na výrobu elektrické energie a tepla z důlního plynu včetně návrhu 

opatření na sníţení rizik vyplývající z provozu. Analýza a hodnocení rizik v průmyslových 

zařízeních slouţí k identifikaci a hodnocení rizik, ohroţujících zdraví a ţivoty osob, 

majetek a ţivotní prostředí a pomáhá navrhnout technicko-bezpečnostní opatření k jejich 

eliminaci. Výsledkem je hodnocení rizik na základě pravděpodobnosti vzniku havárie, 

závaţnosti jejich dopadů a ke stanovení přijatelnosti rizik. Analýzu a hodnocení rizik lze 

pouţít nejen v souladu s poţadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných 
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havárií [1], ale i v dalších, navazujících oblastech jako je bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců organizací nebo např. v poţární ochraně. 

Analyzovaným prvkem je technologický provozní komplex kogenerační jednotky 

včetně napojení na zdroj spalovaného důlního plynu v podmínkách společnosti Green Gas 

DPB, a.s. Přestoţe v tomto případě nespadá vlastní zařízení kogenerační jednotky, dle výše 

uvedeného zákona, do oblasti vyţadující zpracování analýzy a hodnocení rizik, jsou její 

podpůrné systémy pro zásobování důlním plynem natolik významné, ţe si zaslouţí 

zvýšenou pozornost. Výsledky analýzy mohou být přímo pouţity v praxi a dají se začlenit 

do stávajících havarijních plánů. 
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2 ZEMNÍ PLYN JAKO ENERGETICKÁ SUROVINA 

Zemní plyn je z pohledu §3 odstavce 1 písmene b) zákona č. 44/1988 Sb. - Horní 

zákon, řazen mezi tzv. vyhrazené nerosty a jeho dobývání podléhá zásadám ochrany a 

hospodárného vyuţívání tohoto nerostného bohatství [2]. Zemní plyn, jehoţ podstatnou 

energetickou sloţkou je metan, je jako zdroj energie vyuţíván jiţ celou řadu let. Vyskytuje 

se často s ropnými nebo uhelnými loţisky, a právě proto je jeho geneze spojována se 

vznikem nerostných loţisek ropy nebo uhlí. V důsledku geochemických reakcí docházelo 

při procesu rašelinění (humifikace), či v pozdějším stadiu ve fázi prouhelňování organické 

substance za nepřístupu vzduchu, k uvolňování zemního plynu. Nutným předpokladem 

pro vznik loţisek zemního plynu byly vhodné geomorfologické struktury a klimatické 

poměry v průběhu vývoje loţiska. Takto vzniklý zemní plyn se vyskytuje jako okludovaný 

v uhelné hmotě, případně vázaný na její povrch, dále pak jako volný, nahromaděný 

v dutinách a vyplňující trhliny uhelných slojí a souvrství doprovodných hornin. Takový 

zemní plyn se vyskytuje často pod vysokým loţiskovým tlakem. 

V poslední době přišli američtí vědci s tzv. anorganickou teorií vzniku zemního 

plynu, podle které zemní plyn vznikal štěpením uhlovodíků, které se na naší planetu 

dostaly v době jejího raného vývoje z vesmírné hmoty. Tyto vyšší uhlovodíky se postupně 

štěpily aţ na metan, který pak pronikal k povrchu Země. 

Pravděpodobně poprvé se člověk dostal do kontaktu se zemním plynem, kdyţ nalezl 

náhodně zapálené výstupy zemního plynu ze zemských puklin, které byly zapáleny 

bleskem nebo jiným přírodním jevem. Těmto bludným ohňům často připisoval mystický 

aţ nadpřirozený původ. Teprve kolem r. 500 př.n.l. poznali Číňané moţnost vyuţít tyto 

ohně ve svůj prospěch. V místech, kde plyn unikal na povrch, vytvořili z bambusových 

výhonků jednoduché potrubí k vedení plynu do míst, kde se vařila mořská voda. Z té se 

vařením oddělovala sůl, a z mořské vody tak získávali vodu pitnou. Komerčně poprvé byl 

zemní plyn vyuţit ve Velké Británii. Zemní plyn se vyráběl z uhlí a byl pouţíván kolem 

roku 1785 pro osvětlení ulic a domů. 

Za den vzniku plynárenství jako průmyslového odvětví je povaţován silvestrovský 

večer roku 1813, kdy se poprvé rozsvítily lampy plynového osvětlení na londýnském 

Westminsterském mostě. 

Obor plynárenství ve své historii prošel dvěma hlavními vývojovými směry. Prvním 

byla etapa svítiplynu, který se vyráběl z uhlí nebo kapalných uhlovodíků, a který se 
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pro svůj obsah jedovatého oxidu uhelnatého, přestal pouţívat ve většině zemí ve druhé 

polovině 20. století. V České republice se svítiplyn vyuţíval aţ do roku 1996, kdy byl plně 

nahrazen zemním plynem. Vyuţití zemního plynu však nemusíme spatřovat pouze při jeho 

tradičním spalování v plynových kotelnách nebo zpracování v petrochemickém průmyslu. 

Se stále se sniţujícími zásobami ropy a uhlí, s narůstajícími problémy při ochraně 

ţivotního prostředí a se stále se zvyšujícími náklady na vydobytí těchto konvenčních 

surovin, se energetická orientace většiny států posunuje k alternativním zdrojům energií 

nebo jsou hledány efektivnější metody vyuţití tradičních energetických surovin [3]. 

2.1 Rozdělení zemního plynu 

Zemní plyn můţeme zjednodušeně rozdělit na následující typy dle výskytu [4]: 

 konvenční zemní plyn vlhký, pokud je zemní plyn těţen společně s ropou; 

 konvenční zemní plyn suchý - v lokalitách, kde loţiska neobsahují ţádnou 

ropu;  

 hydráty metanu, coţ je pevná substance podobná sněhu, tvořená 20% metanu 

a 80% vody vyskytující se v zemské kůře pod dnem oceánů;  

 metan, jehoţ původ je spojován se vznikem černouhelných slojí, kde je plyn 

absorbován v uhelných slojích a je vázán v mikroporézní struktuře uhelné 

hmoty;  

 plyn ze skalních loţisek;  

 břidlicový plyn. 
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Obrázek 1 Geologické schéma zdrojů zemního plynu [4] 

2.2 Karbonský zemní plyn 

Jelikoţ diplomová práce pojednává o moţných rizicích při procesu zpracování 

zemního plynu pocházejícího z černouhelného loţiska a bude se odkazovat na chemicko-

technologické vlastnosti zemního plynu vstupujícího do procesu spalování, musíme zde 

zmínit stručnou informaci o tomto loţisku. 

Loţisko se nachází v hornoslezské černouhelné pánvi, která se rozprostírá převáţně 

na území Polské republiky a jen asi jednou třetinou zasahuje svým jiţním cípem na naše 

území. Moravskoslezská část hornoslezské černouhelné pánve je nazývána ostravsko-

karvinským revírem (OKR). Jeho ostravská část je v tzv. rentabilních zásobách v současné 

době jiţ převáţně vytěţena a opuštěna. Aktivní činná těţba uhlí stále probíhá pouze 

v karvinské části loţiska. 

Uhlí zde vznikalo díky příhodným podmínkám a je uloţeno v cyklicky opakujících 

se souvrstvích oddělených anorganickými sedimenty. Tak jako u jiných uhelných loţisek 

je loţisko černého uhlí v hornoslezské pánvi doprovázeno významným výskytem 

absorbovaného zemního plynu v mikroporézní struktuře černého uhlí. Jelikoţ je toto 

loţisko černého uhlí stratigraficky řazeno do karbonského masívu, hovoříme zde 

o karbonském zemním plynu.  
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Zemní plyn, který doprovází loţisko černého uhlí, byl historicky vţdy spojován 

s jeho negativním působením na hornickou činnost. Při dobývání černého uhlí 

v hornoslezské pánvi tradičním hlubinným způsobem dobýváním, dochází při tomto 

procesu k uvolňování karbonského zemního plynu do důlního ovzduší, a právě proto 

pro něj byl zaveden pojem důlní plyn. 

2.3 Zdroje důlního plynu jako negativní důsledek dobývání 

uhlí 

I kdyţ je nesporným faktem, ţe těţba uhlí měla mimořádně příznivý vliv 

na hospodářský rozvoj tohoto regionu, včetně pozitivní státní bilance po více neţ 200 let 

jeho těţby, přesto se jeho dobývání negativně podepsalo, a stále podepisuje jak přímo, tak i 

nepřímo, na ţivotním prostředí. Mezi přímé faktory působící na ţivotní prostředí, můţeme 

zmínit zejména dopady těţby na zemský povrch, jako je poddolování nebo důlní otřesy, 

skládky hlušiny a nutnost rekultivace odvalů, vypouštění důlních, často vysoce salinních, 

vod do povrchových vodotečí apod. Mezi nepřímé negativní faktory řadíme spalování uhlí 

jakoţto fosilního paliva, coţ má přímý vliv na obsah CO2 v atmosféře a vznik tzv. 

skleníkového efektu. 

Dalším negativním faktorem spojeným s dobýváním loţiska černého uhlí je 

doprovodné uvolňování zemního plynu do důlního ovzduší a následně do atmosféry. 

Z čerstvého ovzduší vháněného do dolu a procházejícího důlními díly, je vytěsňována část 

kyslíku, jeţ je nahrazována důlními plyny. Během hlubinného dobývání uhlí se 

při hornické činnosti otevírá cesta plynu z horninového masivu, který je následně 

odvětráván (degazován) z prostorů důlních děl. U činných dolů se uvolňované plyny ředí 

čerstvými důlními větry na povolené niţší koncentrace. Tím dochází k vytvoření ovzduší, 

které svým sloţením odpovídá poţadavkům na dýchatelnou atmosféru. Naproti tomu 

v uzavřených dolech a důlních dílech se nachází atmosféra stařinná, která je tvořena právě 

důlními plyny. 

Listopad 1989 přinesl řadu politických a sociálních změn, které ve svém důsledku 

přivodily prudký útlum hornictví v České republice. V ostravské části OKR byla těţba uhlí 

ukončena a v důsledku redukce finančních prostředků na údrţbu dolů byla převáţná část 

důlních děl uzavřena nebo zlikvidována a větrání dolů bylo zcela zastaveno. Důlní plyny se 
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začaly hromadit v důlních vydobytých prostorech, případně v narušeném nadloţí 

vydobytých vrstev uhlí a postupně došlo k jejich migraci na zemský povrch, kde nyní zcela 

reálně hrozí zvýšené nebezpečí. 

2.4 Fyzikální vlastnosti důlního plynu 

Důlní plyn obsahuje plyny jako je metan (CH4), oxid uhličitý (CO2), dusík (N2), 

nízkou koncentraci kyslíku (O2) a stopové mnoţství vyšších uhlovodíků. Jeho podstatnou 

sloţku tvoří metan, hořlavý plyn lehčí neţ vzduch ρ = 0,7168 kg/m
3
 (vzduch má hustotu 

ρ = 1,2928 kg/m
3
). Ve směsi se vzduchem vytváří výbušnou aţ hořlavou směs. Jako 

koncentraci, která není nebezpečná výbuchem, je moţné označit koncentraci, která 

nepřekročí 50% dolní meze výbušnosti. Hranice výbušnosti metanu jsou v rozmezí 

koncentrace 5-15%. Od koncentrace metanu 15% pouze hoří.  Ve směsi vzduchu vytěsňuje 

kyslík, hovoří se tedy o vytěsňování kyslíku metanem. Při koncentraci 29% metanu je 

podíl kyslíku jen 15% a způsobuje závratě. Při 38% metanu je podíl kyslíku pouhých 13%. 

Takové ovzduší způsobuje ztrátu vědomí a po delší době i smrt. Za běţných podmínek je 

povolena koncentrace asi 1/10 spodní meze výbušnosti, tedy asi do koncentrace 0.5%. 

Doly v OKR byly vţdy označovány jako doly s vysokou plynodajností [5] a jsou 

zařazovány do kategorie s nebezpečím výbuchu metanu. Atmosféra vyskytující se 

v neovlivněném důlním prostředí neobsahuje kyslík, a z tohoto důvodu nevybuchuje, ani 

nehoří. Nebezpečnou se stává především při otevření důlního díla, tedy ve směsi se 

vzduchem. Důlní prostory, ve kterých se tato potenciálně nebezpečná atmosféra můţe 

nahromadit, jsou tedy propojeny s povrchem důlními díly [6]. 

Z hlediska rozdělení mezí výbušnosti směsi metanu se vzduchem je taková směs, 

při které (v tomto případě metan) vybuchuje. Výbušnou se stává od dolní hranice 

výbušnosti (DHV) aţ po horní hranici výbušnosti (HHV). Tyto hranice bývají často také 

nazývány meze výbušnosti, dolní mez výbušnosti (DMV) a horní mez výbušnosti (HMV). 

Na území České republiky se také někdy pouţívají zkratky z anglického vztahu lower 

explosive limit (LEL, LFL) a upper explosive limit (UEL,UFL). Obrázek znázorňuje 

koncentraci, při níţ je látka výbušná, hořlavá či nehořlavá [6]. 
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Obrázek 2 Znázornění mezí výbušnosti [6] 

2.5 Rizika spojená s výskytem důlního plynu  

Důlní plyn svými vlastnostmi představuje významná rizika při nekontrolovaném 

nahromadění nebo výronu. Tato rizika můţeme rozdělit na přímá a nepřímá.  

 přímé riziko - nebezpečí výbuchu, ohně, udušení 

 nepřímé riziko - významný podíl metanu je hlavním faktorem, který přispívá 

ke vzniku skleníkového efektu 

S exhalacemi metanu je spojeno dvojí nebezpečí. Vznikající směs se vzduchem je 

v určitých mezích koncentrace (5 - 15% CH4) výbušná, případně vytváří při vyšší 

koncentraci směsi zejména v uzavřených prostorách nedýchatelné prostředí. Podle 

dosavadních poznatků nepředstavují plošné exhalace metanu ve volném prostranství téměř 

ţádné bezpečnostní riziko, neboť díky svým vlastnostem stoupá metan do nejvyšších 

vrstev atmosféry. Problém však nastává obecně u staveb a zejména liniových staveb, 

jako jsou podpovrchové komunikace, kanalizace, vodovody, plynovody, ať uţ funkční 

nebo dávno opuštěné a ponechané v zemi, kterými se můţe vystupující zemní plyn šířit 

na velké vzdálenosti. Kaţdé takové dílo, které je napojeno na plynující prostory, je svým 

způsobem nebezpečné pro obyvatelstvo a jeho majetek. Bezpečnostní předpisy se 

z podstatné části věnují bezpečnosti při pracích, vykonávaných v souvislosti s likvidací 

dolů a zejména kladou důraz na ekonomické aspekty útlumu, menší důraz však kladou 
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na otázky spojené s jeho následky. Jeden z nejzávaţnějších jevů spojený s tímto 

nedostatkem je právě samovolný výstup vysokých koncentrací metanu na zemský povrch a 

vzniku mimořádných událostí spojených se zaplynováním podpovrchových částí staveb. 

Tento problém analogicky nastává právě v hustě osídlených aglomeracích s rozsáhlými 

sítěmi kolektorů, jako je Ostravsko a Karvinsko.  

Mezi nejdůleţitější faktory ovlivňující pohyb metanu z karbonského pohoří směrem 

k povrchu patří dle lit. [5][7]:  

 skutečnost, ţe metan je lehčí neţ vzduch;  

 zastavení větrání i degazace v prostorách, kde byla ukončena těţba;  

 komunikační kanály pro výstup metanu na povrch;  

 pokles barometrického tlaku;  

 stoupání důlních vod (tento jev však výstup metanu ovlivňuje v menší míře 

neţ výše uvedené faktory, neboť zatápění dolů nevytváří přetlak a kdyţ 

k němu dojde, zpomalí uvolňování metanu z plynonosného pohoří). 

Dalším nepříznivým faktorem samovolných exhalací metanu do atmosféry je jeho 

významný podíl na vytváření tzv. “skleníkového efektu”. Z hlediska vlivu na ţivotní 

prostředí se jedná o další negativní faktor. Vliv metanu je 21krát vyšší ve vztahu k absorpci 

tepla, neţ u oxidu uhličitého a podílí se tak vlastně 23% na celkových emisích. Z těchto 

emisí mají 20% podíl stacionární energetické zdroje a zdroje, které uvolňují hlubinné doly.  

Slunce svým zářením ohřívá zemský povrch, přičemţ přijatá tepelná energie je 

ve formě infračerveného záření vyzařována zpět do vesmíru skrze atmosféru. Některé 

plyny v atmosféře, zejména vodní pára, oxid uhličitý (CO2) a jiţ zmiňovaný metan (CH4), 

absorbují infračervené záření a vyzařují ho zpět k zemskému povrchu. Tento „skleníkový 

efekt“ udrţuje atmosféru a zemský povrch o vyšší teplotě, neţ kdyby plyny pohlcující 

infračervené záření nebyly v atmosféře přítomny. 

Současně je z energetického hlediska volné vypouštění důlního plynu, jakoţto 

potenciálního zdroje vyuţitelné energie do atmosféry, velkým plýtváním. 

2.6 Vyuţití důlního plynu jako zdroje energie 

Důlní plyn je zařazen podle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích 

energie [8] mezi tzv. „Druhotné zdroje energie“ pro jeho vysokou hodnotu spalného tepla a 
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moţnost přímého vyuţití při spalování v plynových kotelnách nebo např. v kogeneračních 

jednotkách. 

Do nedávné doby byl důlní plyn vyuţíván zejména ke spalování v kotelnách 

při výrobě tepla a teplé uţitkové vody (TUV), popř. v technologických provozech hutních 

podniků. Převáţné vyuţití v kotelnách způsobovalo kolísavý odběr plynu v závislosti 

na ročním období a venkovní teplotě, jeţ se negativně projevovalo na sezónním zvýšeném 

odběru plynu z loţiska a k jeho postupnému vyčerpávání a poklesu koncentrace metanu 

neboť nezbytnou podmínkou pro spalování v kotelnách a technologiích je koncentrace 

metanu vyšší neţ 50%. Klesající spotřeba plynu v letním období měla naproti tomu 

negativní vliv na nerovnoměrnou obchodní bilanci dodavatelů plynu. Ve všech 

konvenčních tepelných elektrárnách vzniká elektrická energie roztáčením hřídele 

elektrického generátoru pomocí turbíny. Teplo nutné k výrobě páry, která turbínu pohání, 

se většinou získává spalováním uhlí nebo štěpením jader uranu. Velká část tepla však není 

vyuţita a je bez uţitku vypouštěna do ovzduší. Účinnost takovéto výroby elektrické 

energie v tepelných elektrárnách se pohybuje kolem 30%, nejmodernější paroplynové 

elektrárny pak mají účinnost kolem 50%. K dalším ztrátám ve výši asi 11% dochází 

při transformaci a dálkovém přenosu elektrické energie [9]. 

Zcela zásadní změnou ve vyuţití důlního plynu byla skutečnost, ţe uvedený plyn 

o nízké koncentraci metanu lze s úspěchem vyuţít v plynových spalovacích motorech 

kogeneračních jednotek a to jiţ od 30% podílu CH4 ve směsi plynu. 

2.7 Kogenerace = elektřina + teplo 

Kogenerace neboli KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) představuje 

v současné době jeden z nejvíce ekologických a zároveň ekonomicky přijatelných způsobů 

výroby elektřiny a tepla. Tuto technologii lze s výhodami provozovat díky zařízení 

nazývané kogenerační jednotka (dále jen KJ). 
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Obrázek 3 Kogenerační jednotka TEDOM [10] 

KJ je soubor technologických zařízení slouţící k přeměně energie hořlavého plynu 

na elektrickou energii a teplo. Účinnost KJ se pohybuje mezi 80 - 95%. Díky současnému 

vyuţití tepla, vznikajícího při provozu kogenerační jednotky, nemusí být toto teplo 

vyrobeno v jiném zdroji. Tím se šetří palivo i finanční prostředky potřebné pro jeho nákup. 

U menších decentralizovaných zdrojů navíc elektřina i teplo vznikají v místě své spotřeby, 

čímţ odpadají náklady na rozvody energií i ztráty způsobené dálkovým rozvodem [10]. 

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných 

elektrárnách - roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového spalovacího 

motoru. Pro získání tepelného výkonu se vyuţívá teplo z chlazení prvního stupně plnící 

směsi (vyuţití tepla vzniklého stlačením spalovací směsi plynu a vzduchu 

na turbodmychadle), teplo z chlazení bloku motoru a oleje a v dalším výměníku teplo 

ze spalin. Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení 

motoru, oleje, plnící směsi a spalin efektivně vyuţíváno a díky tomu se dosahuje vysoké 

účinnosti provozu KJ. Teplo vyprodukované spálením plynu je zpravidla vyuţito a 

transformováno do otopné vody. Bývá vyuţito k vytápění budov, přípravě teplé uţitkové 
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vody nebo k přípravě technologického tepla pro okolní objekty a firmy. Produkce 

elektrické energie je dodávána prostřednictvím sítě obchodníkovi s elektřinou. 

Jelikoţ se při vyuţití kogeneračního způsobu výroby tepla a elektrické energie ušetří 

cca 40% paliva, zatěţuje kogenerace z ekologického hlediska asi o totéţ procento méně 

ţivotní prostředí. Prioritním záměrem je tedy vyuţít pro kogeneraci přebytečný důlní plyn 

s nízkým obsahem metanu (30 – 50%), který jiţ dále nemohl být pouţit pro dodávky 

odběratelům a musel být spalován nebo vypouštěn do ovzduší [10]. 

 

Obrázek 4 Úspora energie při vyuţití kogenerace [10] 

2.8 Technologické celky kogenerační jednotky 

Pro pilotní projekt byla vybrána kogenerační jednotka TEDOM řady Quanto, která se 

řadí mezi jednotky středních a vyšších výkonů (cca od 190 kW), v nichţ jsou pouţity 

průmyslové plynové motory renomovaných výrobců. Pouţitá KJ je umístěna 

v kontejnerové skříni pro venkovní provedení. Je rozdělena na pracovní prostor, ve kterém 

se nachází soustrojí motor-generátor uloţené na základovém rámu a prostor pro elektrické 

rozváděče. Zařízení pro zpracování tepla je umístěno na střeše kontejnerové skříně. 

Komplet kogenerační jednotky doplňuje sestava degazační stanice (dále jen DSS) 

obsahující dmýchadla a soustrojí KUBÍČEK. Úkolem DSS je odsávání, stlačování a 

doprava výbušných a agresivních plynů v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů dle §81 

Předpisu č. 239/1998 Sb.[11]. Sestava KJ a DSS je vybavena dálkovým řízením 
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z centrálního dispečinku, chránící obsluhu před nepříznivými vlivy pracovního prostředí 

jako je hluk nebo vibrace. Hrozící moţnost výskytu nebezpečného výbušného prostředí je 

omezeno, popř. úplně vyloučeno pouţitím ochranných systémů, odpovídajících skupině 

výbušnosti a teplotní třídě dopravovaného plynu. Tomu odpovídá i systém měření a 

regulace. Provozování konkrétního typu soustrojí v určitých podmínkách je moţné, aţ 

po jeho schválení a příslušné certifikaci autorizovanou osobou. 

2.9 Výroba tepla 

Tepelná energie vzniká při procesu kombinované výroby el. energie a tepla v těchto 

okruzích: 

 primární okruh chlazení motoru; 

 technologický okruh chlazení motoru; 

 sekundární okruh. 

 

Obrázek 5 Výroba tepla v KJ [19] 

Hlavní tepelný systém kogenerační jednotky je z hlediska odběru tepelného výkonu 

tvořen sekundárním okruhem. Sekundární okruh je určen k vyuţití v otopné soustavě 

odběratele a přebírá teplo z primárního okruhu. Přebytečný tepelný výkon technologického 

okruhu je mařen v chladicí jednotce [10]. 
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2.9.1 Primární okruh – sekce nouzového chlazení 

Teplo získané chlazením oleje, prvního stupně chlazení plnící směsi a vodního pláště 

motoru a následně chlazením spalin na spalinovém výměníku je odváděno na výměník 

kapalina/kapalina. 

Tento okruh je tlakový naplněný směsí ethylenglykolu a vody. Cirkulaci primárního 

okruhu zajišťuje primární čerpadlo. Ochranu proti nízké teplotě zajišťuje soustava 

elektrických topných těles zařazených do tohoto okruhu na vstupu vody do motoru. 

Objemová roztaţnost kapaliny je kompenzována pouţitím expanzní nádoby. Ochrana 

okruhu proti nedovolenému tlaku je zajištěna pojistným ventilem. Vzhledem k poţadavku 

na zajištění provozuschopnosti kogenerační jednotky bez ohledu na vyuţití tepla, je tento 

okruh vybaven nouzovým chlazením. Nouzové chlazení zajišťuje odvedení tepla 

z primárního okruhu na chladící jednotku. Teplotní stabilitu zajišťuje čerpadlo nouzového 

chlazení a trojcestný ventil. Při poţadavku na zmaření tepelného výkonu spalin jsou 

spaliny vedeny obtokem spalinového výměníku. Volba toku spalin (přes výměník, mimo 

výměník) je dána nastavením clony. 

2.9.2 Technologický okruh 

Technologický okruh představuje okruh chlazení plnící směsi spalovacího motoru, 

tedy spalovaného plynu a vzduchu. Teplotní úroveň kapaliny tohoto okruhu bezprostředně 

ovlivňuje zchlazení plnící směsi spalovacího motoru a tím dosaţení základních 

technických provozních parametrů kogenerační jednotky. Teplo získané chlazením 

druhého stupně chlazení plnící směsi je vyvedeno na chladící jednotku, jedná se 

o nízkoteplotní okruh. 

2.9.3 Sekundární okruh 

Sekundárním okruhem je zajištěno vyvedení hlavního tepelného výkonu jednotky 

do topného systému (zdroje tepla: částečné předchlazení plnící směsi, chlazení motoru a 

spalin). Sekundární okruh je určen k vyuţití v topné soustavě uţivatele, přebírá tedy teplo 

z primárního okruhu. Maximální tepelný výkon jednotky je součtem tepelných výkonů 

sekundárního a technologického okruhu při jejich plném vyuţití. 



 

18 

 

Sekundární okruh přebírá tepelný výkon z primárního okruhu a je vyveden 

na výstupní příruby do zákaznické sekce sekundárního okruhu s teplotním spádem 

uvedeným v DSS. Tento okruh je tlakový, naplněný vodou. Cirkulaci sekundárního okruhu 

zajišťuje sekundární čerpadlo. Teplotní stabilitu zajišťuje trojcestný ventil na sekundárním 

okruhu. 

2.10 Výroba elektřiny 

Hlavní sloţkou energie vytvářenou v KJ je právě elektrická energie. Elektrická 

energie je vyráběna pomocí synchronního generátoru hnaného spalovacím pístovým 

motorem. 

Pro zajištění napájení řídicích systémů, pohonů příslušenství a vlastní chod celého 

komplexu technologických zařízení je zapotřebí elektrická energie. Jako zdroj elektrické 

energie je do KJ do prostoru rozváděčů nízkého napětí přivedeno napětí 400V AC. 

Pro stabilizaci ovládacích obvodů a řídicích systémů se pouţívá 24V DC [10]. 

2.11 Ostatní významné celky a parametry provozu KJ 

Dalším důleţitým médiem, na němţ závisí spolehlivý chod celé KJ, je vzduch. 

Nasávaný vzduch tvoří spolu s plynem směs vhodnou pro spalovací proces v pístovém 

spalovacím motoru. Další úlohou vzduchu je zajištění chlazení jednotlivých konstrukčních 

součástí KJ. 

2.11.1 Vzduch spalovací  

Spalovací vzduch je nasáván motorem z prostoru uvnitř kontejneru. Sání vzduchu 

zajišťují přímo komponenty motoru. Čištění spalovacího vzduchu zajišťuje soustava 

vzduchových filtrů umístěných nad motorem. 

2.11.2 Vzduch ventilačního chlazení kontejneru – prostor motor-

generátoru 

Pro odvedení ztrátového tepla z horkých částí motor-generátoru a částí technologie a 

potrubních propojů se vyuţívá ventilační vzduch. Ventilační vzduch vstupuje 
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vzduchotechnickým potrubím s tlumiči hluku na čelní straně kontejneru 

přes vzduchotechnickou klapku, filtry hrubých nečistot a vstupní axiální ventilátory 

s frekvenčním řízením. Vstup vzduchu je situován na sání generátoru. 

Výstup ventilačního vzduchu je proveden dvěma otvory v boční části kontejnerové 

skříně (v oblasti mezi prostorem motorgenerátoru a prostorem el. rozváděčů). Výstup 

vzduchu tvoří uzavírací klapka a vzduchotechnické potrubí s tlumičem hluku. 

2.11.3 Vzduch ventilačního chlazení kontejneru – prostor rozváděčů 

Pro maření tepelných ztrát elektrických rozváděčů slouţí klimatizační jednotka 

umístěná pod stropem místnosti rozváděčů nízkého napětí. Tato jednotka slouţí 

pro chlazení v letním období a pro temperování prostředí v zimním období. Výměník 

kompresoru chlazení je umístěn na vnější straně boku kontejneru. 

2.11.4 Vzduch ventilačního chlazení technologického okruhu 

Pro maření tepelných zisků z druhého stupně chlazení směsi vzduchu a plynu 

ohřátého stlačením na turbodmychadle motoru, slouţí externí chladící jednotka 

voda/vzduch. Jedná se účinné chlazení nízkoteplotního okruhu kogenerační jednotky. 

Pro přenos tepla ze směsi plnu a spalovacího vzduchu slouţí dvoustupňový chladič. První 

stupeň odvádí teplo do primárního okruhu. Druhý stupeň odvádí teplo do technologického 

okruhu. Následně je teplo z druhého stupně předáno na chladící jednotku, která je zároveň 

společná pro primární okruh. Z důvodu ochrany vodního okruhu proti zamrznutí v zimním 

období je ve všech okruzích pouţita směs ethylenglykolu a vody. 

2.11.5 Vzduch ventilačního chlazení primárního okruhu 

Pro maření tepelných zisků z prvního stupně chlazení směsi, motoru, oleje a spalin, 

slouţí externí chladící jednotka voda/vzduch. Jedná se vysoce účinné chlazení primárního 

okruhu. Chladící jednotka slouţí zároveň také pro technologický okruh. Z důvodu ochrany 

vodního okruhu proti zamrznutí v zimním období je ve všech okruzích pouţita směs 

ethylenglykolu a vody. 
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2.11.6 Odvod spalin  

Spálená směs plynů po shoření ve válcích pístového spalovacího motoru odchází 

ve formě spalin napojením na spalinovod a následně mimo kontejner do komínku. 

Na výstupu ze spalovacího motoru je turbodmychadlo, zajišťující stlačení plnící směsi. 

Před vstupem do komínku je na střeše kontejneru umístěn katalyzátor, pro zajištění 

emisních limitů v hodnotách 300 mg/Nm
3 

CO, 250 mg/Nm
3 

NOx při 5% O2. 

Za katalyzátorem je umístěn tlumič výfuku k utlumení hluku přenášeného spalinami. 

Před spalinovým výměníkem je realizován obtok spalin přes clonu s nastavitelnou 

světlostí. Spaliny dále postupují do komínku a následně do ovzduší. 

2.11.7 Olejové náplně 

Spalovací motory vyţadují pro mazání pohyblivých částí významné mnoţství oleje. 

Olejové hospodářství je tvořeno dvojicí čerpadel a elektro – ventilů, nádrţí na čistý a 

pouţitý olej, uzavíracími armaturami pro volbu funkce čerpadla a snímání hladiny oleje 

v nádrţích. Výrobcem jsou stanoveny zásady pro zabránění úniku a vzniku ekologické 

havárie. 

2.11.8 Hluk a vibrace 

Spalovací motory se vyznačují vysokými emisemi hluku a vibracemi. Dodrţování 

poţadovaných hygienických norem těchto veličin se dosahuje vhodným umístěním KJ 

do kontejnerových skříní nebo vhodným urbanistickým začleněním stavby, jejím 

dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením. 

2.11.9 Palivo 

Palivem vstupujícím do procesu výroby KJ je důlní plyn, obsahující od 30 do 75% 

obj. CH4. Pod hodnotou 30% obj. CH4 je spalovací proces nestabilní a dochází k zastavení 

motoru KJ. Průměrná hodnota koncentrace 50% obj. CH4 je měřitelná na převáţné většině 

odsávacích míst OKR.  

Další fyzikální vlastnosti a technologicko bezpečnostní parametry vstupního paliva 

jsou v níţe uvedené tabulce. 
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Tabulka 1 Fyzikálně-technologické vlastnosti spalovaného plynu [10]. 

CH4 30-75% obj. 

CO2 max 10% obj. 

O2 max 5% obj. 

N2 zbytek do 100% 

DMV (LEL) 5% 

HMV (HEL) 15% 

tlak plynu na přívodu 49 kPa 

tlak plynu za regulátorem 8 kPa 

tlak plynu na vstupu do motoru 0 kPa 

teplota plynu na vstupu do kontejnerové skříně 5  35 °C 

max. změna tlaku plynu při změnách spotřeby 10% 

výhřevnost (při teplotě 15 C a tlaku 101 325 Pa) 11,9-22,08 MJ.m
-3
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3 PLATNÁ LEGISLATIVA – SOUČASNÝ STAV 

ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Provedení analýzy a hodnocení rizik je v současné době vyţadováno pro organizace, 

u nichţ je limitní mnoţství nebezpečných látek definováno Směrnicí rady 96/82/EC 

o řízení nebezpečí závaţných havárií s nebezpečnými látkami (tzv. SEVESO II direktivou) 

a její novelizací, která je v ČR aplikována do zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky [1]. 

Problematika těţby zemního plynu v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů 

nespadá dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií do oblasti vyţadující 

zpracování systému prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěna 

vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem sníţit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

zvířat, ţivotní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí [1].  

Před několika lety byla legislativními orgány EU připravena direktiva, která uvádí 

minimální poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených 

riziku výbušného prostředí. Z hlediska poţadavků kladených na elektrická zařízení KJ je 

tato oblast v České republice ošetřena závaznou vyhláškou ČBÚ č. 75/2002 Sb. 

O bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení pouţívaných při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem [12]. Pro provoz DSS je závazné 

nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu [13]. Toto nařízení implementuje 

evropskou směrnici č.1999/92/EC (známou téţ jako ATEX 137) [14].  

V souladu s ustanovením Energetického zákona č. 458/2000 Sb. jsou zpracovávány 

havarijní plány pro zdolávání závaţných nehod (havárií), vztahující se pro všechna zařízení 

a osoby kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Závaţnou provozní nehodou (dále jen havárií) je mimořádná, částečně nebo zcela 

neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíţ vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je nebezpečná 

látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována, a která vede 
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k bezprostřednímu nebo následnému závaţnému poškození nebo ohroţení ţivota a zdraví 

občanů, ţivotního prostředí nebo ke škodě na majetku [15]. 

Havarijní plán je soubor opatření směřujících k záchraně ţivota a ochraně zdraví 

zaměstnanců a osob, k ochraně majetku při haváriích s popisem způsobů a seznámení 

s prostředky umoţňujícími zdolávání předpokládaných havárií [15]. 

S ohledem na efektivitu přenosu energií je v dnešní době poţadováno umístění 

energetických zdrojů co nejblíţe její spotřebě. Často jsou řešeny poţadavky na umístění KJ 

do blízkosti zastavěných ploch, průmyslových a obytných zón a řešeny jsou pouze 

standardní hygienické a bezpečnostní hlediska. Dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci 

závaţných havárií [1] nespadá provoz KJ do skupiny zařízení, která by musela mít nutně 

zpracovánu analýzu a hodnocení rizik. Avšak vzhledem k tomu, ţe důlní plyn vstupující 

do procesu výroby, představuje reálně hrozící nebezpečí při svém úniku do atmosféry, je 

nezbytné identifikovat veškerá rizika z toho vyplývající. Organizace, v jejichţ provozech 

je výbušná směs plynů přítomna nebo se její výskyt dá předpokládat, jsou povinny 

naplňovat poţadavky tohoto nařízení vlády, tedy analyzovat rizika, vypracovat 

dokumentaci k ochraně před vznikem výbuchu a zavést nápravná a preventivní opatření. 

Dosavadní zkušenosti při provozu zařízení, u nichţ je reálný předpoklad vzniku 

mimořádné události nebo havárie, nasvědčují o důleţitosti zpracování hodnocení a analýzy 

rizik. Na vzniku mimořádných událostí se velice často podílejí zcela banální a nenápadné 

situace, které není moţné dopředu předpovídat, ale nakonec mohou vyústit aţ do závaţné 

nehody s vysokou finanční škodou, či poškození zdraví osob nebo jejich smrt. Mezi tyto 

spouštěcí mechanismy je moţné zařadit krádeţe některých funkčních nebo řídících prvků 

na potrubí dopravující důlní plyn ke KJ. Dále mohou např. nastat vlivem dopravní nehody 

v těsné blízkosti přepravního potrubního řádu, který je velmi často veden podél silnic. 

Viník nehody vlivem hrozícího finančního postihu od místa nehody ujede a zanechá tak 

poškozený objekt zcela bez dozoru. Dalším nepříznivým faktorem je vedení plynových tras 

v oblasti postiţené důlními vlivy. Vlivem poklesů dochází k namáhání spojů potrubí a 

následným únikům plynů do ovzduší.  
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4 NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZY RIZIK 

Analýza a hodnocení rizik u průmyslových zařízení slouţí k identifikaci a hodnocení 

jevů ohroţujících zdraví a ţivoty osob, majetek a ţivotní prostředí a pomáhá navrhnout 

technicko-organizační opatření k jejich eliminaci. Pojem „riziko“ můţe být obecně 

definováno jako moţnost vzniku neţádoucích následků a je povaţováno za funkci 

pravděpodobnosti havárie a jejich následků na cílový systém [15]. V případě, ţe neexistuje 

cílový systém, je riziko rovno nule. Výsledkem je hodnocení rizik na základě 

pravděpodobnosti vzniku havárie a závaţnosti jejich dopadů, ke stanovení přijatelnosti 

rizik.  

Pro provedení analýzy a hodnocení rizik existuje celá řada metod [16]. Výběr 

nejvhodnější metody je kritický krok zajišťující úspěch výsledků hodnocení a analýzy 

rizik. 

Tabulka 2 Přehled nejčastěji pouţívaných metod [16] 

Analýza nebezpečí a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis (HAZOP) 

Analýza příčin – následků Cause-Consequence Analysis (CCA) 

Analýza příčin a následků poruch Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) 

Analýza spolehlivosti lidského činitele Human Reliability Analysis (HRA) 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis (FTA) 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis (ETA) 

Co kdyţ/Seznam kontrol What-If/Checklist Analysisi (WI/CL) 

„Co se stane, kdyţ“ What-If Analysis (WI) 

Prověření bezpečnosti Safety Review (SR) 

Předběţné posouzení nebezpečí Preliminary Hazard Analysis (PHA) 

Relativní klasifikace Relative Ranking (RR) 

Seznam kontrol Checklist Analysis (CL) 

 

Pro analýzu a hodnocení rizik byly doporučeny a konzultovány vhodné metody 

vedoucím diplomové práce doc. Dr. Ing. Alešem Bernatíkem. Jelikoţ má KJ zpracován 

pouze havarijní plán a analýza a hodnocení rizik není legislativně vyţadována, je výběr 

pouţitých metod zaměřen na ty, které zahrnují celou šíři problematiky procesu spalování 

důlního plynu aţ po metodu zkoumající nejzávaţnější scénář. Tento je dále podrobněji 

analyzován a graficky znázorněn modelováním v programu Aloha. 
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4.1 Metoda What-If nebo-li „Co se stane, kdyţ..?“ 

Jednou z vhodných metod, které se pouţívají v oblasti identifikace zdrojů rizik je 

metoda What-If. Tato nesystematická metoda nenáročná na čas se pouţívá nejen ve stadiu 

běţného provozu, ale i ve stádiu výzkumu a vývoje, zkušebního provozu, uvádění 

do provozu, rozvoje a modifikace, vyšetřování nehod aţ po prověřování funkčního stavu.  

Cílem zajištění bezpečnosti metodou What-If je identifikace zdrojů rizika, 

nebezpečných stavů nebo určitých událostí, které mohou způsobit neţádoucí dopady 

(rizika). Pomocí charakteristických otázek, začínajících tradičním “Co se stane, kdyţ…”, 

jsou zjišťovány příčiny havárií a navrhují se opatření pro zvýšení bezpečnosti. Otázky se 

mohou týkat jakýchkoliv zvláštních podmínek vztahujících se k procesu (činnosti), či 

selhání komponent nebo odchylek od procesu. Má-li skupina posuzovatelů dostatek 

provozních zkušeností a má-li i aplikační zkušenosti s touto metodou, pak pouţití této 

metody můţe být velmi efektivní. Metoda je zaloţena na brainstormingu, při kterém 

kvalifikovaný pracovní tým, (dobře obeznámený se zkoumaným procesem), prověřuje 

formou dotazů a odpovědí události, které se mohou v daném procesu vyskytnout. Pracovní 

tým pak hledá odpovědi na takto formulované dotazy. Odhadují se následky vzniklého 

stavu nebo situace, navrhují se opatření a doporučení. Tato metoda není příliš náročná 

na čas a poskytuje relativně dobré výsledky [17]. 

4.2 Analýza a hodnocení rizika technologického procesu 

kogenerační jednotky metodou What-If 

Analýzu a hodnocení rizik provedu nejdříve pouţitím metody What-If, která ukáţe 

stručný přehled bezpečnostních řetězců kogenerační jednotky. Pro identifikaci rizik jsem si 

vybral část od přívodu plynu, tzn. hlavního uzávěru plynu, do kogenerační jednotky aţ 

po směšovač, kde se důlní plyn mísí v předem daném poměru se vzduchem a v této 

koncentraci vstupuje do spalovacího procesu. Tato cesta důlního plynu je důleţitá 

pro kogenerační jednotku, proto je protkána sítí snímačů, detektorů aţ po automatický 

hasící systém. 
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Obrázek 6 Schéma přívodu plynu do KJ 

Plyn vstupuje do procesu spalování přes havarijní uzavírací pneumatický ventil 

s kompresorem (1), hlavní uzávěr plynu (2), filtr (3), dále pak přes předregulátor (4) 

vstupuje do kontejneru kogenerační jednotky. Uvnitř kontejneru kogenerační jednotky 
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prochází plyn přes ruční uzavírací armaturu (5) následně do dvou nezávislých 

rychlouzavíracích elektromagnetických ventilů (6), s odvzdušněním muzikusu 

pro uzavření přívodu plynu při vypnutí jednotky, dále protizášlehovou pojistkou s měřením 

teploty (7), zabraňující zpětnému prošlehnutí do potrubí, nulový regulátor plynu (8) a 

speciální kovovou hadici, tzn. vlnovod, kterým je důlní plyn přiváděn do směšovače (9). 

V automatickém směšovači plyn/vzduch nastává dle zadaných poměrů ovládací jednotky 

motoru k míchání vzduchu s důlním plynem. Tato stechiometrická směs vstupuje 

do turbodmychadla, dvoustupňového chladiče plnící směsi a následně do válců motoru 

(10). 

Pro správný provoz jednotky je vyţadována plynová přípojka o patřičné dimenzi 

s přiměřeným akumulačním objemem, aby nedošlo k poklesu tlaku plynu v rozvodu v době 

skokového odběru plynu. Je zakončená ručním plynovým uzávěrem a opatřená 

tlakoměrem. Plynová trasa je osazena odvětrávacími potrubími pro zakončení 

ve venkovním prostoru.  

V tabulkách č. 3 aţ 12 jsou uvedeny moţnosti pouţití charakteristických otázek “Co 

se stane, kdyţ…” vycházející ze schématu plynu vstupujícího do procesu viz. obr. č. 6. 

Tabulka 3 Nízký tlak plynu vstupujícího do procesu KJ 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Nízký tlak plynu vstupujícího do procesu KJ 

Příčina a) Nečistoty v plynu, plyn obsahující pevné látky, zanesený filtr, ucpání 

potrubí zejména při výstavbě a opravách plynovodu. Výstavbou se rozumí 

svařování potrubí a pokládání trasy plynovodu. Dělníci vyskytující se 

při pracích na plynovodu většinou nevědomky pouţívají potrubí jako 

odkládací místo. I kdyţ jsou tyto případy ojedinělé a dochází k nim 

sporadicky, výskytu odpadků a šatstva zejména v zúţení nebo změnách 

směru je znám. Zanášení potrubí zvyšuje pouţití koksárenského plynu 

obsahujícího větší mnoţství nečistot a pevných částic místo degazačního 

plynu. 

b) chybou na straně dodavatele  
c) zavodněním - vlhký a ohřátý degazační plyn vystupující z uzavřených 

důlních děl je rychle vytlačován kompresorem těţební stanice. Ochlazením 

na okolní povrchovou teplotu, dochází k tvorbě kondenzátu, který 

zmenšuje akční průřez potrubí.  
d) zamrznutím - zejména v zimních měsících a teplotách pod nulou dochází 

k zamrznutí kondenzátu v potrubí a znepřístupnění trasy pro dopravu 

důlního plynu. 
e) krádeţí (cizí zavinění) - poškození plynovodní trasy z důvodu krádeţe, 
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např. odšroubováním hlav odvodňovacích ventilů, či krádeţ celé části 

potrubí,  

Detekce - snímač tlaku plynu (PT9432A) – (čidlo tlaku plynu na vstupu plynu 

do plynové řady) 

- diferenční tlakový spínač zanesení filtru (PDIA 133) 

Následek nízký tlak plynu v trase za filtrem, porucha spalování motoru a následné 

odstavení KJ 

Doporučení ad a) Akumulační tlaková nádrţ plynu, čistota plynu, montáţ předřadných 

filtrů, pravidelná kontrola a výměna filtrů, indikátor stavu, vizuální 

kontrola, dodrţování pracovních postupů při výstavbě a opravách 

ad b) nepředstavuje riziko, obnova dodávky plynu  

ad c) Instalace odvodňovacích ventilů na trase potrubí a jejich pravidelné 

odkalování 

ad d) pravidelné odvodňování kondenzátu a zvýšené kontroly v zimních 

měsících 

ad e) případy krádeţe je moţné eliminovat vhodnou volbou materiálu potrubí 

(plastové potrubí) nebo ostrahou exponované části potrubí  

 
Tabulka 4 Vysoký tlak plynu vstupujícího do procesu KJ 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Vysoký tlak plynu vstupujícího do procesu KJ 

Příčina výpadek odběratelů na větvi plynovodu 

Detekce - snímač tlaku plynu (PT9432A) 

- snímač tlaku plynu (PSA 124) 

Následek netěsnost přírub a spojů, které jsou často více exponovány z důvodů stáří,  KJ 

nelze nastartovat 

Doporučení instalace předregulátorů, vnější odvětrávací potrubí vyústěné do venkovní 

atmosféry, redukce výkonu DSS 

 
Tabulka 5 Nefunkční směšovač, regulovaná odchylka od regulovaných spal. prostor 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Nefunkční směšovač, regulovaná odchylka od regulovaných spal. prostor 

Příčina směšovač v poruše 

Detekce lambda sonda motoru KJ, jednotlivé teploty válců motoru, spalovací 

průměry, analýzátor CH4 
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Následek výpadek KJ, moţnost propálení pístu při příliš bohaté směsi 

Doporučení čištění směšovače v pravidelných intervalech, doporučení montáţe čidla 

zanesení směšovače 

 
Tabulka 6 Zvýšený obsahu kyslíku v nasávané směsi plynu 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Zvýšený obsahu kyslíku v nasávané směsi plynu 

Příčina netěsnost potrubí, přisávání vzduchu do degazačního plynu 

Detekce analyzátor O2, analyzátor na DSS, na začátku a na konci 

Následek zastavení KJ, vznik výbušné koncentrace 

Doporučení napojení výstupních hodnot O2 analyzátoru do bezpečnostního řetězce KJ, 

při 6-8% O2 dochází k odstavení KJ pro zvýšené riziko výskytu výbušné 

koncentrace 

 
Tabulka 7 Prasklé potrubí, netěsnost 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Prasklé potrubí, netěsnost 

Příčina Rázy, vibrace, koroze, bludné proudy, dopravní nehoda 

Detekce - čidlo úniku plynu umístěné v prostoru kontejneru KJ 

- snímač teploty plynu 

Následek vznik výbušné koncentrace, poţár 

čidlo úniku plynu při výskytu koncentrace: 

- I. stupně (10% DHV) způsobuje zapnutí ventilace na plný výkon a pomalé 

odstavení motor-generátoru s dochlazením.  

- II. stupně (20% DHV) způsobuje okamţité odstavení kogenerační jednotky 

z provozu a uzavření přívodu plynu. Při tomto odstavení nedochází 

k dochlazení kogenerační jednotky. 

Doporučení instalace automatického hasícího systému, katodová ochrana, doplnění 

výstraţných značek, svodidla, viditelné označení, bezpečná vzdálenost, 

bariéry u frekventovaných míst 
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Tabulka 8 Zvýšení vstupní teploty plynu 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Zvýšení vstupní teploty plynu 

Příčina poţár 

detekce - snímač teploty plynu (TT9433A) - umístěné před protizášlehovou pojistkou 

- snímač teploty plynu (TSA 147) - umístěné za protizášlehovou pojistkou, 

hlídá teplotu proti prošlehnutí směsi z motoru do sání 

Následek zastavení KJ, uzavření přívodu plynu, vznik výbušné koncentrace 

Doporučení uzavření bezpečnostních ventilů, obtok a chlazení, sníţení výkonu KJ 

 
Tabulka 9 Kouř v prostoru KJ 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Kouř v prostoru KJ 

Příčina únik olejové náplně, přetíţení aţ zkrat v elektroinstalaci, poškození izolace, 

začínající poţár 

Detekce - čidlo kouře umístěné v prostoru kontejneru KJ 

Následek okamţité zastavení KJ, uzavření přívodu plynu, vznik výbušné koncentrace 

Doporučení Uzavření ţaluzií, vypnutí ventilátorů a zabránění přístupu vzduchu 

do prostoru vzniku poţáru, který je stále ve své počáteční fázi. Dochází 

ke sníţení teploty hoření a tím zabránění přechodu do fáze otevřeného ohně. 

 
Tabulka 10 Poţár v potrubí 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Poţár v potrubí 

Příčina iniciace zpětným šlehnutím z motoru 

Detekce analogový snímač teploty plynu (TSA 147) umístěný za protizášlehovou 

pojistkou 

Následek prošlehnutí plamene od motoru 

Doporučení instalace protizášlehové pojistky s měřením teploty 
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Tabulka 11 Otevřený oheň v prostoru KJ 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Otevřený oheň v prostoru KJ 

Příčina poţár, iniciace důlního plynu jiskrou, plamenem, horkým povrchem  

Detekce čidlo teploty umístěné v prostoru kontejneru KJ 

Následek zastavení KJ, uzavření přívodu plynu, vznik výbušné koncentrace 

Doporučení Dvojí na sobě nezávislé hasící prostředky - uvnitř kontejneru KJ umístěny 

dva hasící přístroje pěnové určené pro hašení zápalných látek a jeden hasící 

přístroj halonový určený pro hašení poţáru způsobeného zkratem 

na elektroinstalaci. Dále je KJ vybavena druhým nezávislým a plně 

automatickým zhášecím systémem Firestore. 

 
Tabulka 12 Ztráta datové komunikace z dispečinku do lokality KJ 

Co se 

stane, 

kdyţ... 

Ztráta datové komunikace z dispečinku do lokality KJ  

Příčina chyba operátora datové mobilní sítě GPRS, porucha komunikačního zařízení, 

provozní havárie velkého rozsahu vyvolá poruchu komunikace 

Detekce chybné nebo ţádné hodnoty o provozu KJ na dispečinku 

Následek zastavení KJ, uzavření přívodu plynu 

Doporučení dvojí nezávislá komunikace s automatickým přepínáním komunikačních 

kanálů, kamerový systém, pohotovostní vozidlo se stálou sluţbou pro případ 

výjezdu do dané lokality 

 

Pouţití metody What-If umoţňuje odborným specialistům na mimořádné události 

(havárie) spojené s technologií zpracování důlního plynu pomocí KJ vytvořit nepřeberné 

mnoţství havarijních scénářů od těch méně závaţných pro provoz KJ, aţ po mimořádné, 

které ohroţující zdraví lidí, zvířat, majetku i ţivotního prostředí. Tato metoda nám však 

nedokáţe vyhodnotit míru ohroţení, který scénář je zvlášť závaţný, závaţný a který je 

ještě přijatelný. Na základě toho je třeba míru rizika zhodnotit a kvantifikovat. K tomu nám 

nejlépe poslouţí navazující metoda analýzy moţností poruch a jejich následků - FMEA.  
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4.3 FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

Tato metoda sestavuje tabulku příčin poruch zařízení a jejich následků 

na technologický proces, k nimţ můţe dojít na různých úrovních - v systému, subsystému 

nebo v jeho komponentách. FMEA identifikuje jednoduché poruchy, které mohou 

významně přispívat k havárii, ale nehodí se pro vytvoření vyčerpávajícího seznamu 

poruch. Je snadno pouţitelná při změnách a modifikacích daného procesu. Postup je 

zaloţen na systematickém prověřování systému s cílem odhalit moţné poruchy, jejich 

příčiny a následky. Můţe být provedena jedním analytikem, ale měla by být následně 

zkontrolována dalším. Cílem vyhodnocení metodou FMEA je identifikovat jednotlivé 

poruchy, které mají závaţný vliv na bezpečnost a provozování systému [16][17]. 

Pouţití metody FMEA na výčet nehodových scénářů je znázorněn v tabulce č. 13. 

Tabulka 13 Pouţití metody FMEA na seznam scénářů havárií 

Moţný scénář 

havárie 

Pravděpodobnost 

Výskytu  (1-10 

vysoký výskyt) 

Důleţitost, 

význam (1 - 10 

nejdůleţitější) 

Pravděpodobnost 

Odhalení (1- 10 

neodhalitelná) 

RPN 

(rizikové 

prioritní 

číslo) =  

V x D x O 

Nízký tlak plynu 

vstupujícího 

do procesu KJ 

8 6 2 96 

Vysoký tlak 

plynu 

vstupujícího 

do procesu KJ 

6 6 2 72 

Nefunkční 

směšovač, 

regulovaná 

odchylka od 

regulovaných 

spal. prostor 

2 4 6 48 

Zvýšený obsahu 

kyslíku 

v nasávané směsi 

plynu 

5 9 2 90 

Prasklé potrubí, 

netěsnost 
9 10 5 450 

Zvýšení vstupní 3 7 2 42 
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teploty plynu 

Kouř v prostoru 

KJ 
4 8 1 32 

Poţár v potrubí 2 9 5 90 

Otevřený oheň 

v prostoru KJ 
3 9 1 27 

Ztráta datové 

komunikace z 

dispečinku 

do lokality KJ 

2 10 1 20 

 

Z výsledků vyhodnocení metodou FMEA na zkoumaný technologický proces je 

zřejmé, ţe nejzávaţnějším scénářem je poškození potrubí v důsledku vzniku trhliny nebo 

mechanického poškození potrubí, netěsnosti systému apod., které zapříčiní únik 

přepravovaného důlního plynu do prostoru KJ. 

Nejzávaţnější variantu scénáře, únik důlního plynu z důvodu prasklého potrubí, je 

moţné detailněji analyzovat pomocí metody ETA, která dále systematicky rozebírá 

následky havárie, vyplývající z iniciační události. 

4.4 ETA (Event Tree Analysis) 

Analýza stromem událostí graficky vyjadřuje systematický postup výsledků moţné 

havárie vyplývající z iniciační události. Výsledkem jsou havarijní sekvence, řada poruch a 

chyb vedoucích k havárii (posuzuje se úspěch nebo porucha funkce systému). Havarijní 

sekvence představují logickou kombinaci událostí, mohou být převedeny do modelu 

stromu poruch a dále kvantitativně hodnoceny. Je vhodná pro analýzu komplexního 

procesu, který má několik druhů bezpečnostních systémů. Analýza můţe být provedena 

jedním analytikem, ale 2 – 4 analytici jsou často preferováni. Analytici mohou vyuţít 

výsledky a doporučení pro sníţení pravděpodobnosti a/nebo následků potenciálních 

poruch. 

Výsledkem je logický graf rozvoje iniciační události a frekvenční hodnocení scénáře 

s ohledem na různé následky. Výsledné pravděpodobnosti neţádoucích událostí jsou dány 

součinem pravděpodobností na jednotlivých větvích. 
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ETA se nezabývá příčinami neţádoucí události, ale zvaţuje další rozvoj události, a 

tak poskytuje přehled o pravděpodobnosti následně moţných událostí [16]. 

 

 

Obrázek 7 Pouţitá metoda ETA na scénář úniku důlního plynu 

 

Scénáře jsou rozděleny do typů výsledků dějů: 

 Hoření (A) – je řetězová reakce, při které palivo (plyn) reaguje s kyslíkem za vývinu 

tepla, kouře a světla. Poţár můţe také produkovat popel, saze a nové chemické látky, 
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které vznikly při chemické reakci. Některé tyto vedlejší produkty mohou být 

nebezpečné.  

 Rozptyl (B) – únik důlního plynu bez iniciace 

 Exploze (C) – je náhlé, intenzivní uvolnění energie, které je doprovázeno hlukem, 

vysokými teplotami, letícími troskami a tlakovou vlnou. Je mnoho různý druhů 

explozí, příčiny a následky jsou také různé. 

Výsledné scénáře pak můţeme popsat takto: 

1A Únik plynu do otevřeného/uzavřeného prostoru na vstupu do kontejneru KJ 

za vysokého tlaku je iniciován. Obsluha detekuje únik plynu, systém okamţitě uzavře 

bezpečnostní ventily plynovodu. Navzdory tomu se uvolněný oblak plynu rychle smísí 

s okolním ovzduším, vytvoří hořlavou směs a po iniciaci dojde k zahoření směsi. 

Následkem jsou venkovní ohořelé části KJ. Ztráty zejména na straně majetku. 

1B Únik plynu nezpůsobí ţádné následky, dojde pouze k rozptylu směsi do okolní 

atmosféry. 

1C Únik plynu za vysokého tlaku bez moţnosti okamţité reakce obsluhy spojené s 

iniciací vedou k destruktivním účinkům na KJ a okolí. Ztráty jsou jak na straně ţivota 

osob, zvířat tak i na straně majetku a ţivotního prostředí. 

2A Únik plynu do otevřeného/uzavřeného prostoru z větve plynovodu od předregulátoru 

k nulovému regulátoru, způsobí po iniciaci okamţité zapálení směsi plynu se 

vzduchem. Škody se vyskytují pouze na vnitřním zařízení prostoru motor-generátor, 

popř. v blízkém okolí kontejneru KJ. 

2B Únik plynu nezpůsobí ţádné následky, dojde pouze k rozptylu směsi do okolního 

ovzduší. 

2C Bez detekce obsluhy se plyn hromadí v prostorách KJ, po následné iniciaci přechází 

plyn ve výbušné koncentraci do exploze, která má fatální následky na zařízení uvnitř 

KJ. Škody hlavně na majetku v řádech miliónů Kč. 

3A Důlní plyn uvolňující se za atmosférického tlaku je detekován aţ po nahromadění 

dostatečného mnoţství uţ hořlavé směsi. Směs je iniciována a přechází v poţár s 

krátkou dobou trvání. Výskyt ohořelých částí zařízení KJ. Škody materiálního 

charakteru. 

3B Únik plynu nezpůsobí ţádné následky, dojde pouze k rozptylu směsi do okolní 

atmosféry. 
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3C Plyn dlouhodobě unikající při atmosférickém tlaku za nulovým regulátorem je těţce 

zjistitelný. Bez moţnosti detekce obsluhy je plyn v prostoru KJ iniciován a dojde 

k explozi. Škody na majetku v řádech miliónů Kč. 

4.5 ALOHA (Areal Locations Of Hazardous Atmospheres) 

Analýza a hodnocení rizik by nebyla kompletní, kdybychom si nedokázali zobrazit 

míru zasaţení oblasti při výskytu jakékoliv mimořádné události. K tomu nám nejlépe 

poslouţí volně staţitelný program ALOHA. Softwarový program ALOHA je rozptylový 

model určený pro operační systém Windows vyvinutý americkou organizací pro ochranu 

přírody (US EPA), který je celosvětově rozšířen pro svou přehlednost a jednoduchost 

pouţití. Program pouţívá sérii rovnic Gaussova rozdělení k vyhodnocení pohybu 

znečišťujících látek uvolněných do ovzduší. 

Program modelující základní rizika, jimiţ jsou toxicita, hořlavost, tepelné záření a 

výbuch plynů a par. Pouţívá se pro účely rychlého řešení zásahu při úniku NL, ale také 

pro účely havarijního plánování. Výstupy modelování popisují vţdy tři zóny v závislosti 

na vzdálenosti od zdroje úniku, které je moţné zobrazit v textové i grafické formě. Je zde 

umoţněno modelovat zónu ohroţení do vzdálenosti 10 km a časového ohraničení 1 hodiny.  

 Program pracuje s následujícími vstupními informacemi, vţdy zadávanými 

ve stejném pořadí:  

 Data o poloze stanoviště (název místa, stát, typ zástavby);  

 Informace o uniklé látce (program obsahuje velké mnoţství chemických 

látek, včetně všech potřebných fyzikálních a chemických vlastností);  

 Informace o stavu atmosféry (třída stability teplotního zvrstvení ovzduší 

podle Pasquillovy stupnice, síla a směr větru, teplota vzduchu, pokrytí oblohy 

oblačností, atd.);  

 Informace o zdroji úniku – moţno zadat 4 druhy zdrojů a jejich parametry 

(přímý zdroj, louţe, zásobník, potrubí) [18]. 

Uţivatelsky přístupné menu s mnoha funkcemi a databází nejrůznějších chemických 

látek je ideální volbou pro řešenou analýzu týkající se scénáře úniku důlního plynu 

z potrubí v prostoru KJ. 
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4.5.1 Situační umístění KJ 

Místo instalace KJ se nachází v katastrálním území Ostrava-Muglinov. KJ je 

umístěna v areálu organizace ČSAD Celní zóna a v její blízkosti se nachází třípatrová 

budova. Tento objekt je vyuţíván pouze jako kancelářské prostory. V blízkosti jsou 

umístěny dvě zastávky městské hromadné dopravy. Pozemní komunikace ulice 

Hladnovská se vyznačuje středním provozem motorových vozidel a trolejbusových linek č. 

108 a 109. Vzhledem k blízkosti organizace ČSAD Celní zóna je zde zvýšený provoz 

nákladní přepravy. Na druhé straně pozemní komunikace Hladnovská sídlí organizace 

Phoenix - Zeppelin, která se zabývá prodejem stavebních strojů a těţké kolové techniky. 

Z výsledků metody ETA jsou zřejmé s největší pravděpodobností výskytu 

tyto scénáře: 

1B s 32.4% pravděpodobností výskytu, kdy dojde k uvolnění většího mnoţství oblaku 

plynu z vysokotlaké (před předregulátorem) větve plynu do okolní zástavby KJ. Únik 

plynu je detekován obsluhou, ale z důvodu neiniciace směsi je oblak plynu volně 

rozptýlen ve směru větru a do svrchních vrstev atmosféry. Tento scénář z hlediska 

bezpečnosti nepředstavuje významné nebezpečí a nebude dále řešen. 

1A s 10.8% pravděpodobností výskytu, kdy opět dojde k uvolnění většího mnoţství 

důlního plynu. Ten se rychle mísí se vzduchem a vytváří hořlavou směs. Směs je 

detekována obsluhou, ale z důvodu náhodné okamţité iniciace dojde k zahoření směsi.  

1C V tomto scénáři je pravděpodobnost exploze ve výši 2,7%. Při explozi by mohlo dojít 

k poškození kontejnerové stanice KJ, včetně přilehlé kotelny a blízké budovy 

s kancelářskými prostory. Metano-vzdušná výbušná směs by mohla být iniciována 

od trolejového vedení, které je vedeno několik metrů od kontejnerové stanice KJ. 

Vzniklá tlaková vlna způsobí roztříštění skleněných výplní oken blízké budovy, avšak 

exploze nebude mít na budovu destruktivní účinky. 

4.5.2 Scénář 1A 

Únik chemické látky: Methan při teplotě 25 °C 

Stav atmosféry: vítr o rychlosti 1m/s směřující výhradně ze severu na jih, částečně 

oblačno, teplota vzduchu 15 °C, bez inverze, relativní vlhkost 60% 
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Zdroj úniku: potrubí DN 150, délka potrubí 30m, materiál nerez bez nečistot, 

vnitřní tlak 2atm (Aloha neumoţňuje pouţít niţší tlak neţ 

dvojnásobný k atmosférickému. Tlak v potrubí byl ve prospěch 

bezpečnosti nadhodnocen a pouţit nejbliţší moţný.) Plyn unikající 

z potrubí nehoří. 

Program na základě vstupních hodnot vypočetl oblast hoření oblaku par metano-

vzdušné směsi. Celkové mnoţství uvolněného důlního plynu za dobu 1hod (max. moţná 

limitující programem Aloha) je 12,812kg. Coţ odpovídá rychlosti úniku 214kg/min. 

Program Aloha pouţil pro tento výpočet Gaussův model rozptylu. 

Tabulka 14 Oblast s nebezpečnou koncentrací moţné iniciace důlního plynu při úniku 

Zóna ohroţení rozptylem 
Vzdálenost od zdroje Míra koncentrace 

červená 160m 30000 ppm = 60% LEL 

oranţová 232m 15000 ppm =  

ţlutá 423m 5000 ppm = 10% LEL 

 

Obrázek 8 Výpis z programu Aloha v textové podobě pro scénář poţáru 
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Vzdálenost do 160m od zdroje označená červeně zahrnuje objekt KJ, přilehlou 

kotelnu i budovu s kancelářskými prostory 

Oranţová barva oblasti zasahující do 232m pokrývá oblast přilehlé silnice a 

křiţovatku s vedlejší účelovou komunikací. 

Ţlutá barva rozprostírající se do 423m od zdroje, ohroţuje oblast působení 

od křiţovatky dále podél cesty aţ do oblasti svahu kopce, který je trvale zatravněn a není 

jinak vyuţit. 

Program dokáţe znázornit předpokládanou dobu a průběh úniku důlního plynu. 

Z obrázku je zřejmé, ţe plyn bude unikat, dokud nedojde k uzavření havarijních ventilů KJ 

obsluhou. 

Obrázek 9 Zóna ohroţení poţárem 
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Obrázek 10 Síla zdroje úniku po dobu 1 hod. pro variantu poţáru 

4.5.3 Scénář 1C 

Únik chemické látky: Methan při teplotě 25 °C 

Stav atmosféry: vítr o rychlosti 1m/s směřující výhradně ze severu na jih, částečně 

oblačno, teplota vzduchu 15 °C, bez inverze, relativní vlhkost 60% 

Zdroj úniku: potrubí DN 150, délka potrubí 30m, materiál nerez bez nečistot, 

vnitřní tlak 2atm (Aloha neumoţňuje pouţít niţší tlak neţ 

dvojnásobný k atmosférickému. Tlak v potrubí byl ve prospěch 

bezpečnosti nadhodnocen a pouţit nejbliţší moţný.) Plyn unikající 

z potrubí nehoří. 
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Program opět pouţil pro výpočet Gaussův model. Stejně jako v předchozím scénáři 

dojde k úniku 12,812kg, při rychlosti 214kg/min. Doba trvání 1hod. 

 

Tabulka 15 Zóny ohroţení rozptylem důlního plynu 

Zóna ohroţení rozptylem 
Vzdálenost od zdroje Míra koncentrace 

červená Není stanovena 8.0 psi = destrukce budov 

oranţová Není stanovena 3.5 psi = pravděpodobnost 

váţného poranění 

ţlutá 126m 1.0 psi = rozbijí sklo 

 

Metano-vzdušná směs iniciována jiskrou nebo plamenem vyvolá tlakovou vlnu 

do vzdálenosti 126m. Síla exploze tříští výplně oken přilehlé budovy. Ničí vybavení KJ a 

blízko umístěné kotelny. 

Obrázek 11 Výpis z programu Aloha v textové podobě pro scénář exploze 
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Obrázek 12 Zóna ohroţení sílou exploze 

Program dokáţe znázornit předpokládanou dobu a sílu úniku důlního plynu. 

 

Obrázek 13 Síla zdroje úniku po dobu 1 hod pro variantu exploze 
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5 PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 

Mezi stávající preventivní a zejména bezpečnostní opatření umístěné v prostoru 

motor – generátoru, můţeme zahrnout především čidla úniku plynu, která jsou situována 

pod stropem nad plynovou tratí a nad motorem. Tyto čidla zajistí automatické odstavení 

kogenerační jednotky z provozu a uzavření vstupů plynu do kontejnerové skříně 

samostatným bezpečnostním pneumatickým uzavíracím ventilem, který je situován 

v přívodu plynu před hlavním uzávěrem a umístěn v plechové skříni na vnějším plášti 

kontejnerové skříně. Pro bezpečnost provozu a údrţby plynovodu je do systému rozvodu 

plynu umístěna ještě další dvojice bezpečnostních ventilů, která má roli sekundárního 

preventivního opatření v případě poruchy hlavního pneumatického uzavíracího ventilu. 

Mezi těmito bezpečnostními ventily je z důvodu údrţby a servisu umístěn další havarijní 

manuálně uzavírací ventil KJ. 

Dále zde můţeme zmínit automatický samozhášecí systém TEPOSTOP, který je 

aktivován čidly kouře a je zapojen do bezpečnostní smyčky tlačítek CENTRALSTOPu. 

Tyto navzájem nezávislá čidla kouře, bezpečnostní tlačítka a doplňkové hasící přístroje 

posilují bezpečnostní systém KJ jako celku. 

Další čidlo úniku plynu nacházející se pod stropem v prostoru elektrických 

rozváděčů zajistí, v případě úniku plynu, odstavení kogenerační jednotky z provozu. 

Veškeré rozvody plynu jsou provedeny z nerezového potrubí, které eliminuje tvorbu 

vnitřní koroze a zajišťuje bezeztrátový průchod plynu plynovodem.  

Případné iniciaci zpětným šlehnutím motoru je zabráněno osazením protiexplozní 

pojistky do plynové trasy motoru. 

Ochranné funkce jsou zajištěny těmito prvky: 

 čidlo tlaku plynu na vstupu plynu do plynové řady předregulátoru 

 analogové čidlo tlaku plynu na vstupu plynu do kontejneru  

 diferenční čidlo tlaku plynu na filtru plynové řady předregulátoru 

 čidlo úniku plynu v prostoru motor – generátoru 2 ks se signalizací 10 a 20% DHV  

 čidlo úniku plynu v prostoru rozváděčů se signalizací 10 a 20% DHV 

 binární čidlo minimálního tlaku plynu plynové trasy motoru  

 analogové čidlo teploty plynu na deflagrační pojistce plynové trasy motoru 

 kouřové čidlo v prostoru motor – generátoru  
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 kouřové čidlo v prostoru rozváděčů 

Havarijní plán ukládá obsluze povinnost provádět odvzdušnění plynovodu po zásahu 

do potrubí. Odvzdušnění plynovodu jako preventivní opatření proti vytvoření výbušné 

koncentrace, musí být prováděno tak dlouho, dokud obsluha nezjistí přenosným 

indikátorem plynu na hlavních odvzdušňovacích potrubích, ţe směs plynu vykazuje 

hodnoty mimo meze výbušnosti.  

Mezi preventivní opatření, která omezují nebezpečí vzniku havárií, patří např. – 

takové provedení elektroinstalace, které je v souladu s platnými normami podle druhu 

prostředí v jednotlivých prostorech. Nejdůleţitějším preventivním opatřením je pravidelná 

pečlivá údrţba zařízení – předepsané revize a opravy zařízení, včasné odstraňování poruch 

na zařízeních, instalace a údrţba rezervních zařízení.  

K dalším významným preventivním opatřením patří instalace automatizovaného 

systému řízení technologických procesů, který na základě měření, regulace a automatizace 

předchází kritickým stavům optimálním řízením technologie, vyloučením lidského 

chybového faktoru a signalizuje havarijní stavy. V případě jakékoli poruchy 

na kogenerační jednotce a souvisejících zařízeních (přípojka plynu, přípojka elektrické 

energie atd.) bude kogenerační jednotka odpojena. 

Tyto bezpečnostní řetězce zajišťují odstavení kogenerační jednotky a zabraňují 

případnému poškození zařízení a vzniku materiálních škod.  

Doporučená preventivní opatření vyplývají z vyhodnocení veškerých zde uváděných 

metod a opírají se současně o praktická doporučení provozovatele dané technologie. 

Závěry této diplomové práce mohou rozhodně přispět ke zvýšení bezpečnosti provozu a 

ochrany majetku, osob. Odhalení a vyhodnocení nalezených rizik pomůţe ke zvýšení 

bezpečnosti provozu KJ provozovatele. Můţeme zde vyzdvihnout zejména praktická a 

nenákladná doporučení, jako je označování ohroţených úseků a funkčních částí 

výstraţnými tabulemi, jejich ohrazením pro znemoţnění krádeţí, aţ po výstavbu bariér 

nebo svodidel souběţných úseků liniových staveb podél komunikací. Technické moţnosti 

dnešních kamerových systémů včetně elektronicky zabezpečovacích systémů (EZS) 

mohou také významně přispět ke zvýšení bezpečnosti a prevence následných škod. 

Výsledky této analýzy rizik mohou přispět i technickým obsluhám a dispečerům, kteří sice 

mají praktické dovednosti se zvládáním jiţ jednou řešených havárií, ale mnohdy nejsou 

připraveni řešit nově vzniklé situace, které se diplomová práce snaţila odhalit.   
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ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce byla analýza a vyhodnocení rizik technologie 

vyuţívání důlního plynu pro energetické účely. Byl zde analyzován proces přeměny 

důlního plynu na energii a teplo pomocí zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a 

tepla. Na základě metod pouţitých v této diplomové práci byl proces spalování důlní plynu 

podroben analýze. Nejprve byla pouţita nesystematická metoda What-If pro kvantifikaci 

moţných scénářů. Tato metoda dokáţe na základě pohovoru s odbornými pracovníky 

tohoto technologického procesu zjistit moţné příčiny havárií a navrhuje opatření 

pro zvýšení bezpečnosti. Na seznam takto vytvořených scénářů byla aplikována 

systematická metoda FMEA, která je vhodná pro zobrazení přehledu o závaţnosti daných 

scénářů. Její nevýhodou je, ţe jsou studovány a dokumentovány všechny moţné poruchy 

komponentů, tzn. i takové, které nemají vztah k jakýmkoliv moţným následkům. 

Pro detailní rozbor nejzávaţnějšího scénáře byla vybrána metoda ETA, která kvalitativně 

vyhodnocuje zjištěná rizika. Výsledkem metody ETA jsou scénáře havárií, které mohou 

nastat v procesu zpracování důlního plynu pro energetické účely. Pro názornost jsou tyto 

scénáře zobrazeny v modelovacím programu Aloha, jehoţ výstupem jsou textové a 

grafické znázornění zón negativně ovlivněných působením rizikového jevu.  

Největším přínosem pro zjištění potenciálních rizik, měly pohovory s technickými 

zaměstnanci organizace Green Gas DPB, a.s., neboť jiţ mají několikaleté zkušenosti 

při řešení provozních poruch a havárií. 

Dále je nutno kladně ohodnotit, ţe organizace Green Gas DPB, a.s. má neustálý 

zájem na zvyšování zabezpečení prostředí s nebezpečím výbuchu plynu a investuje nemalé 

částky do studií i praktických opatření, které ji v této problematice mohou pomoci. 

V nedávné době byla zpracována studie, která se zaměřila na doplnění celé plynovodní 

soustavy o měřidla tlaku a teplot tak, aby byly tyto veličiny dostupné v reálném čase. 

Nepřetrţitý dispečerský dohled s praktickými znalostmi, reálnými měřenými parametry a 

moţnými riziky je zárukou bezproblémového chodu KJ, včetně navazujících procesů 

při dodávce důlního plynu. 

Tímto bych chtěl poděkovat všem dotazovaným zaměstnancům Green Gas DPB, a.s., 

kteří mi současně umoţnili nahlédnout do reálného provozu zpracování důlního plynu 

v KJ.  
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