
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 
Hornicko-geologická fakulta 

 
Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

 

 

 

Autoreferát 

 

 

 

 

 

 

2018   Ing. Veronika Zedek 



2018 2 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut hornického inženýrství a bezpečnosti 

 

 

CHOVÁNÍ A VLASTNOSTI METANU V SYSTÉMU VODA 
– HORNINA – PLYN V REÁLNÝCH PODMÍNKÁCH 

ZATOPENÉ DÍLČÍ PÁNVE OKR 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ing. Veronika Zedek 

Vedoucí disertační práce: prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D. 

Ostrava 2018 



2018 3 

 

Abstract 

 

Within the mine gases, when methane is usually only dangerous 

component in the OKR, its general effect while ascending to the surface to 

the environment and to public safety are very specific. 

In the Ostrava-Karvina district, mine gases remained in coal seams 

and accompanying rock kept in a certain volume. The main component of 

mine gases here is methane. With regards to the transfer of the methane 

during geological proces, it is possible to make just a rough estimation of the 

primary content of methane in the coal seams of the given coal basin. 

The measurements content of methane according this disertation 

were performed depending on the depth in mine waters and atmospheric 

pressure in the water pits. They were carried out in Jeremenko water pit and 

Sophia water pit in Ostrava-Karvina district. The 

achieved results are presented in tables and graphs. 

 

 

Key words: mine gases, methane, Ostrava-Karvina district, 

barometric pressure, rock 
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Motivace 
 

ešení metanu pat í k nejzávažn jším problémům vzniklých ve 
spojitosti s činností hlubinných kamenouhelných dolů, a to ze t í st žejních 
 hledisek: 

 bezpečnostního, 

 ekologického,   

 ekonomického. 

Je to aktuální a diskutované téma, p esto je stále co objevovat 
a zjišťovat nové poznatky.  

 
V disertační práci je ešena problematika sledování chování  

a vlastností metanu v systému voda – hornina – plyn v reálných podmínkách 

zatopené dílčí pánve OKR.  
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1 Úvod 

Problematika metanu pat í k nejzávažn jším otázkám ešeným ve 

spojitosti s hornickou činností, a to z hlediska bezpečnostního, 

ekonomického a ekologického. P estože existuje mnoho informací  

o chování metanu jako důlního plynu, je nutné se problematikou metanu  

i nadále zabývat.  

Pro získání v tšího množství nových informací je možné 

v současnosti použít i vysp lejší technologické procesy a metody. Volbou 

vhodné metody mohou být sledovány kontinuální zm ny koncentrací metanu 

v důlním prost edí v závislosti na vn jších podmínkách. Množství 

zaznamenaných dat umožní analyzovat situaci související s koncentrací 

metanu a aktuáln  reagovat na okamžitý daný stav.  

Pro napln ní v deckého p ínosu disertace ve smyslu výše uvedených 

skutečností byl stanoven základní cíl disertace - ov ení obsahu metanu 

v důlních vodách ostravské dílčí pánve a zároveň ov ení chování metanu 

v daných souvislostech v závislosti na vn jších podmínkách.  

K dosažení základního cíle byly stanoveny dílčí cíle disertace: 

- shrnout základní vlastnosti metanu ve vztahu voda-hornina-

plyn,  

- shrnout současný stav zatopených dílčích pánví OKR, 

- ov it obsah metanu v důlních vodách zatopených dílčích pánví 

OKR, 
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- ov it výstup metanu z hladiny důlních vod zatopených dílčích 

pánví OKR, 

- shrnout a vyhodnotit výsledky provedených m ení se 

zohledn ním vlivu vn jších podmínek. 

V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny vstupní údaje o hydrogeologii 

a stavu zatopených dílčích pánví a rovn ž o rozborech a postupech 

odebírání vzorků důlních vod s cílem ov it obsah metanu, o vytvo ení 

metody pro kontinuální m ení uvolňování metanu z hladiny důlní vody 

v Jám  Jeremenko a v Jám  Žofie v OKR (ostravsko-karviský revír)  

a následné vyhodnocení shromážd ných dat. 

Stanovené cíle disertace byly ešeny s podporou dvou výzkumných 

projektů, a to s podporou výzkumného projektu Studentské grantové sout že 

– Specifický výzkum „Zjišťování rizik, která úzce souvisí s ukončením 

hlubinné těžby s ohledem na obsah metanu v důlních vodách“ číslo projektu 

SP2015/74, interní číslo projektu 23Ř57 a s podporou výzkumného projektu 

Ministerstva školství „ED2.1.00/03.0082 - Institut čistých technologií těžby  

a užití energetických surovin“.  

2 Současný stav zatopené ostravské dílčí pánve OKR 

Vlivem Vodní jámy Jeremenko Ědále jen VJJě je úroveň vody 

v likvidovaných dolech ostravské dílčí pánve Ědále jen ODPě udržována 

p ibližn  na kót  -3ř0 m. Zatopena jsou důlní díla pod touto kótou  

s p edpokládaným objemem tém  1ř milionů m3. Jakmile bude ukončena 

t žba v celém OKR, zůstane k úplnému zatopení ODP po kótu cca +200 m 

cca 31 milionů m3
 důlních d l [3].  
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V jám  Jeremenko jsou nainstalována t i ponorná čerpadla pro 

čerpání důlní vody, všechna s vydatností průtoku 0,174 m3
.s

-1
.  Chod 

čerpadel je možné jednotliv  kombinovat s tím, že dosažitelná maximální 

vydatnost průtoku je ve výši 0,47 m3
.s

-1. Čerpací sestava je uvedena na 

obrázku číslo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1 -  Čerpací sestava  

Čerpací sestava skládající se z čerpadla UPZ 1Ř0-440/10  

s elektromotorem KLC PQ 160-605 firmy KSB Homburg ĚN meckoě 

s celkovou výškou Ř560 mm a ší kou ř65 mm. 

Pro ochranu Dolu Fučík a činných dolů v části karvinské dílčí pánve 

p ed p etokem vody ze zatopených dolů ostravské dílčí pánve byla 

vybudována čerpací stanice na Dole Ostrava, závod Jeremenko Ětzv.vodní 

jáma Jeremenko - VJJě. Touto jámou se čerpá z jednoho místa veškeré 

množství vody pot ebné k ochran  Dolu Fučík. Úplná izolace důlních d l 

v pet valdské a karvinské dílčí pánvi, tj. zabrán ním p etoků z ostravské dílčí 
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pánve z hlediska hydrogeologických pom rů, nastává p i udržování hladiny 

důlních vod v ostravské dílčí pánvi pod úrovni -371,5 m p.m. Stanovení této 

kóty vycházelo z analýzy všech starých důlních d l a dobývacích prací 

procházejících p es tektonickou strukturu michálkovické poruchy. Schéma 

situace propojení dolů ostravské dílčí pánve je uvedeno na obrázku číslo 2 

[4], [5] a [6]. 

 

Obrázek č. 2 - Schéma situace propojení dolů ostravské 

dílčí pánve [4] 

3 Souvislost barometrického tlaku a koncentrace metanu 

Z dosavadních zkušeností, jak p ímých tak i zprost edkovaných, 

vyplývá, že dominantní vliv na sm r i velikost tlakových spádů mezi 

povrchem a exploatovanými prostory v dolech mají absolutní hodnoty  

a dynamika poklesů resp. vzestupů barometrického tlaku. Určitý prokázaný, 

avšak výrazn  menší podíl na ovlivn ní intenzity výstupů sm sí důlních 
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plynů na povrch terénu, má tepelný spád mezi povrchem a podzemím [1], [7] 

a [8]. 

Z mnoha aspektů, ovlivňujících výstupy důlních plynů na povrch je 

vedle důln -geologických podmínek nejpodstatn jším faktorem průb h  

a vývoj barometrického tlaku. Tyto zm ny však neovlivňují stejnou m rou 

všechny odplyňovací vrty, neboť na jejich reakcích se výrazn  podílí i důln -

geologické pom ry oblastí, v nichž jsou vrty situovány, tj. p edevším 

plynopropustnost rozvoln ného karbonského souvrství se všemi faktory tuto 

propustnost určujícími, četnost a kvalita komunikací v horizontálním  

i vertikálním sm ru, umožňujících dotace p edm tného vrtu sm sí plynů ze 

vzdálen jších oblastí nebo i z doposud činných dolů [1], [2], [7] a [8].  

Množství metanu v dole nezávisí jen na množství uhlí a stupni jeho 

prouheln ní, nýbrž též na vlastnostech pokryvných vrstev. Tam, kde uhelné 

sloje vychází až na povrch, nebo tam, kde je p ikryto horninami propustnými 

pro plyny, tam je uhlonosný útvar bez plynů, nebo je na plyny chudý. Je-li 

uhlonosný útvar naopak p ikryt vrstvami pro plyny nepropustnými, nemohl 

metan uniknout a uhelné sloje i sousední poho í jsou na metan bohaté. Toto 

je schematicky znázorn no na obrázku číslo 3  [1], [2] a [3]. 

Obrázek č. 3 - Schéma základních zdrojů vod, zatápějících důlní díla 

v ostravské dílčí pánvi [7] 
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Závažnost úniku metanu na povrch je podložena skutečnostmi, které 

následovaly po ukončení t žby v ODP (ostravská dílčí pánev) a PDP 

(pet valdská dílčí pánev) v letech 1996 - 2014. V tomto období došlo k 

patnácti mimo ádným situacím s fatálními následky. 

4  Popis vodní Jámy Jeremenko a Žofie 

VJJ je tvo ena komplexem jednotlivých stavebních  

a technologických povrchových a důlních technologických celků. 

Schematicky znázorn no na obrázku číslo 4 a 5.   

 

Obrázek č. 4 - Schéma čerpání důlních vod na lokalitě Jeremenko 

[9] 
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Obrázek č. Obrázek č. 4 Schéma čerpání důlních vod na lokalitě Jeremenko

 

           Obrázek č. 5 - Schéma čerpání důlních vod na lokalitě Žofie [ř] 

 



2018 13 

 

5 Postup odebírání vzorků důlních vod při hloubkovém 
experimentu 

Vzorky důlních vod byly odebírány ve výdušné jám  Jeremenko 1 

a ve vtažné jám  Jeremenko 3 a Žofie. P i odebírání vzorků se postupovalo 

ve dvou fázích: 

Odb ry byly provedeny pomocí certifikovaného odb rného za ízení  

o objemu 5 l. Odb rné za ízení bylo průtokové. B hem no ení do pot ebné 

hloubky byly horní a dolní poklice otev ené. Důlní voda zcela naplnila 

nádobu a poté bylo spušt no na vodícím lan  závaží, které po dopadu na 

horní poklici spustilo spínací za ízení a nádobu neprodyšn  uzav elo. 

Nádoba s obsahem důlních vod byla vyzvednuta na plošinu. K ventilu 

odb rné nádoby bylo p ipojeno p ídavné za ízení, které umožnilo sterilní 

manipulaci s důlní kapalinou p i jejím odb ru do samotných vzorkovnic 

uzav ených septem. B hem celého postupu byl kladen důraz na vhodnou  

a správnou manipulaci se vzorkovnicemi. Tímto způsobem manipulace bylo 

zabrán no kontaminaci odebraných vzorků důlních vod. Odb rné za ízení je 

uvedeno na obrázku číslo 6. 

  

      Obrázek č. 6 - Průtoková nádoba  
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Hodnoty koncentrací metanu p i hloubkovém experimentu jsou 
uvedeny v tabulkách číslo 1., 2. a v grafu číslo 1. 

 

JÁMA 3 

HLOUBKA DATUM 

NAM ENÁ 
HODNOTA 

METANU [mg/l] 

5m 14.7.2014 3,54 

10m 14.7.2014 4,85 

15m 14.7.2014 3,70 

20m 14.7.2014 3,44 

25m 14.7.2014 3,19 

30m 14.7.2014 3,06 

35m 14.7.2014 2,77 

40m 14.7.2014 2,93 

45m 14.7.2014 3,15 

50m 14.7.2014 3,16 

Tabulka č. 1 - odběr vzorků bez čerpadel v provozu – 

Jáma Jeremenko 3 
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 ŽOFIE 

 

HLOUBKA DATUM 

HODNOTA 

M ENÉHO 
METANU [mg/l] 

 
5m 14.12.2015  8,48                   

 
10m 14.12.2015 7,06                   

 
15m 14.12.2015 9,05                   

20m 14.12.2015  10,2                   

25m 14.12.2015  8,23                   

 

Tabulka č. 2 - odběr vzorků bez čerpadel v provozu – Jáma Žofie 
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Obrázek č. 7 -  Plovoucí odběrné za ízení 

7 Závěr 

Realizace výše navržených metodik p isp la k rozší ení poznatků, 

které se týkají chování a vlastností metanu v systému voda – hornina – plyn 

v reálných podmínkách zatopený dílčích pánví OKR. Data z realizovaných 

m ení byla dána do tabulek a následn  byla vyhodnocena pomocí metod 

obvyklých pro tuto danou problematiku a také pro zvolenou metodiku 

odb ru. Základní cíl disertace - ov ení obsahu metanu v důlních vodách 

ostravské dílčí pánve a zároveň ov ení chování metanu v daných 

souvislostech v závislosti na vn jších podmínkách byl napln n: 

-  Obsah metanu rozpušt ného v ov ovaných důlních vodách byl 

zjišt n p i klidu čerpadel v intervalech koncentrací - jáma Jeremenko 3: 1,5Ř-

4,48 mg/l, jáma Žofie: 7,06-10,2 mg/m
3. Za provozu čerpadel klesla 

koncentrace metanu ve sledovaných důlních vodách na hodnotu cca 0,2 

mg/l. Jedním z poznatků je rovn ž, že na VJŽ byl podstatn  v tší obsah 
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metanu v důlních vodách než v důlních vodách na VJJ. Bylo to z důvodu, že 

na VJJ se čerpalo v dob  sledování čast ji a více než na VJŽ, a to o cca  

v pom ru 1/5. 

Pomocí grafů bylo vyhodnoceno chování metanu v jednotlivých 

dnech, m sících v závislosti na barometrickém tlaku  

v konkrétním ročním období a v závislosti na stavu důlních vod  

z hlediska provozu čerpadel. V n kolika p ípadech byla prokázána závislost 

nárůstu koncentrace metanu p i poklesu barometrického tlaku.  

K dosažení základního cíle byly spln ny dílčí cíle disertace: v kapitole 

2 byly shrnuty základní vlastností metanu v systému voda-hornina-plyn, 

v kapitole 3 byl popsán současný stav zatopení dílčí pánve OKR, v kapitole 

4 byl ov en obsah metanu ve sledovaných důlních vodách, byl ov en 

výstup metanu z hladiny důlních vod a byly vyhodnoceny ovlivňující faktory – 

vliv barometrického tlaku a vliv provozu čerpadel. 

Pro další výzkum v této oblasti a potvrzení koncentrací metanu 

rozpušt ného v důlních vodách doporučuji: 

 Provést další m ení stejným způsobem na lokalit  Jeremenko  

a na lokalit  Žofie. 

 Provést sledování koncentrací metanu v závislosti na dalších 

parametrech. Nap íklad by m ly být stanoveny následující parametry: teplota 

důlních vod, pH, koncentrace rozpušt ného kyslíku, aj. 

 Vzhledem k tomu, že se očekává uzav ení dolů v OKR  

a ukončení čerpání důlních vod, dá se p edpokládat, že dojde 

k hydraulickému propojení důlních vod s vodami povrchovými a tím k jejich 
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kontaminaci. Tímto by m la tato problematika zajímat rovn ž MŽP, protože 

kontaminační účinky důlních vod jsou pro vody povrchové, které jsou 

dotčené vlivem důlní činnosti, hodn  problematické. 

      

     P edložené záv ry disertační práce by m ly být prosp šné pro 

další vývoj po ukončení t žby v OKR.  
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