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Abstrakt 

 Při dobývání uhelné hmoty dochází k výstupu metanu do důlního ovzduší. 

Tento plyn je v prostředí dolu rizikovým činitelem a cílem bezpečného větrání je 

tedy snížit jeho koncentraci na hladinu požadovanou bezpečnostními předpisy. To 

je možné provést za pomoci výpočtu okamžitého objemu uhelné hmoty, která má 

možnost exhalovat metan v prostoru důlního pracoviště. Velikost tohoto objemu je 

závislá na rychlostech strojů, které jsou použity pro rozpojování a transport 

rubaniny z důlního pracoviště. Pro transport rubaniny z důlního pracoviště je 

používán hřeblový dopravník, pro rozpojování je možno použít buď uhelný 

kombajn nebo uhelný pluh. Jelikož regulace rychlosti dopravníku není možná, je 

tedy možné tento okamžitý objem ovlivnit změnou rychlosti rozpojovacího stroje. 

Tento výpočet lze efektivně provádět užitím aplikačního softwaru sestaveného na 

základě matematického vyjádření zmíněné závislosti okamžitého objemu na 

rychlostech strojů. 

Klíčová slova 

Metan, uhlí, objem, rozpojování, transport, uhelný kombajn, uhelný pluh, hřeblový 

dopravník 

Abstract 

 During coal mining methane is released into the mining spaces. This gas is 

a risk factor in the mine and therefore the aim of the safe ventilation is lowering 

methane concentration to the level required by safety regulations. It is possible do 

it with the help of the current volume calculation of the coal mass, which has the 

capability of exhaling into the coalface. The volume depends on the speed of the 

machines used for disconection and removal of coal. The scraper conveyor is 

used for transportation of coal, the shearer or the coal plow can be used for 

breaking coal. As the speed of the scraper conveyor cannot be controlled, the 

current volume of loose coal can be influenced by the change of speed of the 

disintegrating machine. The calculation can be performed efficiently while using 

applicaton software, which is compiled on the basis of mathematical expression of 

the dependence of the current volume on the machinery speeds. 

Key words 

Methane, coal, volume, disconection of coal, removal, shearer, coal plow, scraper 

conveyor 
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Úvod 

 Řešení tématu dizertační práce velmi úzce souvisí s problematikou řešení 

plynových poměrů na důlních pracovištích, zejména v těžených porubech a s nimi 

souvisejících ražbách důlních chodeb a prorážek. 

 Samotné plynové poměry jsou určeny jednak přírodními podmínkami, ale 

také podmínkami technicko-provozními. 

 Na vysoce plynujících dolech může pak být plynonosnost sloje resp. její 

plynodajnost limitujícím faktorem pro dosažení předpokládané uhelné těžby 

v porubu v této sloji dobývaném. Metanová exhalace dobývaného porubu a 

přilehlých důlních děl musí být ředěna tak, aby nejvyšší skutečné koncentrace 

metanu nepřekročily příslušná ustanovení vyhlášky ČBÚ o nejvyšších přípustných 

koncentracích. 

 Z analýzy skutečných plynových poměrů dané porubní oblasti pak vyplývají 

příslušná opatření související s nepravidelností, resp. nerovnoměrností metanové 

exhalace, zejména s nutností zavedení důlní degazace s cílem dosažení její 

nejvyšší účinnosti. Vysoce plynonosné resp. plynodajné sloje totiž bez 

provozování účinné degazace nelze vůbec dobývat. 

 Jelikož sloje OKD, a.s., Závodu 3 patří mezi nejvíce plynonosné a 

plynodajné, je řešení dizertační práce nasměrováno do této lokality. 

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou úvodní kapitoly dizertační 

práce věnovány charakteristice přírodních podmínek, ale také podmínek 

technicko-provozních, které v komplexu rozhodují o zásadách metodiky výpočtu 

možnosti ředění exhalujícího metanu. 
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1 Předmět a cíle dizertační práce 

 Předmětem dizertační práce je metodika výpočtu možnosti efektivního 

ředění exhalujícího metanu při akceptování všech důležitých určujících či 

ovlivňujících podmínek jednak přírodních, ale také technicko-provozních. 

Cíle dizertační práce jsou: 

1. Charakteristika přírodních podmínek souvisejících s plynovými poměry 

důlních pracovišť 

2. Charakteristika provozně-technických podmínek 

3. Charakteristika dobývacích technologií 

4. Analýza podmínek a dobývacích technologií 

5. Výpočet ředění exhalujícího metanu při pluhování 

6. Výpočet ředění exhalujícího metanu při kombajnové těžbě 

7. Zpracování algoritmu, resp. návrhu pro vytvoření softwaru pro obecné 

použití 

8. Verifikace na konkrétním pracovišti 
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2 Současný stav řešené problematiky 

 Nejvýznamnějšími plynovými, respektive plynodynamickými projevy se 

vyznačuje jižní část Ostravsko-karvinského revíru, tj. dobývací prostor bývalého 

Dolu Paskov, bývalého Dolu Staříč, tedy současná těžební lokalita OKD, a.s., 

Závod 3. Proto bylo řešení vytčené problematiky orientováno právě do dobývacího 

prostoru tohoto závodu. 

 Je nutno vzít v úvahu nejdůležitější faktory ovlivňující a určující uvolňování 

metanu do důlních děl viz Obr 2.1 [1]. 

 

Obr 2.1: Základní dělení faktorů ovlivňujících uvolňování plynů do důlních děl 

 Jedná se o vliv přírodních a technicko-provozních podmínek na plynové 

poměry zkoumaného objektu (horninového masívu, dolu, jejich částí až po 

jednotlivá pracoviště). Plynové poměry jsou pak dány určitými veličinami. Ty jsou 

definovány takto: 

Plynonosnost je vlastnost horninového masívu charakterizovaná množstvím jeho 

plynných složek (PN) (𝑚3 ∙ 𝑡−1). 

Plynonosná zóna je souvislá vrstva plynonosných hornin s regionálním vývojem 

a chemismem plynů. 
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Zonálnost plynů je zastoupení jednotlivých plynových složek v hloubkovém 

rozsahu horského masívu. 

Důlní exhalace je stálé a pozvolné uvolňování plynových složek z kolektorských 

hornin, případně důlních vod do důlního ovzduší (EX) (𝑚3). 

Absolutní plynodajnost je množství exhalovaných a degazovaných složek (𝑃𝐷𝑎) 

(𝑚3). 

Relativní plynodajnost je absolutní plynodajnost vztažená na 1 tunu denní těžby 

uhlí (𝑃𝐷𝑟) (𝑚3 ∙ 𝑡−1). 

Mechanismus plynodajnosti jsou zákonitosti, jimiž se řídí projevy plynodajnosti 

[12], [13]. 

 Jelikož však tyto veličiny ještě plně nevyhovují požadavkům na moderní 

řešení problematiky plynodajnosti a plynonosnosti, vznikají v metodikách prognózy 

plynodajnosti nové veličiny, které mají nahradit dosud používané a méně vhodné. 

Jedná se například o vztažení základní veličiny na 300 m2 odrubané plochy (místo 

na 1 tunu průměrné denní těžby, jak je tomu u relativní plynodajnosti). Metoda 

ovlivňujících faktorů [14] pak používá například jako vztažné veličiny tzv. plošnou 

plynodajnost. Zvláštní pozornost zasluhuje pojem tzv. provozní plynodajnosti dolu. 

Vývoj celodůlní provozní plynodajnosti se zpravidla dělí z hlediska časového do tří 

stádií: 

a) počáteční (od zahájení hloubení jam, ražení otvírkových a přípravných 

důlních děl, v době náběhové těžby s tendencí silného zvyšování 

hodnoty provozní plynodajnosti), 

b) kritické (provozní plynodajnost dosahuje maximálních hodnot s 

ohledem na kapacity hlavních ventilátorů a degazační stanice), 

c) stabilizované (provozní plynodajnost postupně klesá a ustaluje se na 

málo kolísajících hodnotách, plynodajnost se stabilizuje). 

 Celý komplex podmínek, majících zásadní vztah k uvolňování plynů do 

prostor důlních děl, lze rozdělit, jak již bylo uvedeno, v zásadě do dvou základních 

skupin [1]. 

1. podmínky přírodní 

2. podmínky technicko-provozní 
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 2.1 Geologie předmětné oblasti 

 Zmiňovaný dobývací prostor OKD, a.s., Závodu 3, patří do české části 

hornoslezské pánve a je situován v příborské části podbeskydské oblasti, tedy 

mimo klasický ostravsko-karvinský revír. Jsou zde vyvinuty petřkovické a 

hrušovské vrstvy ostravského souvrství. 

 Hornoslezská pánev je sedimentační prostor přibližně tvaru trojúhelníku, 

jenž se rozkládá převážnou většinou své plochy v polské části Slezska, a pouze 

svým jihozápadním výběžkem zasahuje na území České republiky. Česká část 

Hornoslezské pánve je nejvýznamnější černouhelnou pánví v České republice. 

 2.1.1 Česká část Hornoslezské pánve 

 Dle literatury [4], [5], západní hranice pánve probíhá od Nového Jičína 

k hranici s Polskem u Bohumína. Severní a východní hranici pak tvoří česko-

polská hranice. Jižní hranice pánve zatím není přesně určena. Karbonská 

souvrství se ponořují pod pohoří Vnějších Západních Karpat a je pravděpodobné, 

že pokračováním Hornoslezské pánve jsou i souvrství, které se nacházejí 

v hloubce 2700 až 4700 m na jižní Moravě (vrtnými pracemi byla prokázána 

existence namurské výplně až u Němčiček na Jižní Moravě). 

 Tato pánev se dělí na dvě základní části: severní ostravsko-karvinskou a 

jižní podbeskydskou, viz Obr 2.2 [9]. 

 Ostravskou a karvinskou oblast v severní části pánve od sebe odděluje 

orlovská tektonická struktura, viz Obr 2.3 [4]. Tato severní část pánve je provozně 

nazývána ostravsko-karvinský revír. 

 Podbeskydská pánev se pak skládá z příborské, těšínské, mořkovské, 

frenštátské a jablunkovské části. 

 Z geologického hlediska je však významnější dělení na západněji 

položenou a mobilnější předhlubeň variského horstva a východnější část 

platformní. Obě tyto části se liší mocnostmi, výplní a intenzitou výskytu 

tektonických poruch, které ve směru na východ klesají. 

 Ostravsko-karvinský revír leží v předpolí flyšoidních spodnokarbonských 

sedimentů Nízkého Jeseníku a představuje, jak bylo zmíněno, čelní hlubinu 

variského horstva. Tato je vyplněna sedimentárními horninami datovanými do 

svrchního karbonu (spodní namur A – westphal), viz obrázky 2.4, 2.5 [6]. 

Spodnější ostravské souvrství na západě pánve, intenzivněji zvrásněné, obsahuje 

paralická (mořská) patra. 
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 Podloží pánve [4] tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a 

spodnokarbonských uloženin, výplň pánve sestává z klastických 

svrchnokarbonských sedimentů se slojemi černého uhlí. Tyto svrchnokarbonské 

horniny vystupují na povrch pouze ve velmi omezených odkryvech ve městě 

Ostravě, jinak jsou kryty neogenními uloženinami karpatské předhlubně a příkrovy 

Vnějších Karpat, takže jejich výzkum je omezen v podstatě výhradně na důlní díla 

a hlubinné vrty. Vzhledem k ekonomickému významu je však stupeň 

prozkoumanosti na vysokém stupni, zvláště v severních částech. Délka důlních 

děl zde dosahuje několika tisíc kilometrů, úhrnná délka průzkumných vrtů je kolem 

1 800 km. Stratigraficky dělíme svrchní karbon Hornoslezské pánve na souvrství 

ostravské a karvinské. 

 

Obr. 2.2: Územní členění české části hornoslezské pánve. Podle Sivek et al. (2003), upraveno. 

 2.1.2 Ostravské souvrství 

 Ostravské souvrství o maximální mocnosti 3 200 m náleží spodnímu 

namuru a představuje paralickou uhlonosnou molasu, tedy sedimenty střídavého 

kontinentálního a mořského původu, usazené po hlavní (sudetské) fázi variského 

vrásnění. Z hlediska proměnlivosti facií je ostravské souvrství zřejmě nejpestřejší 

částí Českého masivu. V cyklicky se opakujících sledech se střídají mořské 
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(paralické), přechodné (brakické) a velmi různé kontinentální facie, ovlivňované 

nejrůznějšími vlivy, a to jak tektonickými vlivy, tak změnami úrovně mořské 

hladiny, klimatickými výkyvy i vulkanickou činností. 

 

Obr 2.3: Schématický řez ostravsko-karvinským revírem 

 Cykličnost je charakteristickým znakem, přičemž základní cykly ostravského 

souvrství jsou tvořeny opakovaným sledem :  

 hrubozrnné bazální pískovce (popřípadě slepence) 

 prachovce (s kořeny uhlotvorných rostlin) 

 uhelná sloj 

 jílovce s faunou sladkovodní, brakickou a mořskou 

 Tento cyklus odráží probíhající změny prostředí od říčních a jezerních 

sedimentů přes organogenní sedimenty bažin a rašelinišť k jezerním, lagunárním 

a mořským uloženinám mělkých zálivů a přílivových plošin. Cykly nebývají 

zachovány v úplnosti, častým úkazem je odnos svrchních částí cyklů při transgresi 

následujícího cyklu. Znázornění na obrázku 2.4 [6]. 
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Obr 2.4: Příklad vrstevního sledu ostravsko-karvinského revíru (nejvyšší část ostravského souvrství 

s mořským patrem a nejnižší část souvrství karvinského s význačnou slojí Prokop a typickým 

výskytem slepenců) 

 Ostravské souvrství je proměnlivé ve vertikálním i horizontálním směru. 

Vertikální změny se projevují poklesem množství mořských sedimentů, ubýváním 

uhlonosnosti a vulkanogenních poloh tufů a tufitů směrem do nadloží a naopak 

vzrůstajícím objemem arkóz. Horizontální rozdíly jsou nápadné při srovnání 

západní a východní části pánve. Západní, předhlubňová část, se vyznačuje 

velkými mocnostmi, hojnými těžitelnými uhelnými slojemi (až 90) a mořskými a 

brakickými horizonty (až 80). V platformní východní části jsou mocnosti souvrství 
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až 30x menší, dobyvatelných slojí je méně (20–40). Většina mořských poloh se 

vytrácí a naopak stopy tektonických zdvihů a eroze jsou častější. 

 Mořské záplavy přicházely obecně od SSV a směřovaly k JJZ, nejdále k 

jihu zasáhly pouze čtyři hlavní ingrese reprezentované „mořskými patry” Štúra, 

Enny, Barbory a Gaeblerova. Jako „mořská patra” se v hornické praxi tradičně 

označují intervaly s mořskou nebo brakickou sedimentací, tvořené převážně 

jílovými sedimenty. Tato patra mají značný stratigrafický a praktický význam, 

neboť ve zvrásněném sledu dovolují identifikovat uhelné sloje i dělit souvrství na 

vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské, viz obrázek 2.3. Brakické 

polohy se podle výskytů lingulidních ramenonožců označují jako patra lingulová. 

 K tvorbě černouhelných slojí došlo v období karbonu, tedy v období 

mladších prvohor, viz obrázek 2.5 [7]. 

 

 

Obr 2.5: Stratigrafická tabulka 
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 2.1.3 Karbon 

 Prvohorní éra (geologický útvar) karbon [8] má počátek datován 354 milionů 

let zpět do minulosti a jeho spodní hranice je vymezena nástupem živočišného 

druhu Siphonodela sulcata. Dělení karbonu se stále vyvíjí, obecně se dělí na 

starší spodní karbon a mladší svrchní karbon. V Evropě se používal a dosud 

používá pro pojmenování spodního karbonu název dinant a a pro svrchní karbon 

název silesian. V České republice a západní Evropě se setkáváme s názvy 

tournal, visé, namur, wetphal, stephan (řazeno od nejstaršího). Východní Evropa a 

Severní Amerika užívá pro označení časových úseků karbonu svá vlastní odlišná 

pojmenování. 

Klima 

 Klima karbonu bylo zpočátku velmi teplé, v průběhu éry došlo k výraznému 

ochlazení a zalednění. Jedná se o nejrozsáhlejší zalednění v historii Země. Na 

evropském kontinentu v mělkovodních močálech dochází k hromadění rostlinné 

hmoty, z níž později vznikají rozsáhlá uhelná ložiska. Množství oxidu uhličitého, 

vzniklého vlivem sopečné činnosti, je postupně vstřebáváno rostlinami a klima se 

stává sušším (pouštní klima svrchního karbonu a permu). 

Tektonika 

 V průběhu karbonu dochází vlivem kolize paleokontinentů k rozsáhlému 

hercynskému (variskému) vrásnění. Vrásnění bylo doprovázeno metamorfózou a 

plutonismem; tyto jevy v Českém masivu často zakrývají starší projevy. Dílčí fáze 

variského horotvorného procesu se označují jako 

 bretonská (svrchní devon – spodní karbon) 

 sudetská (spodní – svrchní karbon) 

 krušnohorská (svrchní namur – spodní westphal) 

 asturská (svrchní westphal – spodní stephan) 

Flóra 

 V éře prvohor viz [7], [8] se v periodě svrchního ordoviku objevují první 

rostliny rostoucí na souši, z nichž se v karbonském období vyvinuly stromovité 

primitivní rostliny. Perioda karbonu je obdobím tektonického klidu, dno pánve 

zarůstá výše zmíněnou uhlotvornou vegetací, kterou představují rostliny výtrusné - 

plavuně (Lycophyta), především rody Lepidodendron a Sigillaria, vytvářející 

obrovské stromy až 30 m vysoké. Z přesliček (Sphenophyta), rostoucích v 

karbonu, jsou důležité rody Asterocalamites (spodní karbon), Calamites a 
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Mesocalamites (svrchní karbon). Dále jsou známy vyšší nahosemenné rostliny 

Cordaites a rovněž se ve svrchním karbonu objevují i první pravé jehličnaté 

rostliny (rod Walchia). Z období mezi karbonem a permem jsou objeveny druhy 

Hymenozortiletes lepidophytus a Vallatisporites pusilites. 

Fauna 

 Karbonská fauna se již vyznačuje značnou druhovou proměnlivostí. 

Objevují se pozůstatky prvoků, měkkýšů, členovců, ostnokožců. Rozvíjí se ryby, 

pokročilí obojživelníci a praví plazi. Jeden z hmyzích rodů – pravážka, nese 

pojmenování Ostrava (vyskytuje se v ostravském svrchním karbonu). Z měkkýšů 

zaujímají významné místo amonoidní goniatité. Nápadně ubylo trilobitů. Velký 

rozvoj zaznamenali suchozemští členovci – pavouci, štíři, stonožky a zejména 

hmyz. Kromě výše zmíněných pravážek se objevují i pravé vážky, jepice, brouci, 

stejnokřídlí, chrostíci a jiné druhy hmyzu. Do sladkovodních jezer se rozšiřovaly 

trnoploutvé ryby, rozvíjely se ryby paprskoploutvé (Palaeoniscida). V jezerech a 

řekách žili velcí žraloci (Xenacanthida). Rozšířeni byli akantoidé. Z obojživelníků 

jsou významní především draví krytolebci (Stegocephali). Díky ústupu moří se 

postupně vyvíjely druhy živočichů se zrohovatělou pokožkou, která chránila před 

vypařováním vody. Tito živočichové postupně přestali klást vajička do vody a vodu 

nutnou pro vývoj zárodku nahradila tekutina v amniové dutině. 

 2.2 Charakteristika přírodních podmínek souvisejících 

s plynovými poměry důlních prostor 

 Mezi přírodní podmínky související s plynovými poměry důlních prostor je 

nutné zařadit především následující podmínky [1]: 

 mocnost dobývané sloje 

 hloubku uložení dobývané sloje pod povrchem 

 úklon dobývané sloje (celého souslojí) 

 stupeň prouhelnění dobývané sloje 

 pórovitost uhlí dobývané sloje 

 plynopropustnost uhlí dobývané sloje 

 obsah vody v uhelné hmotě dobývané sloje 

 četnost a plynovou aktivitu tektonických poruch 

 původní plynonosnost oblasti 

 pevnost uhelné hmoty dobývané sloje  

 tlak plynu ve sloji 
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 Kromě uvedených faktorů týkajících se dobývané sloje je potřeba 

respektovat i podmínky a faktory týkající se jednak průvodních hornin jako i slojí 

v nadloží či podloží, ovlivněných důlními díly v dobývané sloji:  

 počet a mocnost slojí nacházejících se v pásmu ovlivnění dobývané sloje 

 vzdálenost těchto slojí od sloje dobývané 

 stupeň prouhelnění uhelné hmoty těchto slojí 

 pórovitost ovlivněných slojí a průvodních hornin 

 plynopropustnost těchto vrstev 

 pevnost horninových vrstev tvořících nadloží a podloží dobývané sloje 

 tlak plynu v průvodních horninách 

 příp. řadu dalších faktorů, avšak podstatně méně významných [15] 

 V následujících kapitolách je popsán vliv nejdůležitějších podmínek na 

plynodajnost, respektive plynonosnost. 

 2.2.1 Mocnost dobývané sloje 

 Absolutní plynodajnost vlastní dobývané sloje za jinak stejných podmínek 

roste s její mocností, což je dáno rostoucím množstvím uhelné substance. Pokud 

se týká komunikace plynu průvodními horninami z nadloží i podloží a tím 

uvolňování plynu z ovlivněných slojí a proslojků platí, že prostupnost průvodních 

hornin a tím i odplyňování ovlivněných slojí závisí na kvalitě a kvantitě vzniklých 

trhlin a puklin. Z mechaniky hornin je obecně známo, že s rostoucí mocností sloje 

roste i výška a hloubka ovlivněného pásma a tím jeho tlakové a deformační 

projevy. Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že zhruba do mocnosti 0,6 m lze u 

mnohých provozních případů očekávat nikoliv zával, ale pouze svěr, pak je 

zřejmé, že v případě, kdy dochází ke konvergenci, jsou ukládány průvodní horniny 

po vyuhlení porubu ve zhruba stejné poloze, v jaké se nacházely před zahájením 

vyuhlovacího procesu, že tedy trhlin vznikne mnohem méně. Pokud vzniknou, 

dojde k opětné konsolidaci nadloží i podloží mnohem dříve, a to časově i 

prostorově, než u slojí mocnějších. Obecně lze konstatovat, že s rostoucí 

mocností dobývané sloje narůstá prostupnost průvodních hornin a navíc narůstá 

doba jejich konsolidace, což spolu s narůstajícím množstvím uhelné substance 

způsobuje zvyšování plynodajnosti jak vlastní dobývané sloje, tak i zvýšení 

plynodajnosti dokonalejším odplyňováním průvodních horninových vrstev a 

ovlivněných slojí a proslojků. 

 Vlív mocnosti dobývané sloje na plynodajnost porubu, či mocnosti sloje, v 

níž se razí důlní dílo, na plynodajnost dlouhého důlního díla je matematicky 

vyjádřen u prognózy metodou ovlivňujících faktorů vzorcem (2.1), jež udává 

plynově aktivní mocnost j-tého porubu jako součet plynově aktivních mocností 
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všech průvodních slojí a proslojků včetně dobývané sloje, které jsou ovlivněny 

dobýváním j-tého porubu  

(∑ 𝑚𝐴𝑖

𝑛
𝑖=0 )

𝑗
= [∑ 𝑚𝑖 ∙ (1 −

|𝑥𝑖|

𝑎∙𝑚0
)𝑛

𝑖=0 ]
𝑗
 (m) (2.1) 

kde 

𝑚𝑖 – mocnost i-té průvodní sloje či proslojku (pro dobývanou sloj i = 0) 

𝑥𝑖 – vzdálenosti i-té průvodní sloje či proslojku od dobývané sloje a vypočte se tak, 

že od hloubky uložení i-té průvodní sloje 𝑋𝑖 odečteme hloubku uložení dobývané 

sloje 𝑋0  

𝑚0 – mocnost dobývané sloje 

a – bezrozměrný součinitel, jehož hodnota pro sloje a proslojky v nadloží 

dobývané sloje je 70 a pro sloje a proslojky v podloží dobývané sloje je 20. 

 2.2.2 Hloubka uložení dobývané sloje 

 Vztahem hloubky uložení dobývané sloje a její plynonosnosti se zevrubně 

zabývá [16], [17], [18] a přijímá tyto postuláty: 

1. makromolekula uhelné substance se skládá z kondenzovaného 

uhlíkového jádra podobného grafitu, z vedlejších řetězců s různým 

stupněm polymerace s převážným obsahem tří chemických prvků: C, 

H2, O2 a aktivizovaného komplexu, 

2. existence aktivizovaného komplexu dodává hořlavé hmotě uhlí sorpční, 

paramagnetické, ionexové a elektrovodivostní vlastnosti, 

3. v procesu náhlého odlehčení uhelné sloje od geostatického tlaku vzniká 

tzv. „průmyslová“ metamorfizace hořlavé hmoty, která je doprovázena 

strukturními změnami makromolekuly a uvolňováním plynné fáze, 

4. geodetická a stratigrafická hloubka uložení uhelné sloje v daném bodě 

ložiska jsou určujícími parametry stupně metamorfizmu hořlavé hmoty 

(stupně prouhlení). 

 Vliv geostatického tlaku způsobil, že se v makromolekule uhlí uchoval jistý 

objem aktivizovaného komplexu. V postinverzní fázi v uhelné hmotě se při 

zmenšení geostatického tlaku na sloj objevují reakce, a to na úkor zbytkového 

objemu aktivizovaného komplexu, který se spotřebovává na vznik těchto struktur a 

také na doplnění bočních řetězců makromolekuly, čímž uhlí „stárne“ viz obrázky 

2.6 a 2.7 [1]. 
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 Při současných hloubkách uložení slojí je prudké snížení doprovázeno, 

stejně jako v postinverzním období, vznikem těchto struktur makromolekuly z 

aktivizovaného komplexu a též uvolňováním plynné fáze CH4 respektive CO2 z ní. 

 

Obr 2.6: Boční řetězce makromolekuly uhlí 

 

Obr 2.7: Zpevnění aromatického jádra 
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 2.2.3 Úklon dobývané sloje 

 Vliv této veličiny na plynodajnost daného pracoviště úzce souvisí s 

problémem řešeným v přecházející kapitole. U šikmých slojí a slojí strmě 

uložených se nacházejí pracoviště v jedné a téže sloji v různých hloubkách. V 

jedné a téže sloji existuje trend zmenšení obsahu prchavých látek uhlí s růstem 

geodetické hloubky. Ve vztahu k uhlí uloženému u výchozu sloje na povrchu (X = 

0), charakterizuje růst deficit obsahu prchavých látek s rostoucí hloubkou jeho 

uložení, zvýšení intenzity uvolňujících se plynných produktů z pevné faze včetně 

metanu. Základní komponentou molekuly je vodík. Předpokládá se tedy, že deficit 

vodíku v uhlích uložených na výchozu sloje a vyzvednutých z hloubky X téže sloje 

se následkem metamorfizmu spotřeboval na vznik metanu. 

 2.2.4 Stupeň prouhelnění dobývané sloje 

 Mírou stupně prouhelnění dobývané sloje je obsah prchavých látek v 

hořlavině uhlí dobývané sloje Vdaf, který je funkcí sumárního vlivu stratigrafické 

hlougky (Y) a hloubky geodetické (X) (ponoření se sloje) - viz Obr 2.8 [1]. 

Plynonosnost uhelné hmoty PN je funkcí prouhelnění jeho hořlavé hmoty a 

geodetické hloubky uložení sloje jak uvádí [17][19]. 

𝑃𝑁 = 𝑓(𝑉𝑑𝑎𝑓 ; 𝑋) (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (2.2) 

𝑉𝑑𝑎𝑓 = 𝑓(𝑌; 𝑋) (%) (2.3) 

 
Obr 2.8: Stratigrafické a geodetické hloubky 
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 Z těchto základních předpokladů vychází i metoda  ovlivňujících faktorů 

(OF) pro regionální prognózu plynodajnosti dolů. 

 2.2.5 Pórovitost dobývané sloje 

 Pórovitost hornin lze definovat například vztahem  

𝑝 =
𝑉𝑝∙100

𝑉𝑐
=

𝑉𝑝∙100

𝑉+𝑉𝑝
 (%) (2.4) 

kde 

p – pórovitost hornin 

Vp – objem pórů 

Vc – celkový objem horniny 

V – čistý objem horniny (objem skeletu horniny) 

 Rozlišjujeme pórovitost úplnou a pórovitost efektivní. Efektivní se liší od 

úplné tím, že se při ní uvažují jen póry schopné komunikace. Odtud vyplývá, že 

úplná pórovitost není ovlivńujícím činitelem plynodajnosti. Na průchod plynu má 

rozhodující vliv pórovitost efektivní. Vycházíme-li ze skutečnosti, že obsah plynu 

v horninách bývá zpravidla 10-násobně až 100-násobně menší než v uhlí, pak pro 

plynodajnost porubu je rozhodující možnost průchodu plynů, obsažených 

v ovlivněných slojích a proslojcích, do vyuhleného prostoru. Tato možnost 

průchodu je pak dána jednak efektivní pórovitostí a dále vznikem a rozšířením 

trhlin a puklin v uhlí a průvodních horninách v důsledku jejich deformací. 

 Znamená to, že samotná veličina pórovitost není rozhodujícím faktorem 

ovlivňujícím plynodajnost dané horninové vrstvy, ale že jím je plynopropustnost 

dané ovlivněné horniny (uhelné sloje). 

 2.2.6 Plynopropustnost horninové vrstvy 

 Permeabilita – propustnost horninové vrstvy - vychází z efektivní pórovitosti. 

Je tedy dána počtem a kvalitou efektivních pórů v dané horninové vrstvě, tj. pórů, 

které umožňují komunikaci plynu z místa na jeho tvoření nebo uzavření do 

vyuhleného prostoru nebo vyraženého prostoru důlního díla v důsledku hornické 

činnosti. Hybnou silou pohybu plynu je tlakový spád mezi místem, kde je plyn 

uzavřen, a místem „odlehčeným“, tedy prostorem vytvořeným ražbou, či 

dobýváním. Tedy důlním dílem. 

 Laboratorní zkoušky i zkoušky v přírodních podmínkách přímo v dole, 

zabývající se stanovením plynopropustnosti uhlí, ukazují, že plynopropustnost uhlí 
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počítaná podle zákona Darcyho je závislá na tlaku plynu a klesá s jeho rostoucí 

hodnotou. 

 Zákon Darcyho platí pouze tehdy, když na proudění plynu nepůsobí 

adsorpční síly a vzlínavost. Skutečný pohyb sorbujících plynů v pórovitém 

prostředí se význačně liší od vazkého izotermického proudění. 

 Skutečným důlním podmínkám odpovídá nestejnorodé trhlinato-pórovité 

anizotropní prostředí se střídajícími se vrstvami hornin a slojemi uhlí. 

Nejdůležitějšími vlastnostmi odrážejícími filtrační a kolektorské vlastnosti každé 

uhlené sloje i vrstvy hornin jsou především pórovitost, trhlinovatost a 

puklinovatost. 

Tabulka 2.1: Dělení dutin dle velikosti [1] 

DRUH průměr dutiny (m) 

mikropóry pod 3·10-9 

přechodné póry 10-9 až 10-7 

submakropóry 10-7 až 10-6 

makropóry 10-6 až 10-4 

viditelné trhliny a pukliny nad 2·10-4 

 

 V uhelných slojích se nacházejí dutiny a pukliny různého průběhu a 

velikostí od mikropór až po viditelné trhliny. Podle velikosti průměru lze dutiny 

rozdělit tak, jak je znázorněno v tabulce 2.1 [1]. V pórech velikosti menší než 10-8 

m dochází při průchodu plynů k absorpci, adsorpci a difuzi, v pórech o velikosti 10-

8 až 10-6 m ke kapilární kondenzaci a difuzi, v pórech o velikosti 10-6 až 10-5 m 

k vazkému proudění (difuze, slabé laminární proudění), u dutin větších pak 

probíhá intenzivní laminární proudění až po smíšené proudění laminární a 

turbulentní u viditelných trhlin. 

 Mikropóry, přechodné póry a část submakropór jsou hlavními kolektory pro 

adsorpci metanu a dochází zde k rozličným typům difuze. V části submakropór, 

v makropórách a trhlinách se nachází plyn především ve volném stavu a při 

proudění se zde uplatňují hlavně zákony proudění. 

 Pórovitá struktura uhlí je způsobena jednak prouhelňováním rostlinných 

zbytků a jednak regionálními změnami vrstev. Tím je dána endogenní trhlinovatost 

(spojená se změnou struktury uhlí) a exogenní trhlinovatost (spojená s pohybem 

zemské kůry). 

 Póry a trhliny v průvodních horninách se utvářely jednak během procesu 

jejich vzniku tak i v důsledku tektonického působení. 
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 Mimo pásmo ovlivnění hornickými pracemi je plynopropustnost průvodních 

hornin nízká. Je řádově desetkrát až stokrát menší než u uhelné hmoty. Horský 

masiv lze v důsledku trhlin považovat za trhlinato-pórovité prostředí, které je 

kolektorem, v němž se uskutečňuje průtok plynu mezi horninou a trhlinami, resp. 

puklinami. V pórech bloků ohraničených trhlinami je migrace plynu v důsledku 

nízké sorpce hornin uskutečňována difuzí, v trhlinách a puklinách dochází 

k laminárnímu proudění. 

 Pri podrubání či nadrubání uhelných slojí a průvodních hornin a také 

v ovlivněném pásmu otvírkových a přípravných důlních děl dochází ke změnám 

přírodní pórovitosti i plynopropustnosti v důsledku deformačních projevů 

vyvolaných působením horského tlaku. Proudění metanu v bezprostřední blízkosti 

vyuhleného prostoru může být v některých případech i turbulentní. 

 2.2.7 Obsah vody u uhelné hmotě 

 Hodnocení přírodní plynonosnosti uhelných slojí dle [20] vychází z úvahy, 

že plynonosnost je systém tvořený ne pouze jednou složkou (jen CH4) nebo 

sorbovanou binární plynovou směsí (CH4 + CO2), ale vždy alespoň směsí binární 

(CH4 + H2O) nebo směsí ternární (CH4 + H2O+ CO2). Přitom je považována 

sorpčně vázaná vodní pára u většiny černouhelných typů za rozhodující složku, 

podílející se na jejich přírodní plynodajnosti. 

 Za základ je vzata skutečnost, že při daném stupni prouhelnění 

(charakterizovaným % Vdaf ) je pro metanovou plynonosnost PN určující obsah 

H2O (sorpčně vázané páry) v analytickém vzorku Wa. Při nízké hodnotě Wa pro 

dané Vdaf je plynonosnost PN vysoká a naopak. 

 2.2.8 Četnost a plynová aktivita tektonických poruch 

 Vliv tektoniky na plynodajnost porubů je tak rozmanitý, jak je rozmanitý její 

výskyt. V mnoha případech může představovat tektonika pro toho, kdo prognózu 

provádí, zdroj zvýšení plynodajnosti v té etapě dobývání porubu, kdy se porub 

dostává do blízkosti tektoniky, nebo když ji předchází. V některých oblastech OKR 

je tektonika velmi četná a různorodá. Ve vztahu k plynovým poměrům může 

tektonická porucha představovat buď rezervoár dříve uvolněných plynů z uhelné 

hmoty nebo komunikaci, která umožňuje vstup plynu z jiných oblastí do prostoru 

porubu, často i ze vzdálených míst, nebo může být kombinací obou případů. Pro 

nás z hlediska plynové aktivity je nejvýhodnější ten stav, kdy tektonická porucha 

představuje komunikaci plynu, po které byl plyn z dané sloje již odveden při fárání 

zmíněné tektonické poruchy již dříve jinou dobývanou slojí. V tomto případě je 

plynová aktivita dané tektonické poruchy velmi malá a není nutno obávat se 
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přídatných plynových projevů v okolí tektoniky. Vliv tektonických poruch na 

plynodajnost porubu je dán i skutečností, že v blízkosti větších poruch bývá často 

jiné stádium prouhelnění uhlí než v ostatních částech sloje. Tyto jevy mají sice 

obecnou platnost, ale protože je neumíme v předstihu nijak vyčíslit, nelze s nimi 

při vlastní prognóze plynodajnosti manipulovat. Vzniká tedy pro prognostika úkol 

odhadnout vliv tektoniky na plynodajnost. Zvýšení plynodajnosti prognózovaného 

porubu u poruch, které zasahují do již dříve vydobyté sloje, lze analogicky často s 

dostatečnou přesností stanovit rozborem plynových poměrů v porubech 

provozovaných v této sloji v době, kdy se nacházely v blízkosti předmětné 

poruchy. U poruch, které dosud jinými díly dotčeny nebyly, neumíme často 

odhadnout ani množství plynu, které obsahují, ani vzdálenost, z níž mohou plyny 

přivádět. 

 2.2.9 Původní plynonosnost oblasti 

 Tato další přírodní veličina je dána jinými přírodními faktory, například 

stupněm prouhelnění slojí dané oblasti, s ním úzce související hloubkou uložení 

jednotlivých slojí nebo souslojí. Důležitých faktorem, který výrazně ovlivňuje 

původní přírodní plynonosnost oblasti, je míra možnosti migrace vzniklého volného 

plynu z místa prouhelńování, tedy z místa jeho vzniku přes překrývající vrstvy 

případně celé pokryvné útvary na povrch do zemské atmosféry už od doby jeho 

vzniku. Zde může hrát roli například kvalita pokryvného materiálu, jakož i míra 

rozrušení celistvosti sedimentů vlivem horotvorých procesů, tektoniky a pod. 

Stanovení plynodajnosti porubního bloku 

 Výpočet je proveden dle Směrnice OKD, a.s., č. 29/1998 ze dne 8.10. 1998 

[2]. Výpočet je vztažen k plánované smluvní odrubané ploše 300 𝑚3𝑑−1. 

 Jednotky užité ve výpočtu neodpovídají systému Le Système International 

d'Unités (SI), jsou však v hornické praxi běžně užívanými jednotkami. 

Celková plynodajnost porubu: 

𝑃𝐷𝑃(300) = 𝑃𝐷𝑍(300) + 𝑃𝐷𝑃Ř(300) (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1) (2.5) 

kde  

𝑃𝐷𝑍 – plynodajnost dobývané sloje, tzv. plynodajnost základní 

𝑃𝐷𝑃Ř – plynodajnost nadložních a podložních hornin, tzv. plynodajnost přídatná 

Základní plynodajnost porubu: 
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𝑃𝐷𝑍(300) = 300 ∙ 𝑚 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑁𝑈 (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑑−1) (2.6) 

kde 

m – průměrná mocnost dobývané sloje (m) 

𝜌 – hustota uhlí (𝑡 ∙ 𝑚−3) 

𝑃𝑁𝑈 – plynonosnost sloje (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑑−1) 

 Plynonosnost 𝑷𝑵𝑼 sloje je možno stanovit buď desorbometricky nebo 

báňsko – statistickou metodou. 

Pro výpočet plynonosnosti 𝑃𝑁𝑈 báňsko - statistickou metodou uvažujeme 

𝑃𝐷𝑟(300) =
𝑃𝐷𝑝(300)

𝑇(300)
 (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (2.7) 

kde 

𝑃𝐷𝑟 – relativní plynonodajnost sloje (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) 

𝑃𝐷𝑝(300) – průměrná denní plynonodajnost porubu (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑑−1) 

𝑇(300)– průměrná denní těžba 

𝑇(300) = 300 ∙ 𝑚 ∙ 𝜌  (2.8) 

Potom přírodní plynonosnost sloje 

𝑃𝑁𝑈 =
𝑃𝐷𝑟(300)

𝑘𝑝
(𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1)  (2.9) 

Přiklad výpočtu pro daný porub: 

Hustota uhlí: 

𝜌 = 1,32 𝑡 ∙ 𝑚−3 

Průměrná mocnost sloje: 

𝑚 = 1,83 m 

Průměrná denní těžba: 

𝑇(300) = 300 ∙ 1,83 ∙ 1,32 = 724,68 ≐ 725 𝑡 ∙ 𝑑−1 

V grafu na obrázku 2.9 [2] znázorňujícím závislost denní plynodajnosti na výši 

denní těžby vyhledáme hodnotu  𝑃𝐷𝑝(300) pro hodnotu 𝑇(300) = 725 𝑡 

𝑃𝐷𝑝(300) = 8 800 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑑−1 
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Dosazením do vzorce (2.7) obdržíme  

𝑃𝐷𝑟(300) =
8 800

725
= 12,14 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1  

Na základě stanovené relativní plynodajnosti můžeme konstatovat, že se jedná o 

porub s vyšší plynodajností. 

Koeficient celkové plynodajnosti 𝑘𝑝 = 2,91 viz tabulka 2.2 [2] užijeme k výpočtu 

přírodní plynonosnosti sloje dosazením do vzorce (2.9) 

𝑃𝑁𝑈 =
12,14

2,91
= 4,17 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 

Stanovení exhalace metanu v porubu 

 Pro výpočet exhalace metanu v porubu je nutno vypočítat těžbu, jak uvádí 

[2] 

 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 𝑧 ∙ 𝑣 ∙ 𝑚 ∙ 𝜌(𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1)  (2.10) 

kde 

z – záběr, šířka řezného orgánu kombajnu 

v – rychlost postupu kombajnu při rozpojování  

m – dobývaná mocnost sloje  

𝜌 – hustota uhlí  

Odtud exhalace metanu 

𝐸𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑇 ∙ 𝑃𝑁𝑈 = 𝑧 ∙ 𝑣 ∙ 𝑚 ∙ 𝜌 ∙ 𝑃𝑁𝑈 (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1) (2.11) 
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Obr 2.9: Graf závislosti denní plynodajnosti na výši denní těžby 
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Tabulka 2.2: Výpočet koeficientu celkové plynodajnosti 
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 2.2.10 Pevnost uhelné hmoty dobývané sloje 

 Přímou závislost plynonosnosti na pevnosti uhelné hmoty dané sloje se 

dosud nepodařilo stanovit, protože se v podmínkách in situ nepodařilo eliminovat 

vliv dalších faktorů spolupůsobících s tlakovou pevností horniny. Prokazatelná je 

však závislost, kterou lze obecně definovat, že plynonosnost je funkcí tlakové 

pevnosti, obsahu vody v uhelné hmotě a dalších faktorů. 

 2.2.11 Tlak plynu v průvodních horninách 

 Vliv tlaku plynu byl již zmíněn v kapitole 2.2.6 v souvislosti s 

plynopropustností a s aplikací Darcyho zákona. Původní tlak plynu v dobývané 

sloji a v průvodních horninách určuje hodnotu tlakového spádu mezi místem, ve 

kterém se plyn nachází, a barometrickým tlakem panujícím v příslušném důlním 

díle. Čím větší je tedy tlak plynu v hornině, tím je větší tlakový spád a tím i větší 

rychlost výstupu plynu při stejném rozměru výstupní trhliny, pukliny, či daném 

systému efektivních pórů, a tím i větší množství uvolňujících se plynů za stejnou 

časovou jednotku ze stejného objemu horniny. Tlak metanu v uhelných slojích je 

jedním ze základních ukazatelů, určujících množství sorbovaného i volného 

metanu v uhlí, a tím i ukazatelem budoucí plynodajnosti dané sloje. Velmi 

podrobně se problematikou tlaku metanu zabývá [21], [22]. V přírodních 

podmínkách existuje v uhelných slojích dynamická rovnováha mezi metanem 

sorbovaným v uhelné hmotě a metanem volným, obsaženým v pórech o různé 

velikosti. Dynamická rovnováha mezi volným a sorbovaným metanem je 

charakterizována množstvím molekul metanu přecházejícího ze stavu 

sorbovaného do stavu volného. Proto narušení dynamické rovnováhy v uhelné 

hmotě se projeví zvýšením množství desorbovaného plynu nebo plynem 

sorbovaným. 

 2.2.12 Počet a mocnost slojí nacházejících se 

v pásmu ovlivnění dobývané sloje a jejich vzdálenost od 

dobývané sloje 

 Míra odplynění nevydobytých slojí a proslojků v pásmu ovlivnění dobývané 

sloje je dána vzdáleností těchto slojí od sloje dobývané. Různí autoři publikují 

různé křivky závislosti viz Obr 2.10 [1]. Mocnost a počet ovlivněných slojí pak 

představují množství ovlivněné uhelné substance a jemu odpovídající množství 

plynu. 
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Obr 2.10: Odplynění porubem ovlivněných slojí[1] 
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 2.3 Technicko provozní podmínky 

 Technicko-provozní podmínky určující či ovlivňující plynodajnost pracoviště 

jsou bezprostředně spjaty s hornickou činností a jejím technickým, případně 

organizačním řešením. Oproti přírodním podmínkám, které jsou všechny dány 

objektivní realitou, jsou mezi technicko-hospodářskými podmínkami i takové, které 

mnohdy můžeme měnit, volit či ovlivnit. Mezi nejdůležitější patří: 

 způsob likvidace vyuhleného prostoru 

 systém vedení porubní fronty (systém větrání) 

 manipulace s rozpojený vydobytým uhlím s ohledem na uvolňování plynu 

 rychlost postupu porubní fronty 

 dobývaná mosnost sloje 

 mechanizace vyuhlovacího procesu – technologie dobývání porubu 

 boční migrace plynů z pilíře obnaženého porubní frontou 

 časování postupného odrubávání oblasti jednotlivými poruby 

 důlní degazace 

 2.3.1 Způsob likvidace vyuhleného prostoru 

 V České části Hornoslezské pánvena podnicích OKR se jako dobývací 

metoda používá výhradně stěnování. Z hlediska uvolňování plynu je důležitý 

způsob, jakým je likvidován vyuhlený prostor. Buďto jde o likvidaci řízeným 

závalem nebo zakládáním. 

 Při stejných podmínkách dochází u řízeného závalu oproti použití základky 

k větším tlakovým a deformačním projevům a v jejich důsledku k větší 

plynopropustnosti průvodních hornin jak v nadloží tak i v podloží dobývané sloje. 

Navíc použitá základka umožní rychlejší konsolidaci horského masívu, a to jak 

časově tak i prostorově (vzhledem ke vzdálenosti od pilíře), a tím zkrácení doby 

výstupu plynu z masívu do vydobytého prostoru spolu s omezením možnosti 

výstupu plynu z horského masívu na menší vzdálenost od pilíře směrem do 

vyuhleného prostoru. 

 Míra, v jaké se popsané rozdíly projeví, závisí jednak na stlačitelnosti 

použitého základkového materiálu a jednak na technologii zakládání, v níž je 

zahrnut i časový faktor zakládání a vzdálenost základky od pilíře. Obecně platí, že 

čím později se vyuhlený prostor založí a čím větší je vzdálenost základky od pilíře, 

tím klesá účinnost základky, protože dochází k větším tlakovým a deformačním 

projevům v ovlivněném pásmu dříve, než začne základka plnit svou funkci. 

 Zvláštní formou likvidace vyuhleného prostoru řízeným závalem je svěr. 

Charakteristické pro tento průběh likvidace vyuhleného prostoru je to, že 
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nedochází k typickému rozvolňování nadloží, ale celé přímé i vyšší nadloží se 

v málo rozsazeném stavu postupně ukládá na počvu postupnou konvergencí 

stropu a počvy vydobytého prostoru. Z hlediska uvolňování plynu z průvodních 

horninových vrstev je tento jev výhodný, protože rozrušení horninových vrstev je 

v porovnání se skutečným závalem nesrovnatelně menší a navíc konsolidace 

vyuhleného prostoru probíhá zpravidla rychleji. Komplikace však vznikají tehdy, 

kdy z přímého nadloží se uvolní kvádr horniny a ten u šikmého uložení sloje sjede 

z místa „vypadnutí“ o něco níže a stane se mimovolně pilířem, který znemožní 

postupnou konvergenci, tedy hladký průběh svěru. Zhorší se tím jak plynové 

poměry tak i poměry tlakové, které se vyznačují zvýšenými tlaky u pilíře. Navíc je 

existence popisovaného jevu odkázána na působení dalších činitelů, kterými jsou 

vhodná mocnost (od hranice dobyvatelnosti maximálne do 0,6 m) a vhodné 

fyzikálně-mechanické vlastnosti především přímého nadloží (dostatečná pevnost, 

přímé nadloží nesmí být bořivé). 

 2.3.2 Systém vedení porubní fronty (systém větrání 

porubu) 

 Z hlediska větrání se rozlišuje vedení porubu „z pole“ a „do pole“ jako dva 

základní systémy větrání porubu (systém „U“). Kromě toho se vyskytuje řada 

případů kombinovaných. Kombinace jsou tvořeny tím, že buďto vtažná nebo 

výdušná třída je ražena spolu s postupem porubní fronty. Některé významnější 

systémy jsou uvedeny na obrázku 2.11 [1]. 

 Rozdíl vlivu směru postupu porubní fronty „do pole“ a „z pole“ na 

plynodajnost porubu je ve fázi zahájení dobývání v předmětném porubu 

zanedbatelný. Předešlé odplynění uhelné sloje v okolí výchozí prorážky 

vyraženými porubními chodbami je v obou případech při zachování stejného 

časového faktoru od vyražení tříd po zahájení dobývání přibližně stejné. Při 

postupném rozvíjení se porubu „do pole“ zůstává hodnota předchozího odplynění 

po celou dobu dobývání stejná, zatímco při rozvíjení se porubu „z pole“ se dostává 

porubní stěna do oblastí stále více a více odplyněných v důsledku časového 

předstihu doby ražení porubních chodeb proti době vyuhlování porubu. Při 

samotném zahájení dobývání porubu postupujícího do pole ještě nedochází 

k negativnímu vlivu „protahování“ důlních větrů závalem a tím k uvolňování plynu 

ze závalu. Tato nepříznivá skutečnost začne teprve narůstat s narůstající 

vyuhlenou směrnou délkou porubu. Lze tedy obecně konstatovat, že při dobývání 

porubu „z pole“ je z hlediska plynových poměrů stav nejméně příznivý v době 

zahájení dobývání porubu. 
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Obr 2.11: Systémy vedení porubů [1] 

 S porubní frontou postupující „z pole“ se plynové poměry zlepšují. Po celou 

dobu nedochází k vymývání zkratovými větry, a navíc dobývané uhlí s postupující 

porubní frontou (vlivem nárůstu časového odstupu ražby od dobývání) je stále více 

a více odplyněno migrací plynu z uhelné sloje do porubních chodeb. Naopak při 

dobývání porubu „do pole“ je nejpříznivější stav právě při zahájení dobývání 



RNDr. Eva Vavříková: Metodika výpočtu možnosti ředění exhalujícího metanu 

35 
2015  

(odpovídá nejnepříznivějšímu stavu při dobývání „z pole“). Při tomto způsobu 

dobývání se plynové poměry s narůstající vzdáleností porubní fronty od výchozí 

prorážky stále více zhoršují. Předchozí odplynění do ražených porubních chodeb 

zůstává sice stejné jako na začátku dobývání, avšak narůstá odrubaná plocha 

porubu s migrací plynu z nadloží a podloží do závalového prostoru, odkud vlivem 

netěsnosti základkových žeber stavěných podél porubních tříd se tento 

shromažďující se plyn dostává působením zkratových větrů ze závalu na 

výdušnou třídu v daleko větším množství než při postupu porubní fronty „z pole“ 

Tam plyny ze závalu způsobují většinou zvýšenou koncentraci pouze v části 

výdušné třídy za porubem, případně na styku porubu s výdušnou třídou, což je 

způsobeno tím, že část výdušné třídy za porubem směrem do závalu je už mimo 

účinný dosah průchozího větrního proudu. 

 U ostatních systémů, uvedených na obrázku 2.11 je intenzita vymývání ze 

závalu přibližně poloviční než u systému „U do pole“. 

 2.3.3 Manipulace s rozpojeným vydobytým uhlím 

 Pozorování a měření uvolněného metanu z uhlí vydobytého v dobývce 

ukázalo, že pokud vrstva uhlí je v klidu, pak při výšce volného uhlí 0,3 až 0,6 m 

může už po 10 minutách dosáhnout koncentrace metanu mezi jednotlivými kusy 

uhlí až 100%. 

 K uvolňování metanu dochází v celém objemu rozpojeného uhlí a mezi 

kousky uhlí v rozpojené vrstvě, pokud je v klidu, začíná narůstat tlak metanu. 

Intenzita uvolňování metanu z povrchu rozpojeného uhlí bude záviset na výšce 

vrstvy rozpojeného uhlí a na jejím aerodynamickém odporu. Jakmile tlak metanu 

mezi jednotlivými kousky rozpojeného uhlí přesáhne hodnotu tlaku v okolní 

atmosféře, tedy v prostoru porubu, začne docházet k difuzi metanu z rozpojené 

vrstvy. Zůstane-li vrstva rozpojeného uhlí po celou dobu v klidu, dosáhne 

uvolňování metanu svého maxima během pěti až sedmi minut po rozpojení uhelné 

hmoty. 

 Velká mocnost vrstvy rozpojeného uhlí (10 až 30 m – například 

v zásobnících) představuje pro proudění metanu mezi kusy uhlí velký 

aerodynamický odpor a tím vytváří dobré podmínky pro hromadění metanu ve 

volném prostoru, pokud není rozpojené uhlí v pohybu. 

 Při vypouštění uhlí ze zásobníku se kousky uhlí pohybují, dochází k nárůstu 

pórovitosti v důsledku chaotického uspořádání a nakypření kusů, a tím ke 

zmenšení erodynamického odporu. Měření dokázala, že maximální uvonění 

metanu nastává právě při vypouštění uhlí. 
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  Významná okolnost v souvislosti s uvolňováním plynu z rozpojeného uhlí je 

to, že odtěžení rubaniny se děje vtažnými důlními díly a uvolněný metan 

nahromaděný mezi kousky uhelné hmoty má možnost exhalovat do vtažného 

větrního proudu v závislosti na intenzitě „promývání“ těživa větrním proudem 

(nejintenzívnější na přesypu) a na době, po kterou je těživo tomuto působení 

vystaveno. Z tohoto hlediska se jeví doprava rubaniny po výdušných třídách 

(například při sestupném větrání dolu) mnohem vhodnější. 

 Problematikou metanu exhalovaného z dopravované uhelné mnoty a 

větráním dopravních cest uhelných a plynujících dolů se zabývá [23] a [24]. 

 Hodnota exhalace metanu z dopravovaného uhlí se dá stanovit 

prostřednictvím tzv. desorpčních křivek. Tyto vyjadřují závislost množství 

uvolňujícího se metanu na době odplyňování od momentu rozpojení rostlého uhlí. 

Tyto křivky se získávají desorbometrickým měřením na čerstvě odebraném vzorku 

uhelné hmoty. Vzorek s vytříděnou velikostí zrn o dané hmotnosti se vloží do 

hermeticky uzavřené nádoby – desorbometru a v časových intervalech se odečítá 

nárůst objemu plynu vlivem metanu desorbujícího z měřeného vzorku uhelné drtě. 

Takto lze stanovit množství plynu (metanu), které se ze vzorku uvolní ve zvoleném 

časovém intervalu. 

 Odtud lze tedy získat představu o časovém průběhu intenzity desorpce 

metanu z uhelné hmoty. Obecně platí, že uhlí s vyšší původní plynonosností 

uvolňuje během stejných časových úseků větší množství metanu než uhlí s menší 

plynonosností. Většinou také platí, že nejvyšší hodnoty intenzity desorpce vykazují 

vzorky uhelné drtě odebrané z vrtu z hloubky mezi 5 až 7 m, zatimco uhlí ze 

stených vrtů z hloubek menších či větších vykazuje zpravidla menší hodnotu 

intenzity desorpce. 

 Metoda dlouhodobé desorpce spočívá v měření desorpce nejčastěji v 

minutových časových intervalech s celkovou délkou měření 21 minut. Znamená to, 

že desorpce změřená během 21. minuty je zpravidla posledním měřeným údajem 

na desorpční křivce. Z tohoto údaje vycházejí výpočty, protože je časově nejblížší 

době zahájení dopravy uhlí ve vozech za předpokladu, že nelze reálně počítat 

s možností, že by byla rozpojená uhelná hmota dopravena z porubu do vozů dříve 

než za 21 minut. 

 2.3.4 Rychlost postupu porubní fronty 

 Při rovnoměrném postupu porubu se po určité době od vyražení výchozí 

prorážky ve sloji ustálí tlak plynu. Křivka průběhu tlaku plynu se pak stává 

konstantní. Nárůst tlaku v důsledku postupu porubu v libovolném bodě sloje se 

kompenzuje na vrub filtrace plynu. Se zvyšováním rychlosti porubního postupu se 
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oblast vysokého tlaku plynu přibližuje k porubní stěně. Je známo, že intenzita 

uvolňování plynu je především závislá na horském tlaku a plynonosnosti sloje. 

V závislosti na velikosti postupu porubu se zvětšuje nebo zmenšuje oblast 

působení horského tlaku na uhlí ve sloji, což má za následek větší či menší stupeň 

rozrušení uhlí horským tlakem a tomu odpovídající odplyňování. Při zvyšování 

postupu porubní fronty pak dochází pouze k bezvýznamnému snížení 

plynodajnosti porubu. Vysvětluje se to tím, že při nízkém postupu porubu se uhlí 

odplyňuje v maximální míře ještě před jeho vyrubáním. Pak je uvolňování plynu 

z rubaniny nízké. Pří vysokém postupu porubní fronty se zóna odplyňování ve sloji 

zmenšuje a uvolňování plynu z vyrubaného uhlí je vyšší, protože čerstvě 

obnažená porubní stěna a vyrubané uhlí obsahují vysoké množství plynu. 

Projevuje se tedy zde i závislost na čase. 

 Plynonosnost celého dolu je rovna rozdílu plynonosnosti uhlí v masívu a 

plynonosnosti uhlí vytěženého z dolu na povrch. Při vysokých postupech 

porubních front jednotlivých porubů dochází ke zvyšování plynonosnosti jak 

masívu tak uhlí vyvezeného na povrch, což však v celkové bilanci způsobí snížení 

relativní plynodajnosti porubu. Relativní plynodajnost celého vyrubaného prostou 

se zvětšujícím se postupem porubní fronty mírně stoupá. Nárůst množství plynu, 

uvoňujícího se z dobývané sloje, je dán tím, že roste množství uhlí dobývaného 

v časové jednotce a dále intenzívnějším uvolňováním metanu z čerstvě 

obnaženého pilíře postupujícího porubu. 

 2.3.5 Délka porubní fronty 

 Je ověřeno, že relativní plynodajnost úseku se s rostoucí délkou porubu 

mírně snižuje. Ke znížení relativní plynodajnosti dochází z důvodu zmenšujících 

se uvolňovaných množství plynu z výše uložených přilehlých nevydobytých slojí a 

proslojků. Způsob poklesu hornin nadložních vrstev velmi závisí na plošné rozloze 

vydobytého prostoru. Čím větší je plošná rozloha, tím rovnoměrněji a plynuleji 

(bez ostrých deformací) dochází k poklesu nadložních vrstev. Krátké délky porubní 

stěny způsobují vlivem prudších deformací průvodních hornin lepší prostup 

metanu z podrubaných a nadrubaných slojí a proslojků těmito horninami. U 

dlouhých porubních stěn pak s nárůstem jejich délky dochází k proporcionálnímu 

růstu množství uvolněného plynu do vyuhleného prostoru. Z toho vyplývá, že musí 

existovat nějaká optimální délka porubní stěny. 

 S délkou porubní stěny velmi úzce souvisí i otázky účinnosti degazace. 

Šikmo vrtané degazační vrty (protínající vrstvy) pak podléhají po své délce různé 

intenzitě deformací souvisejících s různým stupněm ovlivnění. Tyto deformace 

způsobují narušování degazačních vrtů, čímž snižují jejich plynodajnost a tím i 

odplynění předmětné části masívu a sloje. Délka stěny s ohledem na výše 
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uvedené skutečnosti by se měla pohybovat tedy v rozmezí 90 až 130 m. Další 

nárůst délky stěny je pak nutno s ohledem na uvolňování plynu kompenzovat 

změnou rychlosti postupu porubní fronty. 

 2.3.6 Mechanizace vyuhlovacího procesu – 

technologie dobývání porubu 

 Mechanizace, tedy technologie použitá pro vyuhlování porubu, ovlivňuje 

kusovitost vydobytého uhlí. Při ručním dobývání jsou kusy uhlí většinou větší, při 

použití dobývacích mechanizmů dochází vždy k nadměrnému rozmělňování 

uhelné hmoty a tím ke zvětšení jeho aktivního povrchu a v důsledku toho i 

k většímu a rychlejšímu odplyňování rozpojené uhelné hmoty. Nárůst 

plynodajnosti tedy spočívá v tom, že se zvětšuje množství plynu, které se uvolní 

z odrubaného uhlí ještě během doby, kdy se uhlí nachází v rozrušeném stavu 

v prostoru porubu. Tento problém byl rozebrán v kapitole 2.3.3. 

 2.3.7 Boční migrace plynů z pilíře obnaženého 

porubní frontou 

 V tomto případě se jedná o to, zda porub sousedí s prostorami ještě 

nevyuhlenými nebo již vyuhlenými – viz Obr 2.12 [1]. Při postupném odrubávání 

sloje je první (zpravidla nejvýše uložený porub ve sloji) dobýván jako první - 

v tomto případě sousedí obě porubní chodby s nedotčeným pilířem, který svou 

obnaženou plochou odplyňuje adekvátní mírou část sloje sousedící s rozfáraným 

porubem – viz Obr 2.12 a). Další dobývaný porub již sousedí s rostlým uhlím 

pouze přes těžní třídu – viz Obr 2.12 b). V tomto případě je vlastní plynodajnost 

porubu zvětšována pouze o část plynodajnosti pocházející z jednoho bloku (pilíře 

obnaženého těžní třídou). Zvláštní případ vznikne tehdy, je-li plocha sloje 

odkopávána porubem, který je situován mezi dvě dříve vydobyté plochy. Zde už 

neúčinkuje žádná boční migrace a plynodajnost pochází pouze z plochy dobývané 

předmětným porubem viz Obr 2.12 d). 

 2.3.8 Vzájemné ovlivňování slojí nebo lávek 

 Ke vzájemnému ovlivňování slojí dochází tehdy, je-li dobývaná sloj 

nadrubána nebo podrubána jinou slojí, která se nachází v menší vzdálenosti než 

je hranice pásma ovlivnění. To znamená, že část plynů z dobývané sloje 

migrovala do vyuhleného prostoru nadrubávající či podrubávající sloje. 

 Jak řeší míru ovlivnění dobývané sloje slojemi nadrubávajícími a 

podrubávajícími různí autoři ukazuje diagram na obrázku 2.10. Dobývání porubu 
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v lávkách znamená vždy z plynového hlediska maximální plynodajnost při 

dobývání 1. lávky, při dobývání dalších lávek bývá zpravidla plynodajnost znatelně 

menší. Výjimky však mohou nastat při lokálních anomáliích. 

 Zvláštním případem, kdy nastává podstatné zhoršení plynových poměrů, je 

ten, kdy se v ovlivněném nadloží dobývané sloje nachází nedobyvatelná a tedy 

nevyuhlená sloj. Její negativní vliv klesá s růstem její vzdálenosti od sloje 

dobývané. 

 

Obr 2.12: Umístění porubu ve sloji [1] 
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 2.3.9 Časování postupného odrubávání oblasti 

jednotlivými poruby 

 Součástí plánu otvírky a přípravy dobývání je i časování odrubávání 

jednotlivých porubů v ploše dobývané oblasti. Při tomto časování hraje rozhodující 

roli několik základních činitelů. Jedná se například o počet pracovních kolektivů 

rubání, které má zaměstnavatel k dispozici, dále o kapacitu odtěžení – kapacita 

dopravního zařízení je limitujícím faktorem. Dalším významným limitujícím 

faktorem je kapacita průchodního větrného proudu, jehož úkolem je ředit exhalující 

metan na koncentraci povolenou bezpečnostními předpisy. Jde o to, aby 

k dispozici daný průchodní větrní proud, charakterizovaný objemovým průtokem 

větrů, byl schopen ředit exhalace metanu z jím odvětrávaných porubů na 

koncentraci 1 %, respektive při výjimce na 1,5 %. Tomuto požadavku musí 

vyhovovat celková délka porubní fronty, která je v podstatě omezena množstvím 

rozpojené uhelné hmoty v porubech. Ta se hlavní měrou podílí na uvolňování 

metanu z dané oblasti. Regulace délky porubní fronty (počtu současně 

provozovaných porubů) je tedy technickým prostředkem ovládání množství 

exhalovaného metanu do prostoru důlních děl. 

 2.3.10 Důlní degazace 

 Důlní degazace je činnost, při níž se z degazačního systému (degazačních 

vrtů, systému degazačního potrubí a degazační stanice) odčerpává metan 

z oblasti porubu, a to zpravidla časově situovaného tak, aby odsávání fungovalo 

před započetím vlastního dobývání porubu, během dobývání i po určitou dobu po 

ukončení dobývacích prací. Toto technické opatření představuje realizaci cíle 

snížit plynodajnost porubu v předmětné oblasti. Čím účinnější je degazace, tím 

méně plynu exhaluje do prostoru důlního díla a tím menší exhalace musíme ředit. 

U oblastí a slojí s vysokou přírodní plynonosností je důlní degazace nezbytná. 

Celou řadu slojí by totiž nebylo možno bez její aplikace vůbec dobývat. 

 2.3.11 Vzájemné ovlivňování důlních děl 

 Z hlediska plynodajnosti jsou provozovaná důlní díla ovlivňována jinými 

důlními díly umístěnými jak v různých slojích tak v jedné a téže sloji. 

 Důlní díla situovaná v jiných slojích ovlivňují plynodajnost důlního díla 

v dobývané sloji pozitivně, ale za předpokladu, že se nacházejí v oblasti ovlivněné 

důlním dílem v dobývané sloji. V tomto případě platí vše, co bylo uvedeno 

v kapitole 2.3.7. 
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 Vzájemné ovlivňování důlních děl situovaných ve stejné, tedy dobývané 

sloji, se týká porubů sousedících spolu přes společnou třídu. Různé možnosti 

vzájemného ovlivňování jsou popsány v kapitole 2.3.7 a znázorněny na obrázku 

2.12. 

 Míra vzájemného ovlivňování porubu a jeho tříd je z plynového hlediska 

dána velikostí časového odstupu od doby ražení třídy a zahájení dobývání 

v porubu. Tyto závislosti jsou popsány v kapitole 2.3.2 a jednotlivé systémy větrání 

ukazuje Obr 2.11. 

 2.4 Charakteristika technologických zařízení 

 Pro dobývání nízkých slojí v plochém uložení je v současné době v OKR 

jedinou užívanou metodou stěnování. Při použítí této technologie jsou nejprve 

vyraženy dvě chodby, z nichž jedna je vtažná (zpravidla těžní), druhá výdušná. 

Tyto chodby propojí výchozí prorážka, která je následně vybavena výztuží, 

rozpojovacím zařízením a porubovým hřeblovým dopravníkem, který zajistí pohyb 

rozpojené horniny na těžní třídu. Zde je rubanina transportována pomocí pásových 

dopravníků nebo energovlaků. Délka porubu se pohybuje zpravidla v rozmezí 100 

až 300 m, směrná délka porubu se v praxi uvažuje v hodnotách 100 až 2 000 m. 

 Základní postupy dobývání stěnových porubů v důlním poli je možno dělit 

na systémy „do pole“, „z pole“, většinou se však používají systémy kombinované. 

 Dobývací metody, užívané při hlubinném dobývání, lze členit podle různých 

kritérií a jejich kombinací. Metody stěnování lze dělit následujícím způsobem (viz 

Obr 2.13 [25]): 

 dle úklonu a směru uhelného ložiska 

 dle postupu porubní fronty v dobývacím prostoru 

 dle orientace porubní fronty k hranici demarkace dolu 
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Obr 2.13 Způsoby stěnování [25] 

Podle způsobu udržování vyrubaného prostoru: 

 s volným nebo otevřeným vyrubaným prostorem 

 s dobýváním na základku 

 s vyztužováním vyrubaného prostoru 

 se zakládáním vyrubaného prostoru  

 s vyztužováním i zakládáním vyrubaného prostoru 

 se zavalováním vyrubaného prostoru 

Podle způsobu ovládání nadloží: 

 s ponecháním podpěrných pilířů 

 s výztuží a následným poklesem nadloží 

 na zával 
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 Podle mocnosti a úklonu ložiska: 

 ploše uložené s malou mocností 

 strmě uložené s malou mocností 

 ploše uložené s velkou mocností 

 ploše uložené s velmi velkou mocností 

 V současnosti je v českých hlubinných dolech užíváno téměř výhradně 

metody směrného stěnování s užitím mechanizované výztuže porubu s následným 

zavalováním nadložních vrstev za výztuží. Přitom lze užít pro vedení porubu 

varianty směrného stěnování do pole (od hranice) nebo směrného stěnování 

z pole (k hranici). 

Směrné stěnování z pole 

 Směrné stěnování z pole je v dnešní době nejčastěji užívanou variantou 

dobývání porubu. Vyražení chodeb omezujících dobývaný úsek před zahájením 

dobývání umožňuje získat potřebné informace o připaveném dobývacím prostoru, 

především o mocnosti sloje, složení nadložních a podložních vrstev, přítomnosti 

tektonických poruch atd.. Vyražení chodeb a prorážky umožní vytvoření průchodu 

větrního proudu. Před zahájením samotného dobývání však musí být vyraženy 

chodby po celé délce uhelného bloku, v čemž lze spatřovat jistou nevýhodu 

zmíněného způsobu dobývání. 

 Další vlastnosti tohoto způsobu dobývání jsou výhodné, mezi ně se řadí 

především následující: 

- Příprava přístupových chodeb a prorážky s vytvořením větrního okruhu 

poskytuje jistou možnost částečného výchozího odplynění uhelné hmoty, 

což je důležité zejména při dobývání v plynujících dolech. Je tak zajištěno 

odvedení plynu podél pevného uhelného bloku. 

- Dobývání na zával je možné bez významných komplikaci, což je důležité 

především ve slojích s těžkými stropy při přítomnosti rizika průtrží plynů, ve 

slojích s velkou mocností a slojích lavičnatých. Za takovýchto dobývacích 

podmínek je často vhodné při přípravě porubu provézt uvolnění napětí 

užitím bezvýlomových trhacích prací, k čemuž je tento způsob přípravy 

porubu velmi výhodný. 

- Umožňuje při dobývání ve velkých hloubkách (přes 700 m) snížení teploty 

na přijatelnou úroveň. 

- Přístupové chodby (pokud jsou konstrukčně řešeny s ohledem na dané 

podmínky) nevyžadují vesměs náročnou údržbu, protože jedna z nich je 

vedena mezi pevnými horninami, druhá je většinou vedena na kontaktu se 

stařinami sousedního porubu. 
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Směrné stěnování do pole 

 Jeví se jako méně vhodný způsob dobývání, jelikož nevýhody tohoto 

způsobu převažují nad jeho přednostmi. Výhodou stěnování do pole je kratší 

příprava nutná pro zahájení vlastního dobývání, jelikož odpadá doba nezbytná pro 

přípravu celé délky přístupových chodeb. Nevýhody tohoto způsobu dobývání 

jsou: 

- Porub může mít zvyšující se plynodajnost. 

- V případě nedokonalého utěsnění úvratí porubu v přístupových chodbách 

může docházet k průchodu větrního proudu stařinami a nežádoucímu 

uvolňování plynu z nich. 

- Nastává nebezpečí záparu a možnost vzniku endogenních požárů. 

- Z důvodu snížení pevnosti hornin v důsledku jejich narušení je nutno počítat 

s vyššími náklady na údržbu přístupových chodeb. 

- Nevhodnost jeho použití pro dobývání velmi mocných slojí s těžkými stropy. 

 Při zmíněné technologii stěnování se pro rozpojování uhelné hmoty užívá 

buď dobývací kombajn nebo uhelný pluh. 

 Pro vyztužování dobývacího prostoru je užívána individuální, častěji však 

mechanizovaná výztuž. 

 Odtěžení rozpojené rubaniny je zajišťováno instalací hřeblového 

dopravníku. 

 2.4.1 Stěnování pluhováním 

 Při rozpojování uhelného pilíře pluhem se stroj pohybuje podél pilíře a 

odřezává z něj třísku, která je nakládána na hřeblový dopravník a transportována 

z porubu. Velkou výhodou pluhování je skutečnost, že obsluha zařízení je 

zpravidla prováděna z povrchu, vyžaduje přítomnost minimálního počtu 

pracovníků v místě provozu, kteří podávají informace o správném vedení 

pluhového komplexu. 

 Možnost použití pluhu je omezena následujícími faktory viz [25]: 

 mocností sloje 

 úklonem sloje 

 kvalitou stropu a počvy 

 tektonickou členitostí 

 odlučností úhlí od stropu a počvy 

 pevností uhlí proplástků 

 profilem chodeb a jejich kvalitou (dodržení směru a sypné výšky) 
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 hloubkou uložení (vlivem tlakových poměrů a nevýrubů) 

Mocnost sloje  

 Pro užití pluhové technologie je optimální hodnota mocnosti v rozmezí 0,8 – 

1,5 m pro pluhy s nižším výkonem, nejvýkonnější zařízení mohou být použita u 

slojí s rozmezím mocnosti 1,5 – 2,7 m. Pluhování je možné použít do minimální 

mocnosti 0,6 m, avšak pouze s užitím individuální hydraulické výztuže porubu. 

Úklon sloje 

 Užití pluhování při zvýšeném úkonu sloje přináší komplikace při instalaci 

zařízení. 0becně lze říci, že úklon sloje překračující hodnotu 40° přináší specifické 

nároky na použítí, zejména při spojení s mechanizovanou výztuží a vyžaduje 

pečlivé posouzení vhodnosti použití. 

Kvalita stropu a počvy 

 Vzhledem ke konstrukci moderních pluhových komplexů, které sestávají 

s rozpojovacího zařízení spojeného s výztuží s řízeným překládáním a řízenou 

výsuvnou předstropnicí lze konstatovat, že kvalita horniny stropu a počvy má nyní 

při nasazení pluhové technologie dobývání mnohem menší význam než dříve. 

Pluhová zařízení s výkony 2·315 kW, 2·400 kW umožňují i přibírky stropu a počvy. 

Tektonická členitost 

 Dobývací prostor musí být nejprve detailně prozkoumán z geologického 

hlediska a navrženo nafárání tektoniky hornicky vhodným způsobem. Pro užití 

v tektonicky komplikovaných oblastech byla vyvinuta několikadílná pluhová tělesa 

s kloubovým spojením, konstrukčně zvýšena flexibilita hřeblových dopravníků a 

konstrukčně zvýšena tuhost spojení dopravníku a vedení pluhu. 

Pevnost uhlí 

 Pevnost uhlí patří k nejdůležitějším činitelům, které ovlivňují možnost užití 

pluhové technologie. Nejpřesnějším způsobem je měření řezných odporů uhlí 

přímo na důlním pracovišti. 

Profil a kvalita důlních chodeb 

 Pro instalaci pluhového zařízení je nutno zachovat minimální rozměry těžní 

i výdušné chodby (min. profil K12) a udržovat jak směr důlního díla tak i sypnou 

výšku. Dalšími činiteli, které je vhodno zohlednit z ekonomických důvodů, jsou jak 

směrná délka důlního díla tak i vzájemný poměr délky porubu a jeho směrné 

délky. 
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Hloubka uložení 

 Hloubka uložení ovlivňuje zejména kvalitu přístupových chodeb, volbu 

vhodné chodbové výztuže a její vzdálenost. V předpolí porubu u obou tříd 

nejméně 20 – 50 m provádět zajištění ovlivněných pásem a provádět přibírku 

počvy. U takto ovlivňovaných porubů je nutno v místě ústí porubu do chodby 

zajistit dostatečné zpevnění nadloží. 

 2.4.2 Stěnování kombajnem 

 Při rozpojování uhelného pilíře kombajnem se stroj pohybuje podél pilíře a 

svým rotujícím řezným orgánem z pilíře uvolňuje horninu, kterou nakládá na 

hřeblový dopravník. Kombajny lze dělit podle [25]: 

možného směru vyuhlování porubu 

 jednosměrné 

 obousměrné 

počtu řezných orgánů 

 jednoválcové 

 dvouválcové 

způsobu pojezdu  

 s tažným řetězem 

 s bezřetězovým pojezdem 

způsobu regulace rychlosti pojezdu 

 s regulací hydraulickou 

 s regulací elektrickou 

Hlavní části dobývacího kombajnu 

 Úkolem dobývacího kombajnu je především rozpojování uhelné hmoty 

spolu s nakládáním rubaniny na hřeblový dopravník. Kromě strojních součástí 

zajišťujících plnění těchto dvou funkcí musí být ještě opatřen skrápěcím zařízením 

pro snižování prašnosti při dobývání a současně zábranami proti vnikání horniny 

do pracovního prostoru a proti vymrštění kusů horniny do rozpojovacích orgánů 

stroje. 

Součásti dobývacího kombajnu jsou [25]: 

 rám 

 ramena s rozpojovacími orgány 

 hnací část rozpojovacích orgánů 
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 hnací část pojezdu  

 zařízení pro ovládání polohy ramen 

 nakládací zařízení 

 skrápěcí a chladicí zařízení 

 elektrická část 

Kombajny pro dobývání v nízkých slojích 

 Pro dobývání slojí s malou mocností (zejména při mocnosti do 1,2 m při 

užití mechanizované výztuže a hřeblového dopravníku zbývá pro samotné těleso 

kombajnu značně omezený prostor. Pro dobývání v takovýchto porubech jsou 

užívány kombajny s tělesem mimo hřeblový dopravník nebo kombajny s tělesem 

nad dopravníkem. Oba uvedené typy kombajnů jsou také z tohoto důvodu 

ovládány výhradně bezdrátovým dálkovým ovládáním. Záběr rozpojovacích orgán 

se pohybuje v rozmezí 0,63 – 0,8 m, jsou schopny pracovat ve slojích do úklonu 

35°. 

 Kombajny s tělesem mimo dopravník  

 U těchto typů je těleso kombajnu umístěno mimo dopravník na straně 

uhelného pilíře a je opatřeno lyžinou, kterou klouže po počvě. Kromě lyžiny se 

stroj opírá o kola pohybující se po nahrnovacím plechu dopravníku a také o kluzné 

zařízení na jeho závalové straně. Nad samotným dopravníkem se nachází pouze 

most s pojezdovým zařízením konstruovaný tak, aby neomezoval ani prostor pro 

průchod rubaniny na dopravníku ani prostor pro umístění stropnice výztuže nad 

dopravník. Řezné orgány jsou situovány na obou stranách kombajnového tělesa. 

Jejich umístění umožňuje dobrý průzor pro obsluhu stroje. 

 Typy kombajnů s tělesem mimo dopravník jsou užívány pro dobývání ve 

slojích s nejnižší mocností (0,9 -1,2 m), kompaktní uložení jejich součástí zajišťuje 

uspokojivou mechanickou odolnost. Jistou nevýhodou je nutnost opory a posunu 

stroje po nerovném terénu mezi pilířem a dopravníkem. Příklad konstrukce 

kombajnu viz Obr 2.14 [25]. 
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Obr 2.14: Uhelný kombajn s tělesem mimo dopravník[25] 

1-těleso kombajnu, 2-opěrná lyžina, 3-rozpojovací orgán, 4-stropnice výztuže, 5-

hřeblový dopravník, 6-opěra na dopravníku, 7-kluzné vodítko, 8-spojovací most 

 Kombajny s tělesem nad dopravníkem 

 Narozdíl od přechozího typu jsou opory strojního zařízení umístěny na 

dopravníku. Požadavek instalace tělesa kombajnu v omezeném prostoru nad 

dopravníkem si vyžádal zmenšení všech konstrukčních modulů stroje. 

 Tyto typy kombajnů jsou schopny dobývání ve slojích o mocnostech 1,2 -

1,4 m. Umístění opor stroje na dopravníku je vhodnější pro hladký pojezd stroje, 

díky umístění tělesa mimo rozpojovací orgány má kombajn lepší nakládací 

schopnost a současně jsou jednotlivé moduly v tělese přístupnější při nutných 

opravách v provozu. Příklad konstrukce viz Obr 2.15 [25]. 
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Obr 1.15: Uhelný kombajn s tělesem nad dopravníkem 

1-dobývací kombajn, 2-stropnice výztuže, 3-hřeblový dopravník 
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3 Analýza podmínek a dobývacích technologií 

 Realizace dobývacího procesu závisí jak na podmínkách přírodních, tak na 

podmínkách technicko-provozních, jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách. 

Podmínky přírodní jsou pro daný dobývací prostor neměnné, podmínky technicko-

provozní jsou ovlivnitelné lidským činitelem a jejich vlastnosti jsou stanoveny při 

tvorbě projektu dolu respektive jednotlivých důlních děl. 

 Zásadní význam pro vydobytí porubu na plynujících dolech, jako jsou dosud 

provozované doly OKR, má volba vhodného rozpojovacího zařízení. Volbu je 

nutno posoudit jak z hlediska bezpečnostního tak z hlediska ekonomického.  

Tabulka 3.1: Technické parametry dobývacích strojů 

Technické parametry kombajnu KGE-710F 

pracovní rychlost (mmin
-1

) 8 

záběr - šířka pokosu (m) 0,8 

  Technické parametry pluhu GH 9-38VE/5.7.N 

pracovní rychlost (mmin
-1

) 34,8/105 

záběr - šířka pokosu (m) 0,095 

 

 Pro porovnání byly uvedeny technické parametry dvou vybraných 

rozpojovacích zařízení. Tyto údaje ilustrují skutečnost, že pluhové zařízení má 

schopnost pohybovat se násobně vyšší pracovní rychlostí při nižší kapacitě 

rozpojené uhelné hmoty. 

 Pro možnost dobývání sloje pluhovou technologií na celou její mocnost je 

nezbytná dobrá odlučnost uhlí od stropu sloje. 

Hledisko bezpečnostní 

 Z hlediska bezpečnostního posuzujeme především možnost odvětrání 

prostoru porubu. 

Hledisko ekonomické 
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 Z pohledu ekonomické optimalizace dobývacího procesu hraje zásadní roli 

výše těžby, a ta může být v nepříznivých podmínkách omezována výše zmíněnými 

faktory. 

3.1 Kombajnová těžba 

 3.1.1 Zápory kombajnové těžby 

 Velký objem kombajnem rozpojené uhelné hmoty, uvolněný do prostoru 

porubu, je provázen odpovídající exhalací metanu do důlního ovzduší, a tedy 

nepříznivě ovlivňuje kvalitu důlních větrů v prostoru porubu. Užití kombajnu klade 

tedy zvýšené nároky na větrací systém a u vysoce plynujících dolů vyžaduje 

zavedení degazace. 

 Kombajnová těžba způsobuje nerovnoměrný výstup metanu do prostoru 

porubu daný průběhem vyuhlovacího procesu, kdy při rozpojování je uvolněn 

maximální objem metanu, zatímco v ostatních fázích dobývacího procesu je již 

exhalace nižší. Tato skutečnost může zapříčinit výrazné omezení vlastní operace 

rozpojování tím, že metanová exhalace nedovolí rozpojovat v obou směrech, 

nýbrž jen v jednom, a pojezdu kombajnu ve směru opačném může být využito 

pouze k nakládání rubaniny na dopravník. Jelikož zde je zpracovávána 

problematika vysoce plynujících slojí, je toto jedna z možností, jak vyřešit 

odvětrání porubu. 

 Při nasazení kombajnové technologie může vzhledem k výšce 

rozpojovacího stroje dojít k nežádoucímu kontaktu řezného orgánu stroje 

s průvodní horninou a vývinu frikční jiskry a zapříčinit následnou explozi 

exhalujícího metanu. Proto je u plynujících dolů nutno zvlášť pečlivě posoudit 

vhodnost aplikace kombajnové technologie s ohledem na možnosti odvětrání 

důlního pracoviště. 

 Dalším činitelem hrajícím významnou roli při odvětrávání porubu je 

charakter samotné rubaniny, zejména její kusovitost. Rozpojovací orgán kombajnu 

v porovnání s pluhem drtí rozpojovanou horninu na menší frakce, což s sebou 

přináší větší celkový povrch všech částic, z něhož má metan možnost exhalovat, 

což je dalším důvodem pro výběr pluhového zařízení pro vydobytí vysoce 

plynujících porubů. 

 Pro kombajnovou technologii rozpojování je vhodné vzít v úvahu i spotřebu 

vody postřikovacími tryskami nutnými pro zkrápění z důvodu snížení prašnosti tak 

i z důvodu chlazení rozpojovacího orgánu stroje. 
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 3.1.2 Klady kombajnové těžby 

 Při délce porubu přesahující optimální délku, zmiňovanou v kapitole 2.3.5, 

je vhodné kompenzovat tuto délku rychlejším postupem porubní fronty, což by 

bylo umožněno právě využitím kombajnové technologie. 

 Užití kombajnové těžby umožňuje rychlejší vydobytí uvažovaného prostoru, 

což z hlediska ekonomického umožňuje snížit další související celkové náklady 

odvíjející se od delší doby nutné k vyuhlení sloje. 

 3.2 Pluhová těžba 

 3.2.1 Klady pluhové těžby 

 Při aplikaci pluhového zařízení dochází k rozpojování menšího objemu 

rubaniny a také k jejímu vhodnějšímu rozložení v prostoru porubu. Menší objem 

rubaniny umožńuje snadnější dosažení rovnoměrného odvětrání metanové 

exhalace a je tedy z hlediska bezpečnostního vhodnější. 

 Při pluhování dochází k drcení rubaniny na větši kusy, celkový povrch 

jednotlivých kusů uhelné hmoty je proto menší,, a tedy dochází k pomalejšímu 

uvolňování metanové exhalace,do porubu, což je z bezpečnostního hlediska u 

plynujících dolů vhodnější. 

 Vzhledem k pracovní výšce stroje vzniká podstatně menší riziko vývinu 

frikční jiskry při kontaktu s průvodní horninou. 

 Při pluhování je spotřeba vody nižší vzhledem ke skutečnosti, že stroj není 

opatřen postřikovacími tryskami pro snížení prašnosti (větší kusy rozpojené 

uhelné hmoty) ani pro chlazení rozpojovacího orgánu. 

3.2.2 Zápory pluhové těžby 

 Nasazení pluhové těžby u slojí vyšších, než je pracovní výška stroje, 

vyžaduje dobrou odlučnost stropu a uhelné sloje, Jinak by nebylo možno dobývat 

na celou mocnost sloje a dobývání by se muselo provádět v lávkách. 

 Menší objem pluhem rozpojené rubaniny za časovou jednotku je z hlediska 

ekonomického méně efektivní, jelikož se s trváním vyuhlovacího procesu zvyšují 

další související náklady 
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 3.3 Systém větrání 

 Dalším činitelem, který je nutno zohlednit při výpočtu, je systém odvětrání 

prostoru porubu. Bereme-li v úvahu odvětrání samotného prostoru porubu, nabízí 

se dvě možnosti řešení problému, viz následující kapitola. 

 3.3.1 Větrání úpadní 

 Při úpadním vedení větrů, tedy ve směru pohybu rubaniny při samotném 

odtěžování, se nabízí úvaha, že zásadní roli při odvětrání prostoru porubu hraje 

nikoliv celkové množství rozpojené uhelné hmoty, ve výpočtu označované jako 

Těžba, nýbrž okamžité množství rozpojené rubaniny přítomné v prostoru porubu, 

jež je pomocí dopravníku plynule transportována z něj. Toto okamžité množství 

rubaniny v porubu v závislosti na čase je popsáno dále v kapitole 4. 

 Z hlediska výpočetního je toto okamžité množství rubaniny menší než 

hodnota uvažovaná standardním výpočtem dle [2], stěžejní roli zde hrají 

maximální okamžité hodnoty množství rubaniny pohybující se a současně 

exhalující v prostoru porubu. 

 Z hlediska bezpečnostního by se tedy jevil způsob úpadního vedení větrů 

při dobývání v plynujících dolech jako vhodnější, dovolí-li to podmínky větrního 

systému dolu. A to zvláště při posuzování možnosti nasazení kombajnu pro 

rozpojování. 

 Dalším činitelem, který hraje roli při volbě způsobu větrání při rozpojování je 

skutečnost, že vlastnosti metanu způsobují, že má tendenci stoupat směrem 

vzhůru (je lehčí než vzduch). Proto je u plynujících dolů větrní systém standardně 

projektován tak, že nejprve jsou vtažné větry vedeny vtažnou jámou na nejnižší 

místo v dole a teprve odtud jsou vedeny důlními pracovišti k jámě výdušné. V 

případě potřeby je možno stanovit výjimku z tohoto pravidla, a to po posouzení 

možnosti tvorby metanových vrstev – viz kapitola 5.3.2. Z výše uvedených důvodu 

je však nezbytné pro tento systém větrání provést kontrolu tvorby metanových 

vrstev pomocí Leachova čísla. Tento výpočet není teoreticky rozveden ve výpočtu, 

jelikož jeho ověření není předmětem mé disertační práce. 

 3.3.2 Větrání dovrchní 

 Uvažujeme-li dovrchní vedení větrů, tedy proti směru odtěžování rozpojené 

rubaniny z porubu, dochází k situaci, že celkový objem uvolněné exhalace 

z rubaniny by mohl být větrním proudem vtahován zpět z těžní třídy do prostoru 

porubu. Tento fakt působí jako další negativní faktor při úvaze o způsobu 

odvětrání porubu. 
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 Vzhledem k této skutečnosti je při výpočtu nutno postupovat standardním 

způsobem dle [2]. 

 Z hlediska bezpečnosti by se tedy způsob dovrchního vedení větrů jevil jako 

méně vhodný a pro rozvahu možnosti nasazení kombajnu vyžaduje velmi pečlivý 

propočet s nadsazením výpočetních hodnot a s úvahou, jak omezit možný návrat 

metanové exhalace do prostoru porubu. Jako teoretická možnost ovlivnění tohoto 

nežádoucího jevu by se nabízela varianta jímání rubaniny do uzavřených 

zásobníků pro transport po těžní třídě. 
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4 Výpočet ředění exhalujícího metanu při 
pluhování 

 Výpočet v této kapitole uvažuje úpadní vedení větrů a vychází z úvahy 

uvedené v kapitole 3.3.1. 

 Nejprve je nutno posoudit charakter pohybu obou zúčastněných strojních 

zařízení – tedy rozpojovacího pluhu i hřeblového dopravníku. Z dále uvedených 

hodnot rychlosti obou strojů je zřejmé, že maximální pracovní rychlost pluhu může 

přesahovat rychlost hřeblového dopravníku. Tuto skutečnost je nutno při výpočtu 

zohlednit. 

 Vzhledem k informacím dodaným zadavatelem výpočtu u současných 

pluhových zařízení je rychlost hřeblového dopravníku možno regulovat diskrétně 

se dvěma možnostmi, zde pro teoretický výpočet je uvažována jeho rychlost jako 

konstantní na vyšší z možných hodnot, regulace rychlosti pluhu je diskrétní opět 

se dvěma možnostmi. Je tedy v současné době při jízdě pluhu úpadním směrem 

volit z možných rychlostí výhradně nižší z uvedených hodnot, při dovrchní jízdě 

pluhu lze volit buď vyšší z obou uvedených hodnot, nebo nižší – viz teoretický 

výpočet, a potom 𝑣𝑝,𝑑 = 𝑣𝑝,𝑢 a současně 𝑡𝑝,𝑑 = 𝑡𝑝,𝑢 a dopočet snadno provedeme 

dosazením. Je však nutno spočítat 𝑉𝑅,1 i 𝑉𝑅,2. Rychlost dopravníku je uvažována 

na hodnotě vyšší z obou možných, změna rychlosti dopravníku v průběhu 

vyuhlování se nejeví jako vhodná z výše uvedených důvodů. Připusťme však 

teoretickou možnost spojité regulace pojezdové rychlosti pro rozpojovací pluh. 

 V případě, že by byla rychlost rozpojovacího stroje rovna rychlosti 

dopravníku, rozpojená rubanina by byla sypána celým svým objemem na jedno 

místo na dopravníku, zatímco zbylá plocha dopravníku by zůstávala rubaninou 

nepokryta. Je tedy žádoucí snížit pojezdovou rychlost pluhu tak, aby nebyla 

přepravní kapacita dopravníku přesažena. Přepravní kapacitou se zde 

nezabýváme z důvodu skutečnosti, že dobývací strojní zařízení (rozpojovací stroj i 

dopravník) je výrobcem dodáváno jako komplex. Uvažujeme tedy, že rychlosti 

obou strojů jsou vhodně nastaveny pro vzájemnou součinnost. 

 V případě, že by rychlost pluhu přesahovala rychlost hřeblového 

dopravníku, rozpojená rubanina by se při svém pohybu opožďovala za 

rozpojovacím zařízením a při obratu rozpojovacího stroje v místě dolní úvrati by 

byla rubanina sypána na již zaplněný dopravník. 

 Pro výpočet exhalace metanu při rozpojování pluhem je vhodné rozdělit 

pohyb použitého strojního zařízení (pluhu a hřeblového dopravníku) v porubu do 
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tří fází. Výpočet pro vyuhlování kombajnem při úpadním vedení větrů je možno 

provést stejným způsobem. 

 Dále je pří výpočtu uvažován pohyb obou strojů jako rovnoměrný 

přímočarý. V realitě je vhodné vzít v úvahu, že rozpojovací stroj (uhelný pluh nebo 

kombajn) před dosažením horní nebo dolní úvrati přechází z pohybu 

rovnoměrného přímočarého do pohybu se zrychlením. A to zrychlením záporným 

(brzdění) před dosažením úvrati z důvodu zastavení nutného pro změnu směru 

pojezdu v úvrati, nebo zrychlením kladným při rozjezdu pluhu od úvrati do stavu 

dosažení uvažované pojezdové rychlosti. 

 Tento fakt ovlivňuje skutečný objem rubaniny exhalující v porubu vzhledem 

k bezpečnostnímu riziku přítomnosti metanu a udržení jeho koncentrace v porubu 

na přípustné hladině příznivě, neboť snížení pojezdové rychlosti rozpojovacího 

stroje způsobí snížení objemu rubaniny rozpojené za časovou jednotku a 

rozložené na dopravník. V důsledku snížení rychlosti pluhu v okolí úvratí je tedy 

reálné celkové množství rubaniny nacházející se v porubu menší než vypočtená 

maximální hodnota objemu rubaniny v porubu a tedy následně i maximální 

exhalace metanu z ní. 

 4.1 Teoretické odvození 

 4.1.1 Fáze 1 

 Předpokládejme v této počáteční fázi rozjezdu výchozí umístění dobývacího 

stroje v horní úvrati porubu viz Obr 4.1. Rozjezd. Po uvedení do pohybu se oba 

stroje pohybují úpadním směrem, tedy souhlasně, až k dolní úvrati. V této fázi je 

pohybující se hřeblový dopravník nejprve prázdný a postupně je plněn rozpojenou 

horninou viz Obr 4.1. Těžba porubu. Maximální objem rubaniny se v této fázi 

pohybu nachází v porubu v okamžiku, kdy je k dolní úvrati dopravena část 

rubaniny, jež byla rozpojena v okamžiku rozjezdu pluhu a zahájení dobývání. 

 V této fázi rozpojování hrají zásadní roli rychlosti obou zúčastněných 

strojních zařízení. 

 Z těchto důvodů je vhodné uvažovat v první fázi výpočtu při pojezdu obou 

zúčastněných zařízení souhlasným směrem rychlost dopravníku vyšší než rychlost 

pluhu.Pro výpočet je tedy žádoucí vzít v úvahu dvě rozdílné hodnoty rychlosti 

pluhu. 
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Obr 4.1: 1. fáze dobývání pluhováním 



RNDr. Eva Vavříková: Metodika výpočtu možnosti ředění exhalujícího metanu 

58 
2015  

 Symbolem 𝑣𝑝,𝑢 označíme rychlost pluhu při jízdě směrem úpadním. Pro 

příklad výpočtu můžeme použít nižší z obou hodnot uvedených pro pluh v tabulce 

3.1. Symbolem 𝑣𝑝,𝑑 označíme rychlost pluhu při jízdě směrem dovrchním. Pro 

příklad výpočtu můžeme použít vyšší z obou hodnot uvedených pro pluh v tabulce 

3.1, vhodnější se zdá ponechat rychlost pluhu i při dovrchním pojezdu stejnou. 

 Nejprve vypočteme dobu 𝑡𝑑 potřebnou pro přemístění bodu na hřeblovém 

dopravníku po celé délce porubu, což je hodnota, která zůstává konstantní pro 

výpočet ve všech třech uvažovaných fázích rozpojování 

𝑡𝑑 =
𝑙

𝑣𝑑
 (min) (4.1) 

 Stejně vypočteme dobu 𝑡𝑝,𝑢 potřebnou pro přemístění pluhu po celé délce 

porubu pří jízdě úpadním směrem, potřebnou jak pro fázi 1 tak i pro fázi 3. 

𝑡𝑝,𝑢 =
𝑙

𝑣𝑝,𝑢
 (min) (4.2) 

 Další potřebnou hodnotou je celkový objem rubaniny V rozpojený při 

přejezdu pluhu po celé délce porubu 

𝑉 = 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑙 (𝑚3) (4.3) 

 Dále uvažujeme, že objem rozpojené rubaniny bude rozprostřen na 

hřeblový dopravník tak, že nejprve vypočítáme délku pokrytého dopravníku, jako 

by nebyl omezen délkou uvažovaného porubu. Uvažujeme-li bod umístěný na 

pluhu, počáteční hranice rubaniny na dopravníku se vzhledem k němu pohybuje 

rychlostí, jenž je rozdílem rychlostí obou strojů, a tedy délka nekonečně dlouhého 

dopravníku pokrytého rubaninou by byla 

𝑙𝑑1 = (𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢 )𝑡𝑝,𝑢  (m) (4.4) 

 Odtud pomocí celkového objemu V vypočteme objem 𝑉𝑅,1 rubaniny, 

rozprostřený na jednom metru délky dopravníku 

𝑉𝑅,1 =
𝑉

𝑙𝑑1
 (𝑚3) (4.5) 

 Pro výpočet objemu rubaniny, který je přítomen v prostoru porubu, je 

vhodné rozdělit čas trvání 1. fáze dobývání, tedy čas přejezdu pluhu celou délkou 

porubu, na dva úseky. 
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 První úsek trvá od počátku rozjezdu obou strojních zařízení do okamžiku, 

kdy k dolní úvrati dorazí bod na dopravníku, jež se dal do pohybu současně 

s pluhem, tedy do okamžiku 𝑡 = 𝑡𝑑. 

 Funkci popisující nárůst objemu v tomto časovém úseku lze zde popsat 

rovnicí 

𝑉1,1 = 𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢)𝑡, 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (4.6) 

 Druhý časový úsek trvá od dojezdu bodu na dopravníku do dojezdu pluhu 

do dolní úvrati. Funkci popisující změnu objemu v tomto časovém úseku lze zde 

popsat rovnicí 

𝑉1,2 = 𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢)𝑡𝑑 − 𝑉𝑅,1 ∙ 𝑣𝑝,𝑢(𝑡 − 𝑡𝑑), 𝑡 ∈ 〈𝑡𝑑 , 𝑡𝑝,𝑢〉 (𝑚3) (4.7) 

 Maximální objem rubaniny, který se ve fázi 1 nachází na hřeblovém 

dopravníku, nastává v bodě, kdy rubanina na dopravníku je dopravena k dolní 

úvrati. Tento okamžik nastane ve chvíli, kdy se rubanina na dopravníku pohybuje 

po dobu 𝑡𝑑. Maximální objem rubaniny potom vypočteme ze vzorce (4.6), který 

dává výpočetně stejnou hodnotu, jakou získáme z rovnic (4.6) (4.7) dosazením 

hodnoty 𝑡 = 𝑡𝑑, jelikož 𝑙 = 𝑣𝑑 ∙ 𝑡𝑑. 

𝑉𝑚𝑎𝑥,1 = 𝑉𝑅,1(𝑙 − 𝑣𝑝,𝑢 ∙ 𝑡𝑑) (𝑚3) (4.8) 

 

Obr 4.2: Průběh objemových změn rubaniny ve fázi 1 

 Je zřejmé, že průběh nárůstu objemu probíhá v obou časových úsecích 

fáze 1 lineárně v závislosti na čase t. 
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 4.1.2 Fáze 2 

 V této fázi se oba stroje pohybují protisměrně, tedy pluh se pohybuje 

směrem dovrchním, zatímco pohyb hřeblového dopravníku zůstává nezměněn viz 

Obr 4.3. 

  Maximální objem rozpojené rubaniny v porubu v této fázi nastává při 

dosažení horní úvrati pluhem, tedy v bodě, kdy je celý hřeblový dopravník pokryt 

rubaninou. Díky protisměrnému pohybu dopravníku a pluhového zařízení je 

rubanina rozprostřena na dopravník rovnoměrně. Zde je možno využít maximální 

pojezdové rychlosti pluhu označené symbolem 𝑣𝑝,𝑑 . 

 V této fázi dobývání se rubanina rozprostírá na hřeblový dopravník tak, že 

z důvodu nesouhlasného pohybu obou strojů, a tedy sčítání rychlostí pro 

vzájemnou vzdálenost pluhu a bodu na dopravníku, je vzdálenost 𝑙𝑑2, do níž se 

dostane počáteční hranice rubaniny (rozpojená v okamžiku změny směru pohybu 

pluhu směrem k horní úvrati) větší než ve fázi rozjezdu (opět uvažujeme 

nekonečný dopravník). 

 Z důvodu odlišné rychlosti pluhu při pohybu směrem dovrchním je nutné 

nejprve znovu vypočítat dobu nutnou k přemístění pluhu po celé délce porubu 

𝑡𝑝,𝑑 =
𝑙

𝑣𝑝,𝑑
 (min) (4.9) 

odtud 

𝑙𝑑2 = (𝑣𝑑 + 𝑣𝑝,𝑑)𝑡𝑝,𝑑  (m) (4.10) 

 Je zřejmé, že vypočteme-li odtud objem 𝑉𝑅,2 rubaniny rozprostřený na 

jednom metru dopravníku, je tento menší než objem 𝑉𝑅,1 vypočtený ve fázi 1. 

𝑉𝑅,2 =
𝑉

𝑙𝑑2
 (𝑚3) (4.11) 

 Průběh nárůstu objemu rubaniny přítomné v porubu ve fázi 2 lze popsat 

rovnicí 

𝑉2 = 𝑉𝑅,2 ∙ 𝑣𝑝,𝑑 ∙ 𝑡 (𝑚3) (4.12) 

 Maximální objem rubaniny nastává ve fázi 2 při dojezdu pluhu do horní 

úvrati, tedy v okamžiku, kdy pluh projede celou délku l porubu, tedy za čas 𝑡𝑝. 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2 = 𝑉𝑅,2 ∙ 𝑙 (𝑚3) (4.13) 
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 Grafem lineární závislosti objemu rubaniny na čase je přímka procházejicí 

počátkem, není tedy nutno grafické znázornění zde uvádět. 

 

Obr 4.3: 2. fáze dobývání pluhováním 
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Obr 4.4: 3. fáze dobývání pluhováním 
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 4.1.3 Fáze 3 

 Stejně jako ve fázi 1 se oba stroje pohybují souhlasně úpadním směrem viz 

Obr 4.3. Rozdílem oproti fázi 1, při níž je hřeblový dopravník při počátku pohybu 

dobývacího stroje prázdný a je plněn horninou postupně, je, že zde je dopravník 

již rozpojenou horninou naplněn a při rozjezdu pluhu úpadním směrem dochází ke 

změně objemu rubaniny na jednom metru délky dopravníku, přičemž se část 

dopravníku současně vyprazdňuje od horní úvrati až do místa okamžité polohy 

pluhu. 

 Vzhledem ke skutečnosti popsané ve fázi 1 je zde opět nutno snížit 

pracovní rychlost pluhu na hodnotu menší, než je rychlost hřeblového dopravníku. 

 Hodnoty potřebné pro výpočet objemu rubaniny najdeme ve výpočtu fáze 1 

uvedené v kapitole 4.1. 

 Pro výpočet objemu rubaniny v porubu dobu trvání fáze 3 znovu rozdělíme 

na dva časové úseky stejné jako ve fázi 1, tedy čas t v prvním úseku probíhá od 

hodnoty 0 do hodnoty 𝑡𝑑, ve druhém úseku od hodnoty 𝑡𝑑 do hodnoty 𝑡𝑝,𝑢 tedy 

celkové doby trvání fáze 3. 

 Pokud z důvodu snadnosti výpočtu opět zanedbáme změny rychlosti pluhu 

v okolí horní úvrati, jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly 4, a současně zanedbáme 

časovou prodlevu, která by mohla v horní úvrati nastat, popíšeme objemové 

změny rubaniny přítomné v porubu ve fázi 3 následujícími rovnicemi: 

 Ve druhém časovém úseku užijeme pro výpočet rovnic stejnou jako rovnice 

(4.7), jelikož v tomto úseku je 𝑉3 = 𝑉1 

𝑉3,2 = 𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢)𝑡𝑑 − 𝑉𝑅,1 ∙ 𝑣𝑝,𝑢(𝑡 − 𝑡𝑑), 𝑡 ∈ 〈𝑡𝑑 , 𝑡𝑝,𝑢〉 (𝑚3) (4.7) 

 Problematická část výpočtu nastává v prvním časovém úseku. V tomto 

úseku by mohlo nastat maximum objemu rozpojené rubaniny. 

 Pro názornost rozdělíme celkový výpočet okamžitého objemu do dvou 

následujících částí: 

 Nejprve uvažujme objem rubaniny rozpojený ve fázi 2, který pokrýval celý 

dopravník. Tento byl pokryt rubaninou o objemu 𝑉𝑅,2 na jeden metr dopravníku. 

Funkci popisující ubývání objemu rubaniny rozpojené ve druhé fázi vyjadřuje 

rovnice 

𝑉1´ = 𝑉𝑅,2 ∙ (𝑙 − 𝑣𝑑 ∙ 𝑡), 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (4.14)  

 Dále uvažujme objem rubaniny rozpojený již ve fázi 3, jehož nárůst 

vyjádříme vzorcem (4.6) uvedeným ve vázi 1, zde označíme 𝑉2 
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𝑉2´ = 𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢) ∙ 𝑡, 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (4.6) 

 Výsledný objem rubaniny přítomné v porubu se tedy skládá z části 

rozpojené ve fázích 1 a dvě a lze jej tedy vyjádřit součtem obou částí pomocí 

rovnice 

𝑉3,1 = 𝑉1´ + 𝑉2´ 

tedy 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2 ∙ (𝑙 − 𝑣𝑑 ∙ 𝑡) + 𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢) ∙ 𝑡, 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (4.15) 

Po úpravě dostáváme 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2𝑙 + 𝑡[𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢) − 𝑉𝑅,2𝑣𝑑], 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (4.16) 

 Z tvaru rovnice je zřejmé, že se jedná o lineární závislost objemu na čase, 

tedy výraz v [...] vystupuje v roli směrnice grafu. Dosazením hodnoty 𝑡𝑑 za čas t 

ověříme, že 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2𝑙 + 𝑡𝑑[𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢) − 𝑉𝑅,2𝑣𝑑] 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2𝑙 + 𝑉𝑅,1𝑣𝑑𝑡𝑑 − 𝑉𝑅,1𝑣𝑝,𝑢𝑡𝑑 − 𝑉𝑅,2𝑣𝑑𝑡𝑑  

Jelikož 𝑙 = 𝑣𝑑𝑡𝑑, potom 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2𝑙 + 𝑉𝑅,1𝑙 − 𝑉𝑅,1𝑣𝑝,𝑢𝑡𝑑 − 𝑉𝑅,2𝑙 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,1𝑙 − 𝑉𝑅,1𝑣𝑝,𝑢𝑡𝑑 = 𝑉𝑅,1(𝑙 − 𝑣𝑝,𝑢𝑡𝑑), 

což je rovno 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 vypočtenému vzorcem (4.8) ve fázi 1 a vyhovujícímu tedy 

rovnici (4.14). 

 Je tedy zřejmé, že maximum objemu rubaniny přítomné v prostoru porubu 

je buď rovno  𝑉𝑚𝑎𝑥,2 nebo 𝑉𝑚𝑎𝑥,1. 

Položíme-li 

𝑘 = 𝑉𝑅,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢) − 𝑉𝑅,2𝑣𝑑, 

pak závislost objemu rubaniny v první části fáze 3 vyjádřená rovnicí (4.16) má tvar 

𝑉3 = 𝑉𝑅,2𝑙 + 𝑘𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (4.16) 

 V případě kladné směrnice k se jedná o funkci rostoucí a potom je 

maximální hodnota okamžitého objemu rubaniny v bodě 𝑉𝑚𝑎𝑥,1. V případě záporné 
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směrnice k se jedná o funkci klesající a maximální hodnota okamžitého objemu je 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2. 

 

Obr 4.5: Průběh fáze 3 se zápornou směrnicí 

 

Obr 4.6: Průběh fáze 3 s kladnou směrnicí 

 Při dalším průběhu rozpojování uhelné hmoty uvažujeme pouze opakování 

fáze 2 a fáze 3, v případě déle trvajícího zastavení rozpojovacího stroje v horní 

úvrati pouze fáze 1 a fáze 2. Dále je pro výpočet stěžejní globální maximum 

okamžitého objemu z těchto tří fází. 
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Obr 4.7: Průběh všech 3 fází se zápornou směrnicí ve 3.fázi 

 

Obr 4.8: Průběh všech 3 fází s kladnou směrnicí ve 3.fázi 

 4.1.4 Celkový výpočet objemu rubaniny 

 Jak bylo zmíněno v kapitole 3.3.1, zásadní tedy pro další výpočet jsou 

právě uvažovaná maxima okamžitého objemu rubaniny a možnost uvolnění 

objemu plynu z tohoto maximálního objemu. Grafy na obrázcích 4.7, 4.8 ilustrují 

možné závislosti okamžitého objemu rubaniny na čase t. Pro výpočet koncentrace 

metanu je však nezbytný výpočet maximální hodnoty objemu rubaniny přítomné 

v porubu v délce trvání časové jednotky, tedy v délce jedné minuty, jelikož pro 

výpočet ředění uvažované exhalace máme k dispozici objemový průtok větru Qv, 

tedy objem vzdušin přiváděných do porubu za 1 minutu. Potřebný výpočet lze 

s dostačující přesností provést metodou vzorkování. 
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 Princip této metody spočívá ve výběru minutového intervalu času, který při 

výpočtu posouváme o malý časový úsek, v němž počítáme objem rubaniny jako 

obsah rovinného útvaru pod křivkou graficky vyjadřující závislost objemu na čase. 

Tento obsah je možno vypočítat užitím určitého integrálu pro libovolnou funkci, 

zde u lineární závislosti vyjádřené lomenou čarou je možno výpočet zjednodušit 

na jednoduchý výpočet obsahu pravoúhlého lichoběžníku bez užití integrálního 

počtu. 

Maximum rubaniny na konci fáze 2  

 Nejprve porovnáme vypočtené hodnoty 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 a 𝑉max,2. Je-li 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 > 𝑉𝑚𝑎𝑥,1, 

nastalou situaci ilustruje Obr 4.7, dále vyhledáme maximální hodnotu objemu 

v době trvání 1 minuty zmíněnou metodou vzorkování v okolí 𝑉𝑚𝑎𝑥,2. 

 Pro výpočet vyjádříme lineární funkce 𝑦1 a 𝑦2 vyjadřující okamžitý objem 

rubaniny v porubu v okolí maxima 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 viz Obr 4.9 pomocí jejich směrnic. Bez 

újmy na obecnosti lze volit počátek souřadné soustavy v bodě, kdy je pluh v horní 

úvrati, tedy na konci fáze 1 a současně začátku fáze 2. 

 

Obr 4.9: Průběh objemových změn v okolí maxima s poklesem od hodnoty Vmax,2 

𝑦1: 𝑉1 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2

𝑡𝑝,𝑑
∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈−𝑡𝑝,𝑑; 0〉 (m3) (4.17) 

𝑦2: 𝑉2 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑑
∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑑〉 (m3) (4.18) 

 Pro vzorkování zvolíme výchozí polohu minutového intervalu viz Obr 4.10 a 

následně dostatečně malý časový úsek ∆𝑡, o který jej budeme posouvat. Vyjdeme 
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z polohy minutového intervalu času, který má střed v počátku zvolené souřadné 

soustavy, uvažujeme tedy, že 𝑡 ∈ 〈−0,5; 0,5〉 𝑚𝑖𝑛. 

 

Obr 4.10: Výchozí poloha minutového úseku pro vzorkování mezi 2. a 3. fází 

 Odtud spočítáme první hodnotu obsahu rovinného útvaru mezi časovou 

osou a grafem vyjadřujícím okamžitý objem rubaniny v porubu. Pro něj 

potřebujeme okamžité hodnoty objemu V1 a V2 z rovnic 4.17 a 4.18. 

𝑦1: 𝑉1 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2

𝑡𝑝,𝑑
∙ 𝑡1,, 𝑡1 = −0,5 (m3) (4.19) 

𝑦2: 𝑉2 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑑
∙ 𝑡2, 𝑡2 = 0,5 (m3) (4.20) 

 Odtud snadno vypočteme obsahy obou lichoběžníků mezi grafy funkcí a 

vodorovnou souřadnou osou 

𝑉1 = |𝑡1| ∙ (𝑉1 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉1

2
 ) (m3) (4.21) 

𝑉2 = 𝑡2 ∙ (𝑉2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2

2
) (m3) (4.22) 

 Celý obsah obrazce pod grafy funkcí je tedy 

𝑊1 = 𝑉1 + 𝑉2 (m3) (4.23) 

 Nyní vezmeme v úvahu dostatečně malý časový úsek ∆𝑡, o nejž celý 

minutový interval posouváme viz Obr 4.11. Pro potřebu výpočtu vystačíme 

s intervalem 2 sekundy, tedy ∆𝑡 =
2

60
=̇ 0,033 min, možno změnit dle uvážení. 

Zde opět vypočteme okamžité hodnoty objemu 
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𝑦1´: 𝑉1´ = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2

𝑡𝑝,𝑑
∙ 𝑡1,´, 𝑡1´ = −0,5 + ∆𝑡 (m3) (4.24) 

𝑦2´: 𝑉2´ = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑑
∙ 𝑡2´, 𝑡2´ = 0,5 + ∆𝑡 (m3) (4.25) 

tedy  

𝑉1´ = |𝑡1´| ∙ (𝑉1´ +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉1´

2
 ) (m3) (4.26) 

𝑉2´ = 𝑡2´ ∙ (𝑉2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2´

2
 ) (m3) (4.27) 

𝑊2 = 𝑉1´ + 𝑉2´ (m3) (4.28) 

 

Obr 4.11: Posunutá poloha minutového úseku pro vzorkování 

 Dále porovnáme obsahy obrazců W1 a W2. Je-li 𝑊1 < 𝑊2, proces 

opakujeme tak, že položíme 𝑡1 = −0,5 + ∆𝑡, 𝑡2 = 0,5 + ∆𝑡 a hodnoty při novém 

posunu 𝑡1´ = 𝑡1 + ∆𝑡, 𝑡2´ = 𝑡2 + ∆𝑡. 

 Proces opakujeme, dokud nenastane stav, kdy 𝑊1 > 𝑊2. Potom hledaný 

maximální objem rubaniny přítomný v porubu v délce trvání 1 minuty je roven 

hodnotě W1. 

 Pokud by na začátku vzorkování bylo 𝑊1 > 𝑊2, posouváme zvolený 

minutový úsek opačným směrem, přičítáme tedy −∆𝑡, dokud nenastane stav 

změny nerovnosti. Potom předposlední vypočtená hodnota je požadovanou 

maximální hodnotou celkového objemu rubaniny přítomné v porubu v délce trvání 

jedné minuty při vzorkování kolem 𝑉𝑚𝑎𝑥,2. Tuto označíme jako Wmax,2. Obě 

hodnoty objemu vypočteného vzorkováním lze bez újmy na obecnosti 

uvažovat v hodnotách jednotek 𝒎𝟑 ∙ 𝒎𝒊𝒏−𝟏, jelikož tento objem je skutečnou 

maximální hodnotou objemu přítomné v porubu v době trvání jedné minuty. 
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Maximum rubaniny v průběhu fáze 3 

 Nejprve porovnáme vypočtené hodnoty 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 a 𝑉max,2. Je-li 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 < 𝑉𝑚𝑎𝑥,1, 

nastalou situaci ilustruje Obr 4.8, globální maximální objem rubaniny přítomné 

v porubu za dobu trvání 1 minuty tedy nastane v průběhu fáze 3 v okamžiku, kdy 

rubanina rozpojená při rozjezdu rozpojovacího stroje úpadním směrem dorazí 

k dolní úvrati porubu. 

 Pro vyhledání maximální hodnoty objemu v době trvání 1 minuty opět 

užijeme zmíněnou metodou vzorkování v okolí 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 stejným způsobem jako 

v předchozím výpočtu viz Obr 4.12. 

 Maximální hodnotu objemu rubaniny přítomné v porubu vypočtenou 

vzorkování kolem 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 opět označíme 𝑊𝑚𝑎𝑥,1. 

 

Obr 4.12: Výchozí poloha minutového úseku pro vzorkování ve 3.fázi 
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 4.1.5 Výpočet exhalace metanu a jeho koncentrace 

v porubu 

 Pro další výpočet vezměme vypočtenou hodnotu 𝑊𝑚𝑎𝑥  a pracujme nadále 

s ní. Uvažujeme tak, že v průběhu každého jiného minutového intervalu se 

nachází v prostoru porubu menší množství rubaniny. V rubanině je obsažen 

metan, který po rozpojení postupně exhaluje do prostoru, v němž se nachází. 

Průběh této exhalace znázorňuje desorpční křivka, která je sestavována pro každý 

výpočet zadavatelem. 

 Dále vypočteme celkovou hmotnost uvažovaného objemu rubaniny ze 

vzorce 

𝑀𝑚𝑎𝑥,1 = 𝜌 ∙ 𝑊𝑚𝑎𝑥,1 (𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1) (4.29) 

nebo  

𝑀𝑚𝑎𝑥,2 = 𝜌 ∙ 𝑊𝑚𝑎𝑥,2 (𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1) (4.30) 

 Nyní vypočteme objem metanu, který je obsažen v tomto vypočteném 

objemu rubaniny pro  

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡1 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,1 ∙ 𝑃𝑁𝑢 (𝑚3𝐶𝐻4𝑚𝑖𝑛−1) (4.31) 

nebo 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡2 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,2 ∙ 𝑃𝑁𝑢 (𝑚3𝐶𝐻4𝑚𝑖𝑛−1) (4.32) 

 Toto značení je užito pouze pro teoretické odvození, v praktickém výpočtu 

vystačíme s označením 𝑊𝑚𝑎𝑥 , 𝑀𝑚𝑎𝑥, 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡. 

 Pro následující výpočet je důležitá přírodní plynonosnost sloje a důležitý je i 

charakter desorpční křivky, která vyjadřuje uvolňování metanu z rozpojené uhelné 

hmoty v závislosti na čase a doba, po kterou má metan možnost exhalovat v 

porubu. 

 Nejprve stanovíme dobu, po kterou bude maximální minutový objem 𝑊𝑚𝑎𝑥  

mít možnost exhalovat v prostoru porubu. Z důvodu bezpečnosti hodotu 

nadsadíme, vezmeme v úvahu poslední hodnotu 𝑡1 uvažovanou při vzorkování. 

 V případě vzorkování kolem hodnoty 𝑽𝒎𝒂𝒙,𝟐 bude doba exhalování 

dotyčného objemu v porubu rovna 

𝑡𝑚𝑎𝑥,2 = 𝑡𝑑 + |𝑡1| (min) (4.33) 
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 V případě vzorkování kolem hodnoty 𝑽𝒎𝒂𝒙,𝟏 bude doba exhalování 

dotyčného objemu v porubu rovna 

𝑡𝑚𝑎𝑥,1 = 𝑡𝑝,𝑢 − 𝑡1 (min) (4.34) 

 Dále odečteme z desorpční křivky procentuální hodnotu k (počet procent) 

odplynění pro čas 𝑡𝑚𝑎𝑥,1 nebo 𝑡𝑚𝑎𝑥,2 dle umístění vzorkovacího výpočtu. 

Koncentrace metanu v porubu by dále měla být stanovena vzorcem 

𝑐 = 𝑐1 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡1∙𝑘

100∙𝑄𝑣
 (%) (4.3.5) 

nebo 

𝑐 = 𝑐1 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡2∙𝑘

100∙𝑄𝑣
 (%) (4.3.6) 

kde 𝑐1 je koncentrace metanu v důlních větrech přiváděných na pracoviště. Na 

koncentraci 𝑐1 se podílí svou plynodajností průvodní horniny i uhelný pilíř po 

otevření porubu. V průběhu provedení prorážky a osazení porubu dobývacím 

zařízením se její hodnota mění, až se ustálí na konstantní hladině. Vzhledem 

k mimořádně variabilním podmínkám na důlních pracovištích by bylo vhodné 

změřit konkrétní hodnotu c1 na uvažovaném pracovišti in situ, a to tehdy, až se po 

realizaci prorážky a vytvoření průchodního větrního okruhu hodnota exhalace 

z průvodních hornin a odhaleného uhelného pilíře ustálí na konstantní hladině 

před osazením porubu dobývací technologií (nebo v průběhu jeho osazování). 

Vzhledem k datům poskytnutým zadavatelem zde uvažujeme hodnotu 𝑐1 = 0,2 u 

vysoce plynujících nebo nově otevřených dolů, u odplyněných dolů uvažujeme 

hodnotu 𝑐1 = 0,1. 

 4.2 Příklad výpočtu pro pluh dle teoretického odvození 

 Výpočet je proveden pro uvedený typ pluhu s daty konkrétního porubu na 

OKD, a.s., Závodě 3 a pro úpadní systém vedení větrů. 

 Pro výpočet byl zvolen postup z pole pro úpadní vedení větrů. 

 Pro praktický výpočet je nutno uvést následující hodnoty: 

pracovní rychlost pluhu 

vp = 34,8/105 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

pracovní rychlost hřeblového dopravníku 

vd = 57 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 
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záběr, šířka řezného orgánu pluhu 

z = 0,095 m 

dobývaná mocnost sloje viz kapitola 5 

𝑚 = 1,83 m 

hustota uhlí viz kapitola 5 

𝜌 = 1,32 𝑡 ∙ 𝑚−3 

délka porubu 

l = 150 m 

objemový průtok větrů 

𝑄𝑣 = 654 𝑚3𝑚𝑖𝑛−1 

 Dosazením do rovnice (4.1) vypočteme čas nutný pro pohyb bodu na 

dopravníku celou délkou porubu 

𝑡𝑑 =
𝑙

𝑣𝑑
=

150

57
= 2,63 min 

 Dosazením do rovnice (4.2) vypočteme čas nutný pro pohyb pluhu úpadním 

směrem po celé délce porubu 

𝑡𝑝,𝑢 =
𝑙

𝑡𝑝,𝑢
=

150

34,8
= 4,31 min 

 Dosazením do rovnice (4.3) vypočteme celkový objem rubaniny vydobytý 

pluhem při průjezdem po celé délce porubu 

𝑉 = 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑙 = 0,095 ∙ 1,83 ∙ 150 = 26,08 m3 

 Dosazením do rovnice (4.4) získáme vzájemnou délku pluhu a počátku 

zasypaného dopravníku (uvažována délka dopravníku neomezená délkou porubu) 

𝑙𝑑,1 = (𝑣𝑑 − 𝑣𝑝,𝑢)𝑡𝑝,𝑢 = (57 − 34,8)4,31 = 95,68𝑚  

 Dosazením do rovnice (4.5) vypočteme objem hmoty na 1m dopravníku 

𝑉𝑅,1 =
𝑉

𝑙𝑑,1
=

26,08

95,68
= 0,27 𝑚3 

 Dále vypočteme maximální hodnotu objemu rubaniny nacházející se 

v porubu, tedy v čase 𝑡𝑑 dosazením do rovnice (4.8) 

𝑉𝑚𝑎𝑥,1 = 𝑉𝑅,1(𝑙 − 𝑣𝑝,𝑢 ∙ 𝑡𝑑) = 0,27(150 − 34,8 ∙ 4,31) = 0,0032 𝑚3 
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 Neuvažujeme-li změnu rychlosti pluhu při dovrchní jízdě,na vyšší 

možnou hodnotu dobu potřebnou pro průjezd pluhu celou délkou porubu 

uvažujeme jako 

𝑡𝑝,𝑑 = 𝑡𝑝,𝑢 = 4,31 𝑚𝑖𝑛 

 Odtud dosazením do rovnice (4.10) obdržíme celou délku pokrytého 

nekonečného dopravníku 

𝑙𝑑,2 = (𝑣𝑑 + 𝑣𝑝,𝑢)𝑡𝑝,𝑢 = (57 + 34,8)4,31 = 395,66 𝑚  

Z rovnice (4.11) obdržíme opět objem rubaniny na 1m dopravníku 

𝑉𝑅,2 =
26,08

395,66
= 0,066 𝑚3 

 Odtud dosazením do (4.13) vypočítáme maximum 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2 = 0,066 ∙ 150 = 9,9 𝑚3 

 Vezmeme v úvahu větší z obou vypočtených hodnot maximálního 

okamžitého objemu a další výpočet vedeme v návaznosti na průběh objemu na 

dopravníku znázorněného na obrázcích 4.7 nebo 4.8, zde tedy uvažujeme dle 4.7 

s maximální okamžitou hodnotou objemu v horní úvrati (uveden znovu pro 

názornost). 

  

Obr 4.9: Průběh objemových změn v okolí maxima s poklesem od hodnoty Vmax,2 

 Vypočteme maximální objem rubaniny přítomné v porubu v průběhu jedné 

minuty vzorkováním. Dále již vypočtenou hodnotu značíme pouze 𝑊𝑚𝑎𝑥 , 

indexování pro další výpočet postrádá opodstatnění (indexování uvedeno pouze 

pro vysvětlení v kapitole 4.15). 

 Výpočet 𝑊𝑚𝑎𝑥  byl proveden vzorkováním pro ∆𝑡 = 0,033 min, kde poslední 

hodnota času před dosažením horní úvrati pluhem je rovna 

 𝑡1 = −0,632 𝑚𝑖𝑛. 
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𝑊𝑚𝑎𝑥 = 9,187 𝑚3𝑚𝑖𝑛−1 

odtud dosazením do rovnice 4.30 (4.29)  

𝑀𝑚𝑎𝑥,2 = 𝜌 ∙ 𝑊𝑚𝑎𝑥,2 = 9,187 ∙ 1,32 = 12,127 𝑡 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

 
 Odtud dále s užitím hodnoty PNu (viz přiklad výpočtu v kapitole 2.2.9) 

dosazením do rovnice 4.32 (4.31) vypočteme objem metanu obsažený ve 

vypočteném maximálním objemu rubaniny 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡2 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,2 ∙ 𝑃𝑁𝑢 = 12,127 ∙ 4,17 = 50,57 𝑚3𝐶𝐻4𝑚𝑖𝑛−1 

 Následně vypočteme dobu, po kterou má uvažovaný objem rubaniny 

možnost exhalovat v prostoru porubu, než je tato rubanina dopravníkem odvezena 

mimo 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 2,63 + 0,632 = 3,262 min 

 Dále odečteme z desorpční křivky procentuální odplynění za vypočtený čas 

𝑘 = 27% 

 Dále dosazením do rovnice 4.35 

𝑐 = 𝑐1 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡1∙𝑘

100∙𝑄𝑣
 (%) (4.3.5) 

vypočteme požadovanou koncentraci  

𝑐 = 0,2 +
50,57∙0,27

654
 = 0,22% 

 Dle výpočtu maxímální koncentrace metanu v porubu při vyuhlování pluhem 

nepřesáhne koncentraci požadovanou vyhláškou č. 22/1989 Sb. 
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Obr 4.13: Desorpční křivka poskytnutá z OKD, Závod 3 
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5 Výpočet ředění exhalujícího metanu při 
vyuhlování porubu kombajnem  

 Pro kombajnovou technologii je zásadní schopnost stroje rozpojit řádově 

větší objem uhelné hmoty za časovou jednotku. Proto by bylo vhodné uvažovat 

tak, aby v prostoru porubu zůstávalo co nejmenší množství nevyklizené rubaniny, 

který by měla možnost nepříznivě ovlivňovat jeho odvětrání na hodnotu 

požadovanou. 

 Vzhledem k vlastnostem uvažovaného kombajnu narozdíl od zmíněného 

pluhového zařízení je možná spojitá regulace rychlosti rozpojovacího stroje díky 

instalaci frekvenčního měniče do celku strojního zařízení. Zde by se nabízela 

možnost výpočtu optimální rychlosti rozpojovacího stroje vzhledem k přepravní 

kapacitě hřeblového dopravníku a sypnému úhlu rubaniny na dopravníku, kterými 

by bylo možno ovlivnit množství zmíněné nevyklizené horniny a její následné 

exhalace v porubu na minimum. Tento výpočet není předmětem mé disertační 

práce. 

 5.1 Teoretické odvození 

 Výpočet v této kapitole opět uvažuje úpadní vedení větrů a vychází z úvahy 

uvedené v kapitole 3.3.1. Dále je veden jako odlišná varianta příkladu výpočtu 

klasickým způsobem dle [2], prezentovaným v kapitole 5.2. Ve zmíněném výpočtu 

z důvodu vysoké kapacity rozpojování kombajnem je jako rozpojovací uvažován 

jen pojezd stroje úpadním směrem, a to rychlostí nižší, zatímco pojezd směrem 

dovrchním je veden vyšší rychlostí a stroj pouze vyklízí rubaninu, setrvávající 

v porubu po rozpojení při úpadním směru pojezdu a uvolňující nežádoucí exhalaci 

metanu. Tento postup je volen jako jedna z možných variant pro omezení 

okamžitého objemu rubaniny v prostoru porubu při současném kontinuálním 

pohybu obou zúčastněných strojních zařízení z důvodu snížení nežádoucí 

metanové exhalace. Procentuální odhad objemu rubaniny, transportované 

dopravníkem (80%), a objemu rubaniny setrvávající v porubu (20%) vychází ze 

zkušeností mého školitele, jež považuji za relevantní a nezpochybnitelný, nebude-

li měřením stanoveno jiné procentuální rozdělení. Toto procentuální rozdělení je 

použito v obou praktických výpočtech této kapitoly. 

 Při výpočtu je opět uvažován pohyb obou strojů jako rovnoměrný 

přímočarý. V realitě je opět vhodné vzít v úvahu, že rozpojovací stroj (kombajn) 

před dosažením horní nebo dolní úvrati přechází z pohybu rovnoměrného 

přímočarého do pohybu se zrychlením. Současně předpokládáme kontinuální 
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pohyb kombajnu stejně jako u rozpojování pluhem, jelikož přemístění strojního 

zařízení ve směru porubní fronty v horní úvrati porubu lze realizovat předrubáním 

výklenku („kaple“) pro vsazení řezného orgánu stroje do uhelného pilíře. 

 Tento fakt ovlivňuje skutečný objem rubaniny exhalující v porubu vzhledem 

k bezpečnostnímu riziku přítomnosti metanu a udržení jeho koncentrace v porubu 

na přípustné hladině příznivě, neboť snížení pojezdové rychlosti rozpojovacího 

stroje způsobí snížení objemu rubaniny rozpojené za časovou jednotku a 

rozložené na dopravník. V důsledku snížení rychlosti kombajnu v okolí úvratí je 

tedy reálné celkové množství rubaniny nacházející se v porubu menší než 

vypočtená maximální hodnota objemu rubaniny v porubu a tedy následně i 

maximální exhalace metanu z ní. 

 Pro výpočet objemu rubaniny při rozpojování kombajnem je zde z výše 

zmíněných důvodů vhodné rozdělit pohyb použitého strojního zařízení (kombajnu 

a hřeblového dopravníku) v porubu opět do tří fází. Základ výpočtu je podobný 

teoretickému výpočtu pro vyuhlování pluhem při úpadním vedení větrů. 

 Jelikož v této práci je uvažováno úpadní vedení větrů porubem, při němž 

může dojít k nežádoucí tvorbě metanových vrstev, je nezbytnou součástí 

každého podobného praktického výpočtu ověření tvorby metanových vrstev 

pomocí Leachova čísla viz příklad výpočtu v kapitole 5.3.2. 

 5.1.1 Fáze 1 

 V této fázi uvažujeme rozjezd obou strojních zařízení úpadním směrem, 

tedy souhlasně. Dobu trvání první fáze rozdělíme na dva úseky stejně jako 

v kapitole 4.1. Hřeblový dopravník je nejprve prázdný a postupně je plněn 

rubaninou, současně však v porubu narůstá objem rubaniny, která není 

transportována dopravníkem z porubu. 

 Rychlosti strojů značíme podobně jako v kapitole 4.1, rychlosti kombajnu 

označíme symboly 𝑣𝑘,𝑢 (rychlost kombajnu úpadně), 𝑣𝑘,𝑑 (rychlost kombajnu 

dovrchně) a 𝑣𝑑 (rychlost dopravníku). 

 Nejprve stanovíme procentuální rozdělení objemu rubaniny, která je 

dopravníkem transportována, a objemu rubaniny setrvávající po rozpojení 

v porubu a označíme symbolem 𝑝𝑡 počet procent, který se váže k objemu 

transportované rubaniny z celkového rozpojeného objemu, symbolem 𝑝𝑠 označíme 

počet procent pro rubaniny setrvávající v porubu (p1 + p2 = 100%). Odtud získáme 

koeficienty 

𝑝1 =
𝑝𝑡

100
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𝑝2 =
𝑝𝑠

100
 

 Nejprve opět vypočteme dobu 𝑡𝑑 potřebnou pro přemístění bodu na 

hřeblovém dopravníku po celé délce porubu, což je hodnota, která zůstává opět 

konstantní pro výpočet ve všech třech uvažovaných fázích rozpojování 

𝑡𝑑 =
𝑙

𝑣𝑑
 (min) (5.1) 

 Stejně vypočteme dobu 𝑡𝑘,𝑢 potřebnou pro přemístění kombajnu po celé 

délce porubu pří jízdě úpadním směrem, potřebnou jak pro fázi 1 tak i pro fázi 3. 

𝑡𝑘,𝑢 =
𝑙

𝑣𝑘,𝑢
 (min) (5.2) 

 Celková doba trvání fáze 1 je opět doba 𝑡𝑘,𝑢 pojezdu kombajnu celou 

délkou porubu, opět můžeme rozdělit tuto celkovou dobu na dva úseky 〈0; 𝑡𝑑〉, 

〈𝑡𝑑; 𝑡𝑘,𝑢〉 

 Pro odvození označíme symbolem Vs okamžitý objem rubaniny setrvávající 

v porubu po celou dobu trvání fáze 1 

𝑉𝑠 = 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡 ∙ 𝑝2, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑘,𝑢〉 (𝑚3) (5.3) 

 Dále vypočteme tu část celkového objemu rubaniny, která bude 

přepravována dopravníkem. 

𝑉𝑡 = 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑙 ∙ 𝑝1 (𝑚3) (5.4) 

 Podobně jako v odvození v kapitole 4.1.1 vypočteme délku 𝑙𝑑,1 

nekonečného dopravníku, na nějž se tento objem rozloží 

𝑙𝑑,1 = (𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢)𝑡𝑘,𝑢  (m) (5.5) 

 Odtud pomocí celkového objemu 𝑉𝑡 vypočteme objem 𝑉𝑅𝑡,1 rubaniny, 

rozprostřený na jednom metru délky dopravníku 

𝑉𝑅𝑡,1 =
𝑉𝑡

𝑙𝑑1
 (𝑚3) (5.6) 

 Okamžitý objem v porubu v prvním zmíněném časovém úseku se tedy 

skládá z části transportované viz vzorec 4.6 a části setrvávající viz vzorec 5.3 

𝑉1,1 = 𝑉𝑅𝑡,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢) ∙ 𝑡 + 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡 ∙ 𝑝2, 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (5.7) 
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Po úpravě obdržíme 

𝑉1 = 𝑡 ∙ [𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑝2 + 𝑉𝑅𝑡,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢)], 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (5.8) 

kde výraz [...] opět vystupuje jako kladná směrnice grafu lineární funkce 𝑉1. 

 Ve druhém časovém úseku je již část transportované rubaniny odklízena 

mimo porub, dále však narůstá objem rubaniny setrvávající v porubu. 

 Ve druhém časovém úseku by se vypočetl okamžitý objem podobně jako 

v kapitole 4.1.1 viz vzorec 4.7, zde však tento okamžitý objem opět narůstá o část 

objemu rubaniny setrvávající v porubu 

𝑉1,2 = 𝑉𝑅𝑡,1 ∙ (𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢) ∙ 𝑡𝑑 − 𝑉𝑅𝑡,1 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑑)  + 𝑉𝑠 = 𝑉𝑅𝑡,1 ∙ (𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢)𝑡𝑑 −

− 𝑉𝑅𝑡,1 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ (𝑡 − 𝑡𝑑)  +  𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡 ∙ 𝑝2, 𝑡𝜖〈𝑡𝑑; 𝑡𝑘,𝑢〉 (𝑚3) (5.9) 

Odtud po úpravě obdržíme 

𝑉1,2 = 𝑉𝑅𝑡,1 ∙ 𝑙 + 𝑡 ∙ 𝑣𝑘,𝑢(𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝2 − 𝑉𝑅𝑡,1), 𝑡𝜖〈𝑡𝑑; 𝑡𝑘,𝑢〉 (𝑚3) (5.10) 

kde činitel  𝑣𝑘,𝑢(𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑝2 − 𝑉𝑅𝑡,1) vystupuje jako směrnice grafu funkce 𝑉2. 

Znaménko směrnice a tedy charakter monotónnosti (roste nebo klesá) závisí na 

poměrovém rozdělení celkového objemu na část transportovanou a část 

setrvávající. O znaménku směrnice a tedy o poloze maxima rozhodneme 

výpočtem. Maximum rubaniny v porubu nastává tedy buď v okamžiku dosažení 

transportovanou částí rubaniny dolní úvrati (čas 𝑡𝑑) viz Obr 5.1 nebo přímo 

v okamžiku dojezdu kombajnu do dolní úvrati viz Obr 5.2. 

 Označme tedy okamžitý objem rubaniny v porubu v okamžiku dojezdu 

transportované rubaniny k dolní úvrati 

𝑉𝑚𝑎𝑥,1 = 𝑉𝑅𝑡,1(𝑙 − 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡𝑑) + 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡𝑑 ∙ 𝑝2 (𝑚3) (5.11) 

 a okamžitý objem rubaniny setrvávající v porubu v okamžiku dosažení dolní 

úvrati kombajnem 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2 = 𝑉𝑠 = 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑙 ∙ 𝑝2 (𝑚3) (5.12) 

 Porovnáme hodnoty 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 a 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 a pracujeme dále s větší z těchto 

hodnot. Je-li 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 větší z obou veličin, potom označení 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 slouží pouze jako 

maximální hodnota okamžitého objemu pro fázi 2. 
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Obr 5.1: Průběh objemových změn rubaniny ve fázi 1 s maximem 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 

 

Obr 5.2: Průběh objemových změn rubaniny ve fázi 1 s maximem 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 

 5.1.2 Fáze 2 

 V této fázi pohyb dopravníků zůstává nezměněn, kombajn se pohybuje 

směrem dovrchním, a rubaninu, která byla ponechána v porubu, vyklízí na 

dopravník pohybující se protisměrně. Okamžitý objem rubaniny nacházející se 

v porubu se s pohybem obou strojů zmenšuje, avšak v okamžiku dojezdu 

kombajnu do horní úvrati není dopravník prázdný, nýbrž je pokryt rubaninou 

rozloženou na dopravník v malé vrstvě. 

 Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly 5, při pohybu dovrchním směrem volíme 

změnu rychlosti kombajnu na hodnotu 𝑣𝑘,𝑑 za účelem co nejrychlejšího vyklizení 

exhalující rubaniny z porubu. 
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 Některé zde použité vzorce jsou stejné jako vzorce odvozené v kapitole 

4.1.2, je jim tedy ponecháno pro názornost původní číslování a změněno je 

pouze označení veličiny indexem k pro kombajn místo p pro pluh. 

 Nejprve vypočteme dobu nutnou pro průjezd kombajnu celou délkou 

porubu, tedy celkovou dobu trvání druhé fáze procesu 

𝑡𝑘,𝑑 =
𝑙

𝑣𝑘,𝑑
 (min) (5.13) 

odtud vypočteme vzájemnou vzdálenost počátku vyklízené rubaniny na 

dopravníku a kombajnu podobně jako v kapitole 4.1.2 

𝑙𝑑2 = (𝑣𝑑 + 𝑣𝑘,𝑑)𝑡𝑘,𝑑  (m) (4.14) 

 Odtud získáme objem rubaniny, setrvávající v porubu v průběhu fáze 1 a 

nyní kombajnem vyklízené, na jeden metr dopravníku 

𝑉𝑅,2 =
𝑉𝑠

𝑙𝑑2
=

𝑍∙𝑚∙𝑙∙𝑝2

𝑙𝑑2
=

𝑧∙𝑚∙𝑙∙𝑝2

(𝑣𝑑+𝑣𝑘,𝑑)𝑡𝑘,𝑑
 (𝑚3) (5.15) 

 Pro okamžitý objem rubaniny uvažujeme zvlášť rubaninu, která přibývá na 

dopravníku 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑅,2 ∙ 𝑣𝑘,𝑑 ∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑘,𝑑〉 (𝑚3) (5.16) 

a rubaninu, která setrvávala v porubu a kombajnem je nakládána, tedy z porubu 

ubývá 

𝑉𝑢 = 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑙 ∙ 𝑝2 − 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑑 ∙ 𝑡 ∙ 𝑝2 (𝑚3) (5.17) 

Celkový objem v porubu v průběhu fáze 2 je tedy 

𝑉2 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑢 = 𝑉𝑅,2𝑣𝑘,𝑑𝑡 + 𝑧𝑚𝑝2(𝑙 − 𝑣𝑘,𝑑𝑡), 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑘,𝑑〉 (𝑚3) (5.18) 

Při dosažení horní úvrati kombajnem tedy v porubu zbývá objem rubaniny 

𝑉2(𝑡𝑘,𝑑) = 𝑉𝑅,2 ∙ 𝑣𝑘,𝑑 ∙ 𝑡𝑘,𝑑 = 𝑉𝑅,2 ∙ 𝑙 (𝑚3) (5.19) 

 Na konci fáze 2 se tedy objem rubaniny v porubu sníží na hodnotu 𝑉2(𝑡𝑘,𝑑) 

viz Obr 5.3 
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Obr 5.3: Průběh objemových změn rubaniny ve fázi 2 

 Tento objem je rubaniny je rozložen na 1 m dopravníku v porubu 

 5.1.3 Fáze 3 

 Tato fáze probíhá podobně jako v kapitole 4.1.3. Oba stroje se pohybují od 

horní úvrati. Dopravník, pokrytý rubaninou nakládanou na dopravník v průběhu 

fáze 1, je plněn rubaninou rozpojenou v průběhu fáze 3. 

 Opět rozdělíme dobu trvání této fáze na dva časové úseky 〈0; 𝑡𝑑〉 a 〈𝑡𝑑; 𝑡𝑘,𝑢〉. 

Průběh objemových změn ve druhém časovém úseku je stejný jako ve druhém 

časovém úseku fáze 3 v kapitole 4.1.3 a tedy i ve druhém časovém úseku první 

fáze procesu. Jedná se o dobu, kdy je dopravník plněn pouze rubaninou 

rozpojenou v průběhu fáze 3 od kombajnu k dolní úvrati, a její objem se zmenšuje 

spolu s pohybem kombajnu směrem k dolní úvrati. 

 V průběhu prvního časového úseku stejně jako v kapitole 4.1.3 uvažujeme 

dva objemy rubaniny na dopravníku, kromě toho však ještě přibývá objem 

rubaniny setrvávající v porubu. 

 Uvažujeme tedy nejprve okamžitý objem rubaniny, který setrvával v porubu, 

byl nakládán při jízdě kombajnu dovrchním směrem a nyní ubývá rychlostí 

dopravníku. 

𝑉1´ = 𝑉𝑅,2𝑙 − 𝑉𝑅,2𝑣𝑑𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (5.20) 

 Dále uvažujeme okamžitý objem rubaniny rozpojené ve fázi 3, který je 

vyjádřen rovnicí 5.8, který je shodný s okamžitým objemem rubaniny rozpojeným 

v prvním časovém úseku fáze 1, zde jej označíme 𝑉2´ 

𝑉2´ = 𝑡 ∙ [𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑝2 + 𝑉𝑅𝑡,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢)], 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 (𝑚3) (5.21) 

 Potom celkový objem rubaniny přítomné v porubu v prvním úseku fáze 3 je 
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𝑉3,1 = 𝑉1´ + 𝑉2´ 

tedy 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2(𝑙 − 𝑣𝑑𝑡) +  𝑡 ∙ [𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑝2 + 𝑉𝑅𝑡,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢)], 𝑡𝜖〈0; 𝑡𝑑〉 

po úpravě 

𝑉3,1 = 𝑉𝑅,2𝑙 + 𝑡[𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑝2 + 𝑉𝑅𝑡,1(𝑣𝑑 − 𝑣𝑘,𝑢) − 𝑉𝑅,2𝑣𝑑] (𝑚3) (5.22) 

tedy 

𝑉𝑚𝑎𝑥,3 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 = 𝑉𝑅𝑡,1(𝑙 − 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡𝑑) + 𝑧 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑘,𝑢 ∙ 𝑡𝑑 ∙ 𝑝2 (𝑚3) (5.23) 

v případě, že 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 > 𝑉𝑚𝑎𝑥,2. Potom globálním maximem je hodnota 𝑉𝑚𝑎𝑥,1. Je-li 

hodnota 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 > 𝑉𝑚𝑎𝑥,1, potom globálním maximem je hodnota 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 (označení 

maximem zde platí pro jednotlivé fáze) 

 Průběh objemových změn ve fázi 3 viz Obr 5.4. 

 

Obr 5.4: Průběh objemových změn rubaniny ve fázi 3 

 Možnosti celkového průběhu objemových změn v průběhu všech tří fází 

jsou znázorněny na obrázcích 5.5 a 5.6. 
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Obr 5.5: Průběh objemových změn ve všech 3 fázích s maximem 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 

 

Obr 5.6: Průběh objemových změn ve všech 3 fázích s maximem 𝑉𝑚𝑎𝑥,1 

 Teoretické odvození výpočtu objemových změn se na první pohled zdá 

komplikované, v praktickém výpočtu se však znatelně zjednoduší. 

 V kontinuálním dobývacím procesu se opakují již pouze fáze 2 a fáze 3. 

 5.1.4 Celkový výpočet objemu rubaniny 

 Podobně jako v kapitole 4.2 rozvedeme další výpočet pro vzorkování kolem 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2, viz Obr 5.7 s počátkem souřadné soustavy pro čas v počátku fáze 2. 
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Obr 5.7: Průběh objemových změn v okolí maxima 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 

Opět stanovíme funkce 

𝑦1: 𝑉1 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑘,𝑢−𝑡𝑑
∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈𝑡𝑑 − 𝑡𝑘,𝑢; 0〉 (𝑚3) (5.24) 

𝑦2: 𝑉2 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2(𝑡𝑘,𝑑)

𝑡𝑘,𝑑
∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑘,𝑑〉 (𝑚3) (5.25) 

a zvolíme výchozí polohu pro 𝑡1 = −0,5, 𝑡2 = 0,5. 

 Vypočteme okamžité hodnoty objemů  

𝑦1: 𝑉1 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑘,𝑢−𝑡𝑑
∙ 𝑡1 (𝑚3) (5.26) 

𝑦2: 𝑉2 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2(𝑡𝑘,𝑑)

𝑡𝑘,𝑑
∙ 𝑡2 (𝑚3) (5.27) 

 Odtud snadno vypočteme obsahy obou lichoběžníků mezi grafy funkcí a 

vodorovnou souřadnou osou užitím rovnic 4,21, 4,22 ze kapitoly 4.1.4. 

𝑉1 = |𝑡1| ∙ (𝑉1 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉1

2
 ) (m3) (4.21) 

𝑉2 = 𝑡2 ∙ (𝑉2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2

2
) (m3) (4.22) 

 Celý obsah obrazce pod grafy funkcí je tedy stejný jako v kapitole 4.1.4 

𝑊1 = 𝑉1 + 𝑉2 (m3) (4.23) 

Dále zvolíme hodnotu ∆𝑡 podobně jako v kapitole 4.1.4. 
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Potom 𝑡1´ = 𝑡1 + ∆𝑡, 𝑡2´ = 𝑡2 + ∆𝑡 

𝑦1´: 𝑉1´ = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑘,𝑢−𝑡𝑑
∙ 𝑡1´ (𝑚3) (5.28) 

𝑦2´: 𝑉2´ = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2(𝑡𝑘,𝑑)

𝑡𝑘,𝑑
∙ 𝑡2´ (𝑚3) (5.29) 

Dále obdržíme  

𝑉1´ = |𝑡1´| ∙ (𝑉1 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉1

2
 ) (m3) (5.30) 

𝑉2´ = 𝑡2´ ∙ (𝑉2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2

2
) (m3) (5.31) 

 Celý obsah obrazce 

𝑊2 = 𝑉1´ + 𝑉2´ (m3) (5.32) 

 Porovnáme hodnoty 𝑊1 a𝑊2. V případě, že 𝑊1 > 𝑊2  posouváme opačným 

směrem, tedy přičítáme zápornou hodnotu ∆𝑡. Změnu indexování provádíme 

stejně jako v kapitole 4.1.4. Tento proces provádíme tak dlouho, dokud 𝑊1 < 𝑊2. 

Při dosažení stavu 𝑊1 > 𝑊2, hledaná maximální hodnota objemu rubaniny 

přítomné v porubu v délce trvání jedné minuty je rovna 𝑊1. Tuto označíme 

symbolem 𝑊𝑚𝑎𝑥 . 

 Dále vypočteme 𝑀𝑚𝑎𝑥 a 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡 podobně jako v kapitole 4.1.4 viz vzorec 

4.3.2 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑒𝑡 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑃𝑁𝑢 (𝑚3𝐶𝐻4𝑚𝑖𝑛−1) (4.32) 

 Pro další výpočet stanovíme dobu, po kterou má rubanina možnost 

exhalovat v porubu viz vzorec podobný vzorci 4.33. Hodnota 𝑡𝑚𝑎𝑥 je nadsazena, 

znamenala by skutečnost, že celý objem rubaniny má možnost exhalovat po celou 

dobu 𝑡𝑚𝑎𝑥. Tento objem se však okamžitě zmenšuje díky vyklízení kombajnem při 

dovrchní jízdě. 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑘,𝑢 + 𝑡2 

 Dále postupujeme stejným způsobem jako v kapitole 4.1.5 a jak bylo 

zmíněno, v případě úpadního způsobu větrání je nutnou součástí výpočtu i snížení 

rizika metanových vrstev ověřením pomocí Leachova čísla viz kapitola 5.3.2 . 
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 5.2 Příklad výpočtu dle teoretického odvození 

 Vstupní hodnoty pro porub použijeme z výpočtu v kapitole 4.2, hodnoty 

potřebných veličin pro kombajn z úvodu kapitoly 3. 

Rychlosti kombajnu pro pojezd úpadně a dovrchně 

𝑣𝑘,𝑢 = 5 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑣𝑘,𝑑 = 8 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Záběr rozpojovacího orgánu  

𝑧 = 0,8 𝑚 

Rychlost hřeblového dopravníku 

𝑣𝑑 = 57 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Délka porubu 

𝑙 = 150 𝑚 

Průměrná mocnost sloje 

𝑚 = 1,83 𝑚 

 Stanovíme koeficienty pro procentuální rozdělení dle kapitoly 5,1. 

𝑝1 = 0,8 

𝑝2 = 0,2 

 Dosazením do vzorců 5.1, 5.2 a 5.13 vypočteme hodnoty  

𝑡𝑑 = 2,63 𝑚𝑖𝑛 

𝑡𝑘,𝑢 = 30 𝑚𝑖𝑛  

𝑡𝑘,𝑑 = 18,75 𝑚𝑖𝑛 

Dále dosazením do vzorce 5.11 obdržíme hodnotu 

𝑉𝑚𝑎𝑥,1 = 16,873 𝑚3 

a dosazením do vzorce 5.12 vypočteme hodnotu 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2 = 43,92 𝑚3 

 Užitím vzorců 5.14 a 5.15 vypočteme hodnotu objemu rubaniny na jednom 

metru délky dopravníku 

𝑉𝑅,2 = 0,036 𝑚3 

 Dále dosazením do vzorce 5.19 vypočteme hodnotu 
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 𝑉2(𝑡𝑘,𝑑) = 5,4 𝑚3 

 Globálním maximem pro výpočet je tedy 𝑉𝑚𝑎𝑥,2. 

 Podobně jako v kapitole 4.2 rozvedeme další výpočet pro vzorkování kolem 

𝑉𝑚𝑎𝑥,2, viz Obr 5.7 s počátkem souřadné soustavy pro čas v počátku fáze 2. 

 

Obr 5.7: Průběh objemových změn v okolí maxima 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 

Pro výpočet opět uvažujeme funkce 

𝑦1: 𝑉1 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 +
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉𝑚𝑎𝑥,1

𝑡𝑘,𝑢−𝑡𝑑
∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈𝑡𝑑 − 𝑡𝑘,𝑢; 0〉 (𝑚3) (5.24) 

𝑦2: 𝑉2 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,2 −
𝑉𝑚𝑎𝑥,2−𝑉2(𝑡𝑘,𝑑)

𝑡𝑘,𝑑
∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 𝑡𝑘,𝑑〉 (𝑚3) (5.25) 

a dosazením obdržíme funkce 

𝑦1: 𝑉1 = 43,92 + 0,976 ∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈−27,37; 0〉 

𝑦2: 𝑉2 = 43,92 − 2,054 ∙ 𝑡, 𝑡 ∈ 〈0; 18,75〉 

 Následný proces vzorkování a vypočet maximálního objemu je stejný jako 

v kapitole 4.2. 
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 5.3 Příklad výpočtu dle směrnice OKD [2] 

 Výpočet byl provedeno standardním způsobem dle [2], báňsko statistickou 

metodou byl proveden výpočet přírodní plynonosnosti viz kapitola. 

Maximální rychlost uvedeného typu kombajnu při rozpojování 

𝑣𝑟 = 8 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Maximální rychlost pojezdu při nakládání 

𝑣𝑟 = 11 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Pro výpočet uvažujme průměrnou pojezdovou rychlost pohybu kombajnu 

𝑣 = 5 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑧 = 0,8 m 

Dosazením do vzorce (2.11) obdržíme 

𝐸𝑥𝑚𝑖𝑛 = 0,8 ∙ 5 ∙ 1,83 ∙ 1,32 ∙ 4,17 = 40,28 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

 Tento výsledek by platil za předpokladu, že se veškerý metan z rubaniny 

uvolní v intervalu jedné minuty, tedy v podstatě okamžitě. Ze vzorce (2.11) je 

zřejmé, že exhalace metanu je lineárně závislá na rychlosti rozpojovacího stroje. 

 Současně platí, že při plánované denní těžbě 1 700 t se za jeden den 

v důsledku rozpojování uhelné hmoty uvolní do ovzduší porubu 

𝐸𝑥𝑑𝑒𝑛 = 1 700 ∙ 4,17 = 7 089 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑑𝑒𝑛−1 

 Pro stanovení koncentrace metanu v ovzduší porubu při rozpojování je 

nezbytným údajem objemový průtok větrů porubem, který bude exhalující metan 

ředit na přípustné hodnoty. K tomu bylo nutno provést výpočet objemového 

průtoku větrů plánovaným pracovištěm v kontextu větrní sítě dolu. 

 Zadavatelem byla stanovena hodnota objemového průtoku větrů porubem  

𝑄𝑉 = 654 𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Výpočet koncentrace metanu v místě řezného orgánu byl zadavatelem proveden 

užitím vzorce 

𝑐 = 𝑐1 +
100∙𝐸𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑉
 (%) (5.1) 

kde 

c – koncentrace metanu v místě rozpojování 
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𝑐1 – koncentrace metanu v důlních větrech přiváděných na pracoviště 

 Kontrola výpočtu ukázala, že zadavatel pro výpočet uvažoval hodnotu 

koncentrace 𝑐1 rovnu nule. Předpoklad nulové koncentrace 𝑐1 metanu v důlních 

větrech přiváděných na pracoviště není reálný. Je vhodné uvažovat hodnotu 

koncentrace 𝑐1 alespoň 0,1%, tedy 

0,1 +
100∙40,28

654
= 6,26 < 𝑐, 

což je hodnota značně překračující nejvyšší povolenou mez, tedy 1 %. 

 Dosazením do vzorce (5.1) pro výpočet koncentrace metanu 

𝑐 = 𝑐1 +
100∙𝐸𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑄𝑉
 = 𝑐1 +

100∙𝑧∙𝑣∙𝑚∙𝜌∙𝑃𝑁𝑈

𝑄𝑉
 (%) (5.2) 

získáme rovnici (5.2), z níž je zřejmé, že koncentrace metanu v porubu je lineárně 

závislá na rychlosti kombajnu a nepřímo úměrná objemovému průtoku větrů 

v porubu. Snížení koncentrace metanu je tedy možno dosáhnout buď zvýšením 

objemového průtoku větrů v porubu nebo snížením pracovní rychlosti kombajnu 

při rozpojování. Zvýšení objemového průtoku větrů porubem není vhodným 

řešením situace z důvodu nárůstu spotřeby elektrické energie, kterou by toto 

řešení vyžadovalo. Nabízí se tedy snížení rychlosti postupu kombajnu při 

rozpojování jako účinná a ekonomicky výhodná možnost regulace. 

 Dále je nutno vzít v úvahu, že výpočet se opírá o předpoklad, že veškerý 

metan zahrnutý v plynonosnosti dobývané sloje se uvolní téměř okamžitě, tedy 

v průběhu jedné minuty. Desorpční křivka exhalace metanu z rubaniny však 

ukazuje, že exhalace metanu začíná probíhat po uplynutí jedné minuty a 

v následujících dvou minutách se uvolní 10 až 25 % obsaženého plynu. 
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5.3.1 Stanovení průměrné denní koncentrace 

metanu v porubu 

 Při předpokládané 30 % účinnosti degazace vypočteme relativní exhalaci  

𝐸𝑥𝑟 = 0,7 ∙ 𝑃𝐷𝑟(300) (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (5.3) 

 Dosazením hodnoty relativní plynodajnosti do vzorce vypočteme hodnotu 

exhalace 

𝐸𝑥𝑟 = 0,7 ∙ 12,14 =  8,5 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 

 Tato hodnota je součtem exhalace 𝐸𝑥𝑈 vycházející z rozpojené uhelné 

hmoty a exhalace 𝐸𝑥𝑃 z průvodních hornin v nadloží a podloží dobývané sloje. 

𝐸𝑥𝑟 = 𝐸𝑥𝑈 + 𝐸𝑥𝑃 (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (5.4) 

kde  

𝐸𝑥𝑈 = 𝑃𝑁𝑈 = 4,17 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 

Odtud 

𝐸𝑥𝑃 = 𝐸𝑥𝑟 − 𝐸𝑥𝑈 = 8,5 − 4,17 = 4,33 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 

 Proces vyuhlování porubu je navržen tak, aby rozpojování kombajnem 

probíhalo při postupu úpadním směrem spolu s nakládáním rubaniny na hřeblový 

dopravník, při zpětné cestě bude odklizen z porubu na dopravník zbytek rubaniny, 

který při rozpojování nebyl transportován. 

 Exhalaci 𝐸𝑥𝑈 lze dále uvažovat jako součet exhalace rubaniny odtěžované 

hřeblovým dopravníkem během rozpojovací úpadní jízdy kombajnu (80%) a 

exhalace uhelné hmoty setrvávající během rozpojování v porubu a odtěžované v 

průběhu dovrchní vyklízecí jízdy kombajnu (20 %). Dle desorpční křivky a doby 

odtěžení z porubu lze předpokládat na dolní úvrati porubu odplynění odtěžované 

uhelné hmoty z 25 %, u hmoty setrvávající v porubu předpokládejme odplynění ze 

45 %. 

Exhalace z rubaniny odtěžované při rozpojování 

𝐸𝑥𝑈1 = 𝐸𝑥𝑈 ∙ 0,8 ∙ 0,25 (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (5.5) 

Exhalace z rubaniny odtěžené při zpětné jízdě 

𝐸𝑥𝑈2 = 𝐸𝑥𝑈 ∙ 0,2 ∙ 0,45 (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (5.6) 



RNDr. Eva Vavříková: Metodika výpočtu možnosti ředění exhalujícího metanu 

93 
2015  

Po dosazení za 𝐸𝑥𝑈 = 4,17 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 obdržíme 

𝐸𝑥𝑈1 = 0,834𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 

𝐸𝑥𝑈2 = 0,3753𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1 

Užitím vzorce (11) s uvažovaným rozdělením 𝐸𝑥𝑈 na dvě části 

𝐸𝑥𝑟 = 𝐸𝑥𝑈 + 𝐸𝑥𝑃 = 𝐸𝑥𝑈1 + 𝐸𝑥𝑈2 + 𝐸𝑥𝑃  (𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1) (5.7) 

Po dosazení získáme hodnotu exhalace 

𝐸𝑥 = 0,834 + 0,3753 + 4,33 = 5,539 𝑚3𝐶𝐻4 ∙ 𝑡−1  

Z této exhalace vypočítáme maximální denní koncentraci metanu v porubu 

(vztaženou na 24 hodin) užitím vzorce 

𝑐 =
100∙𝐸𝑥∙𝑇

24∙60∙𝑄𝑉
 (%) (5.8) 

Po dosazení do vzorce (5.8) získáme hodnotu  

𝑐 =
100 ∙ 5,539 ∙ 1700

24 ∙ 60 ∙ 654
= 0,999 ≐ 1% 

 Vypočtená maximální denní koncentrace metanu ukazuje, že při plánované 

denní těžbě 1700 t se sice jedná o porub s vyšší plynodajností, ale že při 

optimálním časovém rozložení těžby je projektovaný objemový průtok větrů 

𝑄𝑉 = 654 𝑚3 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1, tedy 𝑄𝑉 = 10,9 𝑚3 ∙ 𝑠−1, pro odvětrání projektovaného 

porubu dostačující, aby při těžbě nebyla překračována hodnota stanovená 

vyhláškou č. 22/1989 Sb. 

 Tato maximální koncentrace metanu je vázána ke kritickému místu 

v porubu, tedy k dolní úvrati. Aby nedošlo k jejímu překročení, je vhodné omezit 

rozpojovací rychlost kombajnu z uvažované průměrné rychlosti 5 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 na 

hodnotu nižší. 

 Větrání porubu je navrženo jako úpadní systému Y, vstupní třída tedy bude 

fungovat jako vtažná, těžní třída jako výdušná. Ve výdušné třídě navrhuji odvod 

použitých větrů ve směru transportu rubaniny, aby nedocházelo k průniku metanu 

z výdušné třídy zpět do prostoru porubu a následně k nežádoucímu zvýšení 

koncentrace metanu v něm. Snížení exhalace metanu z rubaniny transportované 

výdušnou třídou by mohlo být příznivě ovlivněno použitím energovlaku místo 

pásového dopravníku díky menší volné ploše rozpojené uhelné hmoty. 

 Vzhledem k proměnlivosti podmínek při hornické činnosti by bylo vhodné 

zajistit ve výdušném proudu instalaci čidla kontinuálního sledování koncentrace 

metanu s možností okamžitého vypínání přívodu elektrické energie. 
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 5.3.2 Snížení rizika metanových vrstev v porubu 

 Pro zajištění dostatečné účinnosti větrání je nutné, aby proudění větrů 

porubem nebylo laminární, tedy aby bylo zamezeno vytváření metanových vrstev 

u stropu důlního díla. 

 Kritériem výpočtu rychlosti větrů, která je nutná pro zajištění, aby proudění 

větrů v porubu bylo turbulentní, je hodnota Leachova čísla vrstvení viz literatura 

[3]. 

𝑠𝐿 = √
24𝑣2

𝑐√𝑆

3
  (5.9) 

kde 

𝑠𝐿 – číslo vrstvení 

v – rychlost větrů (𝑚 ∙ 𝑠−1) 

S – průřez důlního díla (𝑚−2) 

c – koncentrace metanu v profilu díla (%) 

 Bude-li číslo vrstvení definované Leachem větší nebo rovno 2, bude 

uvažované proudění turbulentní a pak tedy v porubu nehrozí tvorba metanových 

vrstev. Odvozením ze vzorce (5.9) lze stanovit mezní koncentraci metanu 𝑐𝑚, 

která je hraniční pro tvorbu metanových vrstev: 

𝑐𝑚 =
3𝑣2

√𝑆
 (%) (5.10) 

 Pro stanovení čísla vrstvení byl použit objemový průtok větrů dodaný 

zadavatelem a průřez větrní cesty v porubu. Bokorys výztuže Fazos 12/28 byl 

planimetrován a byl stanoven průřez porubu. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl 

k dispozici bokorys porubní výztuže pro dobývanou mocnost (1,83 𝑚), byl použit 

bokorys pro mocnost 1,9 m a od průřezu nebyla odečtena plocha průřezu 

hřeblového dopravníku. Obě odchylky od projektovaného stavu ovlivnily hodnotu 

mezní koncentrace metanu ve smyslu větší bezpečnosti, jelikož větší hodnota 

jmenovatele zlomku (průřezu) sníží hodnotu mezní koncentrace a následně 

povolené koncentrace metanu v profilu díla. Plocha průřezu byla stanovena na 

hodnotu 𝑆 = 3,8 𝑚2. 

 Při průtoku větrů porubem je nutno uvažovat jistou ztrátu objemového 

průtoku větrů proti výchozí dané hodnotě, jelikož dochází k průsaku větrů do 
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prostoru závalu. Uvažujeme-li reálně 10 % ztráty objemového průtoku, vypočteme 

objemový průtok větrů porubem dle vzorce 

𝑄𝑝 = 0,9 ∙ 𝑄𝑉  (𝑚3 ∙ 𝑠−1) (5.11) 

Odtud 

𝑣 =
𝑄𝑝

𝑆
=

0,9∙𝑄𝑉

𝑆
 (𝑚 ∙ 𝑠−1) (5.12) 

 Po dosazení hodnoty 𝑄𝑉 = 10,9 𝑚3 ∙ 𝑠−1 a hodnoty 𝑆 = 3,8 𝑚2 do vzorce 

(5.12) vypočteme 

𝑣 =
0,9 ∙ 10,9

3,8
= 2,6 𝑚 ∙ 𝑠−1 

 Dosazením do vzorce (5.9) ověříme, zda pro vypočtenou koncentraci 1%, 

stanovenou plochu průřezu porubu a vypočtenou rychlost větru přesahuje 

Leachovo číslo požadovanou hodnotu 2, tedy zda bude proudění větrů porubem 

turbulentní. 

𝑠𝐿 = √
24 ∙ (2,6)2

1 ∙ √3,8

3

≐ 4,4 

 Vypočtená hodnota Leachova čísla přesahuje požadovanou hodnotu 2, je 

tedy splněna podmínka pro zamezení riziku vzniku metanových vrstev. 

Připomeneme-li, že hodnota plochy průřezu byla pro výpočet nadsazena, 

skutečná hodnota Leachova čísla bude vypočtenou překračovat a tedy riziko 

tvorby metanových vrstev bude ještě nižší. Současně vypočtená hodnota rychlosti 

průtoku větrů porubem bude překračovat minimální hodnotu 1 𝑚 ∙ 𝑠−1, která je 

požadována § 95 odst. 3 vyhlášky 22/1989 Sb. 
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Závěr 

 V průběhu dobývací činnosti na dolech jižní části OKR, tj. Paskov a Staříč, 

byly již dříve kombajny používány. Dne 15. 7. 1977 však došlo na Dole Paskov 

(původní Důl Paskov v Paskově) v porubu k zapálení metanovzdušné směsi 

frikční jiskrou, když kombajn přibral řezným orgánem průvodní horninu. Tehdy bylo 

rozhodnuto o tom, že kombajny budou postupně ve všech porubech tohoto 

plynujícího dolu nahrazeny pluhy. Postupně bylo postupováno i na tehdejším Dole 

Staříč (dnešní OKD, a.s., Závod 3). K poslednímu odstavení kombajnu zde došlo 

v roce 1986. 

 Kombajnová těžba sama o sobě zahrnuje ještě další úskalí. Kromě již 

zmíněného rizika zapálení metanovzdušné směsi přistupuje možnost vzniku 

disperzní směsi uhelný prach – metan – vzduch, která se chová nebezpečně i při 

nižších koncentracích prachu a metanu, než jsou jejich samotné spodní meze 

výbušnosti. 

 Velmi významné riziko představuje skutečnost, že řezný orgán kombajnu 

s velikostí svého záběru znamená v porovnání s pluhem mnohem dynamičtější 

působení na stabilitu uhelné substance, zejména v souvislosti s fenoménem 

průtrže uhlí a plynu. 

 Postupná desorpce uhelné hmoty, jak byla popsána, neznamená, že 

v okamžiku rozpojování se nedostane do prostoru v blízkosti řezného orgánu část 

metanu, nacházející se ve sloji ve volném, na uhelnou hmotu nevázaném stavu. 

Okamžité uvolňování metanu při rozpojování je dáno uvolněním „volného“ metanu 

z trhlin a mikrodutin v uhelné sloji případně v místech geologických poruch. 

 Je pravda, že v současné době technická úroveň dobývacích strojů a 

zařízení doznala významných pokroků, ale tato skutečnost sama o sobě 

neznamená, že provozování kombajnové těžby bude méně nebezpečné. 

 K eliminaci všech rizikových faktorů umožňujících realizaci rizikového děje 

je bezpodmínečně nutná i důsledná technologická kázeň a současně dodržování 

všech dotyčných bezpečnostních předpisů a předpisů souvisejících. 

 Tato disertační práce byla zpracovávána s ohledem na podmínky výše 

uvedeného pracoviště a obsahuje výpočet standardním způsobem dle směrnice 

[2], uvedený v kapitole 5.3.Výpočet provedený v kapitole 5.3 byl vodítkem pro 

vydobytí konkrétního porubu na výše zmíněném pracovišti. Tato skutečnost však 

není relevantním vyhodnocením správnosti výpočtu, jelikož porub byl sice vydobyt 

užitím kombajnu, ale při standardním dovrchním vedením větrů. Další skutečností, 
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která neumožnila praktické ověření, byla značná poruchovost použitého strojního 

zařízení, kdežto výpočet předpokládal kontinuální dobývací činnost stroje. 

 Zde odvozený výpočet je jistým upřesněním tohoto výchozího výpočtu ze 

kapitoly 5.3 pro výše uvedené konkrétní podmínky zmíněného důlního pracoviště. 

V případě, že není možné ovlivnit množství rubaniny, která po projetí porubu 

kombajnem zůstává v porubu, potom se naskýtá možnost snížit okamžitý objem 

rozpojené rubaniny v porubu změnou rychlosti kombajnu. K tomuto účelu může 

posloužit zde odvozený teoretický výpočet a především použití vytvořeného 

softwaru, který z něj vychází. Ten poskytuje možnost optimalizace rychlosti 

kombajnu (což technické možnosti kombajnu díky spojité regulaci rychlosti 

dovolují) s cílem snížit objem rubaniny setrvávající v prostoru porubu a způsobující 

nežádoucí metanovou exhalaci. Díky vytvoření jednoduchého softwaru 

sestaveného užitím uživatelsky dostupného tabulkového procesoru Excel, který je 

dodáván jako součást softwarového balíčku Microsoft Office pro každý operačný 

systém Windows, umožňuje rychlý odhad vhodné rychlosti stroje a následný 

výpočet ředění exhalujícího metanu. Případně dle zájmu další možné úpravy pro 

užití jiného způsobu větrání. 
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