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Anotace: 

 

Předložená práce je zaměřena na problematiku monitoringu důlních plynů při 

likvidaci důlních požárů. Je zde popsán vývoj požárních plynů v dolech a způsob jejich 

sledování. Autor bakalářské práce přibližuje základní rozdělení technických prostředků 

monitoringu a popisuje osobní přenosné detektory, stacionární analyzátory až po 

nejmodernější plynové chromatografy a důlní plynovou laboratoř. Další část se zabývá  

specifikou požárních plynů endogenních požárů a samovznícením uhelné hmoty. Jsou zde 

popsány nejpoužívanější metody odhadu teploty samovznícení podle metodiky HBZS 

Ostrava a výpočetního programu CnHm. Následně je popsána problematika výbušnosti 

požárních plynů. Práce zahrnuje popis podmínek a účinků výbuchu a představuje možnosti 

řešení výpočtů výbušnosti požárních plynů pomocí grafických předloh či výpočetního 

programu „Výbuchový trojúhelník“. V závěru práce jsou uvedeny poznatky autora 

z provozu důlní plynové laboratoře a návrhy možných inovací. 

 

 

 

 

 

 

Summary: 
 

The bachelor diploma work is focused on the issues of the monitoring mine gases 

during fighting of mine fires. There is a description of a development of fire gases in the 

mines and their monitoring. The work is focused on essential technical means of 

monitoring  and describes the personal detectors, stationary analyzers, sophisticated gas 

chromatography technology and a gas mining laboratory. Another part deals with the 

specifics of endogenous fire gases and spontaneous combustion of coal. There is also  

described the most common method of estimating temperature of spontaneous combustion 

according to the  methodology of the HBZS and CnHm computer program. The description 

of the details of the fire gases explosion follows.  The work contents a description of 

conditions and the effects of an explosion and a possible solution of calculations of an 

explosion of fire gases by using graphic models or a computer program “Explosion 

triangle”. Finally, the author presents his experience on the use of the mine gas laboratory 

and suggests the possibility of innovation. 
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Seznam použitých zkratek: 

 
ČBÚ  Český báňský úřad  

DPL  Důlní plynová laboratoř 

HBZS  Hlavní báňská záchranná stanice 

OBÚ  Obvodní báňský úřad 

OKD  Ostravsko - karvinské doly 

OKR  Ostravsko - karvinský revír 

STEL  Short Term Exposure Limit (krátkodobý průměr koncentr. toxických plynů)  

TWA  Time Weighted Average (8 hodinový  průměr koncentr. toxických plynů) 

VLH  Vedoucí likvidace havárie  

ZBZS  Závodní báňská záchranná stanice 
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1. Úvod 

V dolech se při dobývání uhlí téměř vždy vyskytují hořlavé nebo výbušné plyny, 

které vznikají zejména při dobývání a s ním souvisejících činnostech. I přes neustále se 

rozvíjející monitoring a kontrolu složení důlního ovzduší nelze nikdy vyloučit vznik 

havarijního stavu, ať je způsoben přírodou či člověkem. Pokud už však k tomuto stavu 

dojde je naší hlavní povinnosti zabránit fatálním následkům jež by mohly vzniknout 

nekontrolovatelným únikem těchto hořlavých, výbušných plynů do obsazených pracovišť. 

Důlní požáry a výbuchy plynů a uhelného prachu patřily a patří k nejzávažnějším 

důlním nehodám. Dne 18. Října 1990 došlo na dole 1. Máj v Karviné v oblasti 5. dobývací 

kry k výbuchu, při kterém zahynulo 30 horníků a 2 byli těžce zranění. Jednou z možných 

příčin této mimořádné události mohlo být zapálení výbušné směsi obnaženým ohniskem 

záparu, [1]. 

Cílem mé práce bude popsat vývoj požárních plynů, jejich monitorování včetně 

technických prostředků, tak jak se postupně vyvíjely a vyvíjejí na základě zkušeností 

a poznatků důlních techniků a na základě vyšetřování následků mimořádných událostí. 

Pokusím se specifikovat zejména požární plyny vznikající při endogenních požárech 

a zhodnotit riziko výbušnosti těchto plynů.  

Na základě získaných poznatků navrhnu v mé práci možnosti inovace monitoringu 

požárních plynů zejména s ohledem na rizika záchranářské akce při zdolávání endogenních 

a exogenních požárů v podzemí. Okamžitá kontrola složení ovzduší při likvidaci důlních 

požárů s možnosti včasného posouzení nebezpečí výbuchu by mohlo výrazně snížit riziko 

vzniku mimořádné události a mohlo by zkvalitnit rozhodování vedoucího likvidace havárie 

a velitele báňských záchranných zborů. S tím souvisí případné včasné odvolání záchranářů 

z ohrožené oblasti, případně přijetí jiných opatření, která sníží možnost vzniku mimořádné 

události. Průběžný monitoring složení ovzduší a získávání údajů o fyzikálních veličinách 

(rychlost větrů, množství větrů, teplota a relativní vlhkost) souvisejících s důlním 

ovzduším v průběhu likvidace důlního požárů umožní získat lepší přehled o vývoji  požárů 

a posouzení jeho úrovně v návaznosti na navržená opatření vedoucím likvidace havárie 

k regulaci větrání, popřípadě možné inertizaci, zejména plynným dusíkem tak, aby bylo 

možno neustále kontrolovat stav výbušnosti požárních plynů.  

Na základě vyhodnocení  součastného monitorování složení důlního ovzduší            

a měření jeho ostatních složek (rychlost proudění větrů, teplota, relativní vlhkost) pomocí  

programu „Výbuchový trojúhelník“, [2], s možností posouzení  inertizace plynným 

dusíkem, které určí, zda kapacita dusíkového hospodářství je dostačující, posoudím použití 

nejvhodnějších analyzátorů pro monitorování složení ovzduší v místě zdolávání důlního 

požárů, popřípadě jiných míst v důlním poli, která mohou být požárními plyny 

vznikajícími při důlním požárů ohrožena.  
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2. Vývoj požárních plynů v dolech a zásady jejích monitorování 
 

Zásady monitorování požárních plynů včetně zařazení do kategorií stanovujících 

náchylnost uhelné hmoty k samovznícení jsou rozpracovány v rozhodnutí obvodního 

báňského úřadu v Ostravě, [3]. 

K objektivnímu zjišťování úrovně probíhajícího procesu samovznícení uhlí je 

rozvinutá řada analytických metod. Většina z nich je založena na sledování složení 

jednotlivých složek důlního ovzduší a porovnávání jejich koncentrací v návazností na 

teplotní změny.  Všechny metody vyhodnocování plynů, které nejsou prováděny v reálném 

čase, jsou závislé na kvalitě odběru vzorků důlního ovzduší.  

V požárních plynech můžeme na základě stopových koncentrací jednotlivých 

požárních plynů hodnotit fáze samovznícení. Mezi požární plyny, jež můžeme 

vyhodnocovat na plynovém chromatografu v analytické laboratoři patří zejména etan 

(C2H6), etylén (C2H4), propan (C3H8), propylen (C3H6), isobutan (C4H10), n-butan (C4H10), 

acetylén (C2H2), metan (CH4), vodík ( H2), oxid uhličitý (CO2) a oxid uhelnatý (CO).  

Podle mikrokoncentrací plynů můžeme posuzovat jednotlivé fáze průběhu 

samovznícení a hodnotit vývoj oxidačního procesu, [4] 

 

 Počáteční fáze samovznícení: první příznaky samovznícení se projevují 

přítomností oxidu uhelnatého (CO) a plynů alkanové řady (etan, propan, butan). 

Tyto uhlovodíky se s výjimkou etanu za normálních podmínek zpravidla v důlním 

ovzduší nevyskytují. Etan bývá doprovodným plynem metanu. Koncentrace etanu 

je v běžných podmínkách do určité míry závislá na koncentraci metanu v ovzduší. 

Zvýšení koncentrace etanu signalizuje první počátek rozvíjejícího se samovznícení, 

jestliže se součastně nezvyšuje i koncentrace metanu. Přítomnost propanu a butanu 

v koncentracích od 0,01 do 1,0 ppm signalizuje teplotu v ohnisku samovznícení od 

30 do 60 °C. 

 

 Rozvinutá fáze samovznícení: zvýšením teploty v ohnisku samovznícení nad 60 

°C způsobuje, že se v odebraných vzorcích vzdušin začne objevovat etylén 

v koncentracích od 0,01 do 1,0 ppm a koncentrace oxidu uhelnatého se prudce 

zvyšuje. Přítomnost etylénu ve vzorcích je známkou a potvrzením dosažení kritické 

teploty 60 až 90 °C, podle druhu uhlí. Tak je signalizována kritická fáze rozvoje 

samovznícení. Při dalším zvýšení teploty a to do oblasti od 90 do 110 °C, se začíná 

objevovat vodík v koncentracích 10 až 1000 ppm, tzn. na 0,001 až 0,1 %, součastně 

narůstají i koncentrace propanu, butanu a etylénu. Jejich koncentrace se pohybují 

v hodnotách 1,0 až 100 ppm. Při zjištění přítomností acetylénu lze předpokládat, že 

v ohnisku samovznícení přesáhla teplota minimální hranici 230°C.  
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 Uhasínání samovznícení: ukončení oxidačního procesu samovznícení lze 

předpokládat teprve tehdy, když dochází k poklesu koncentrací vyšších uhlovodíků, 

zvláště propanu, butanu, iso-butanu, propylénu, etylénu a vodíku. Tento vývoj lze 

sledovat dostatečně průkazně pouze při opakovaných odběrech vzorků ovzduší ze 

stejných míst a za stejných podmínek důlní situace. 

 

 Vyhasnutí samovznícení: definice podle literatury [5] - „jako rozhodující 

kriterium pro otevření a odvětrání uzavřeného požářiště, lze považovat situaci, kdy 

koncentrace etylénu poklesla pod hranici 0,1 ppm a ze vzorku ovzduší zcela vymizel 

acetylén“.  

 

 

 

3.  Technické prostředky monitoringu požárních plynů 

 

 

3.1  Základní rozdělení měření plynů 
 

Při veškerých činnostech týkajících se dobývání v hlubinných dolech je 

bezpodmínečně nutné trvale nebo v pravidelných intervalech kontrolovat podmínky, 

v nichž se pohybují důlní pracovníci. Sledujeme složení ovzduší, obsah jeho jednotlivých 

složek buď přímým měřením analyzátory nebo detektory přenosnými či stacionárními, 

nebo laboratorními rozbory. Obecně můžeme rozdělit technické prostředky monitoringu 

požárních plynů na: 

 

 Přenosné přístroje 

 Stacionární přístroje na dolech 

 Plynové chromatografy a analyzátory v plynových laboratořích 

  

 

3.2  Přenosné přístroje  

 
Přenosné přístroje slouží k bezprostřední kontrole složení ovzduší daným 

pracovníkem, a to zejména pro jeho vlastní bezpečnost a možnosti indikace plynů, které 

mohou zapříčinit výbuch či zaplynování důlních děl. 
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3.2.1   Principy měření 
 

 Prostředky pro detekci: (detektory a detekční trubičky) využívají princip 

barevných chemických reakcí, většinou specifických pro určitý plyn 

 Prostředky pro indikaci: osobní a stacionární analyzátory využívají různé 

fyzikální a chemické vlastností plynů a pracují v zásadě na principu: 

 

 přímého spalování nebo spalování nasávaných plynů, 

 optických vlastností viditelné a infračervené části spektra, 

 tepelné vodivosti plynů, 

 elektrochemických reakcí, 

  

V dnešní době se běžně používají analyzátory osazené větším počtem senzorů, 

které nám umožňují sledovat více druhů plynů součastně, přičemž jednotlivé senzory 

pracují na různých principech. 

 

Z hlediska vyhodnocování údajů se přístroje dělí na přístroje pro jednotlivá 

stanovení, kdy jejich použití závisí na uživateli (například detektor a interferometr)            

a přístroje s nepřetržitou (kontinuální) funkcí, které jsou doplněny varovnou signalizací při 

dosažení  předem nastavené koncentrační meze, [5]. 

 

3.2.2 Interferometry  

V OKR se používají interferometry typové řady DI-2 s rozsahem do 10 % a DI-2  

C s rozsahem do 100 % CH4. Slouží ke stanovení obsahu metanu a orientačnímu stanovení 

obsahu oxidu uhličitého,[5].  

 Interferometr je optický přístroj, kterým lze měřit metan a směs metanu a oxidu 

uhličitého. Využívá principu lomu světla daným plynem. Interferometr používaný v OKD 

je na obr. 1. 

Po provedení prosátí zobrazí interferometr interferenční obraz, kde na světlém 

pozadí jsou dva proužky tmavé a po jejích stranách proužky barevné. Pro odečtení 

naměřených hodnot je směrodatný levý černý proužek. Při nasátí měřeného ovzduší, které 

má jiný index lomu světla než vzduch, se celý interferenční obraz vychýlí doprava po 

stupnici. Levý proužek udává naměřenou hodnotu. Lom světla procházející metanem         

a oxidem uhličitým je takřka shodný, lze používat jednu totožnou odečítací stupnici pro 

oba dva plyny. Pro měření oxidu uhličitého se k interferometru nepřipojuje předřadný 

pohlcovač s natronovým vápnem a provede se prosátí v totožném místě jako u metanu. 

Výsledná hodnota oxidu uhličitého je rozdíl hodnot naměřených bez pohlcovače                

a s pohlcovačem,[6]. 
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Typ přístroje DI-2 DI-2C

Rozsah měření

CH4 0 - 10 % 0 - 100 %

CH4 + CO2 0 - 10 % 0 - 100 %

CO2 0 - 10 % 0 - 100 %

Přesnost měření 0,3 % + - 3 % + -

Přesnost odečtení 0,10% 1%  
 

Tab. 1.  Rozsahy měření, přesnost měření a odečtení[6] 

 
Obr. 1. Interferometr DI-2 s přídavným pohlcovačem, [foto autor] 

 

3.2.3  Přenosný detektor Universál  

 

V hlubinných dolech v České republice se používají harmonikové nasávače 

Univerzál 66 nebo Univerzál 86 o obsahu 100 cm
3
. K detekci jsou používaný délkové 

skleněné trubice, které jsou barevně odlišeny podle měřeného plynu. Harmonikový 

nasávač je na obr. 2. Příklady používaných délkových detekčních trubiček jsou na obr. 

3.[5] 

 
 

Obr. 2. Harmonikový nasávač Univerzál 66 [foto autor] 
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Obr. 3. Sada délkových detekčních trubiček [foto autor]  

 

3.2.4 Osobní analyzátor Dräger X-am 5000, X-am 5600 
 

Tento malý a lehký (220 g) analyzátor by měl postupně doplnit a časem i nahradit 

dosud používané interferometry. Tento analyzátor je schopen měřit až 5 plynů, záleží na 

volitelném osazení čidly. Tato čidla jsou ve většině elektrochemická – měření kyslíku, 

kysličníku uhličitého i uhelnatého a dalších plynů. Všechny senzory mají prodlouženou 

životnost asi na 5 let. Pro měření výbušnosti, případně koncentrace metanu, slouží 

katalytický senzor s přesnosti měření ±20 % z naměřené hodnoty. Přesnost měření je stejná 

i u CO a CO2.  Analyzátor má jednoduché ovládání dvěma tlačítky, výraznou akustickou, 

optickou a vibrační dvojstupňovou signalizaci, kterou lze v závislosti na konfiguraci 

kvitovat (potvrdit) tlačítky. Signalizováno je rovněž vybití zdrojů, stejně, jako případná 

porucha. S analyzátorem je možno pracovat v prostředí o teplotách od -20 až 50 
o
C a do 

nekondenzující vlhkosti až 95 %. K analyzátoru lze doplnit automatické čerpadlo, které 

umožní odběr ovzduší ze vzdálenosti až 20 metrů. Analyzátor vypočítává i hodnoty STEL 

a TWA, což je krátkodobý 15 minutový a dlouhodobý 8 hodinový průměr koncentrace 

toxických plynů.  Analyzátor je schopen zaznamenat až 1 000 hodin dat (při 5 senzorech    

a minutovém intervalu záznamu). Tento program obsahuje i modul, který slouží pro 

kontrolu pohybu přístrojů.  Přístroj X-am 5000 byl v roce 2010 modernizován na verzi     

X-am 5600. Nejnovější verze přístroje používá pro měření metanu a oxidu uhličitého 

princip infraanalýzy. Tyto přístroje měří jmenované plyny s vyšší přesností. Tato přesnost 

však může být nevýhodou při měření výbušností, kdy infra čidlo reaguje pouze na 

konkrétní plyn (např. metan) a nevyhodnotí ostatní uhlovodíky, které se mohou vyskytnout 

v místě měření. 
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Obr. 4. Osobní analyzátor Dräger X-am 5600, [foto autor] 

3.2.5  Plynové monitorovací ústředny    

 

Důlní ovzduší je svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi specificky 

nebezpečné a to zejména v plynujících dolech a v dolech s uhlím náchylným 

k samovznícení. S rozvojem hornictví byly vyvíjeny přístroje, které by dálkově měřily 

koncentrace a upozornily na jejich nárůst či pokles přes stanovené meze. Do ohrožených 

míst byly nasazovány různé analyzátory a s postupem vývoje i měřící čidla, které 

informovaly o koncentracích plynů. Z počátku to byly analyzátory měřící metan, později     

i CO, CO2 a O2. Výsledky měření byly dálkově přenášeny pomocí telefonních linek na 

dispečink, kde byly archivovány zpočátku formou grafu ze zapisovače, později s využitím 

počítačů v digitalizované podobě, [5]. 

 V současné době jsou tyto měřící systémy vyráběny v jiskrově bezpečném 

provedení. Vyrábí je více firem, například MTA, Trolex nebo AUER/MSA.   

Většina dolů OKR je dnes vybavena stacionárními čidly firmy MTA-Ostrava (obr. 

5). Jsou použity snímače pro sledování metanu, kysličníku uhelnatého, kyslíku a také 

snímače pro sledování průtoků větrů. Čidla převádějí naměřené hodnoty na elektrické 

napětí, které je vedeno po telefonní lince na centrální dispečink. Tato informace je 

zpracována převodníkem a přes rozhraní Windows zobrazena na monitoru. Takto 

vybavený dispečink má možnost přijímat hodnoty naměřených plynů bez omezení počtu 

osazených čidel. Inspekční služba je informována o překročení předem nastavených mezí. 

Pomocí těchto čidel je také zajištěno vypínání elektrické energie v oblasti s překročenou 

mezí metanu. 



Petr Zielinski: Monitoring plynů při likvidaci důlních požárů 

   

2011 8 
 

Přesnými místy v dole, kde musí být stacionární čidla pro snímání metanu, oxidu 

uhelnatého a kyslíku vybavena se zabývá vyhláška 22/1989 Sb. v  §109 a §109a, o dalších 

rizikových místech rozhoduje hlavní vedoucí větrání a vedoucí ZBZS. 

 

 

 

Obr. 5. Analyzátor CO se zobrazovačem firmy MTA, [foto autor] 

 

 

3.3 Plynové chromatografy a analyzátory v plynových laboratořích 

 

Plynová chromatografie je analytická a separační metoda, která má výsadní 

postavení v analýze těkavých látek.  Mezi hlavní výhody této techniky patří jednoduché 

provedení analýzy, účinná separace látek a malé množství vzorku potřebné k analýze. 

Existuje mnoho variant technického provedení chromatografie, v praxi jsou nejvíce 

rozšířené plynové chromatografy s kapilárními kolonami. Obr. 6. zachycuje zjednodušené 

schéma plynového chromatografu. Na obr. 7. je plynový chromatograf italského výrobce 

DANI Instruments, typ GC 1000, umístěný na oddělení speciální záchranářské techniky 

HBZS Ostrava.   
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Obr. 6. Zjednodušené schéma plynového chromatografu, [7] 

 

 

 
 

Obr. 7. Plynový chromatograf GC 1000, [foto autor] 

 

 

3.3.1  Stacionární fáze v plynové chromatografii 
 

Plynová chromatografie se obvykle dělí na chromatografii v systému plyn – pevná 

látka (GSC) a na chromatografii plyn – kapalina (GLC). V případě GSC je distribuce 

analytu mezi stacionární a mobilní fázi založena na adsorpci, nevýhodou je úzká oblast 

linearity adsorpční isotermy. GLC je příkladem rozdělovací chromatografie, kdy dochází k 
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rozpouštění látky v obou fázích. Kapalná fáze je v koloně ukotvena, musí mít nízkou tenzi 

par a musí být chemický stabilní i při vysoké pracovní teplotě. Jako kapalné stacionární 

fáze pro GLC se často používají například polyethylenglykoly, polyestery nebo 

polysiloxany, [7]. 

 

3.3.2  Mobilní fáze – nosný plyn 
 

V plynové chromatografii je mobilní fáze představována nosným plynem. Jako 

nosné plyny se nejčastěji používají vodík, dusík, helium, argon. Při volbě nosného plynu se 

uvažují následující faktory: viskozita, účinnost, čistota, reaktivita, typ používaného 

detektoru a cena plynu. Průtok mobilní fáze musí být optimalizován tak, aby se dosáhlo co 

nejlepšího rozdělení látek na koloně, to je nejmenšího rozšíření zón separovaných látek. 

Čtyři hlavní děje, které se podílejí na rozšiřování zón během průchodu kolonou jsou: 

 

 Vířivá difúze: různé molekuly musí urazit různé vzdálenosti 

 Podélná molekulární difúze: molekuly putují z místa o vyšší koncentraci do místa 

o nižší koncentraci, po i proti směru proudění mobilní fáze 

 Odpor proti přenosu hmoty ve stacionární fázi: různé molekuly difundují různě 

hluboko do stacionární fáze 

 Odpor proti přenosu hmoty v mobilní fázi: rychlostní profil mobilní fáze je 

parabolický,[7]. 

 

3.3.3 Regulátory tlaku a průtoku 
 

Jedná se o elektronické regulační zařízení, které slouží k ovládání průtoku a tlaku 

nosného plynu. Regulátor průtoku zaručuje konstantní průtok plynu kolonou a detektorem 

bez ohledu na typ nosného plynu, teplotu a rozměry kolony. Tlak je potom proměnnou 

veličinou a nastaví se automaticky podle viskozity plynu, vnitřního průměru kolon a délky 

kolony tak, aby průtok kolonou byl konstantní,[7]. 

 

3.3.4  Injektor 
 

Injektor je vstupem analyzované látky do plynového chromatografu. Nástřik látky 

se nejčastěji provádí pomocí speciální injekční stříkačky přes septum, které odděluje 

vnitřek injektoru od vnějšího prostoru. Součástí injektoru je skleněná vložka (liner), ve 

které dochází vysokou teplotou k rychlému odpaření vzorku a ke správnému promíchání 

par vzorku s nosným plynem. Mezi injektor a kolonu je zařazen dělič toku (splitter), který 

umožňuje vést jen část odpařeného vzorku na kolonu (splitovací poměr, split ratio). 
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Technika nástřiku bez splitu (splitless injection) se používá při stopové analýze nebo pro 

analýzu směsí látek, které se výrazně liší v bodu varu,[7]. 

 

3.3.5  Kolona chromatografu 
 

V plynové chromatografii se používají náplňové nebo kapilární kolony. Stacionární 

fáze je rozprostřena na vnitřních stěnách kapiláry. Kolona je umístěna v termostatu. 

Teplota je důležitá proměnná v plynové chromatografii. Pokud je teplota kolony během 

analýzy vzorku konstantní, jedná se o isotermální analýzu. Pro analýzu vzorku 

multikomponentních směsí látek s rozdílnými body varu je vhodné použít teplotního 

gradientu, kdy se teplota kolony během analýzy bude měnit podle vytvořeného teplotní 

programu. Výhodou použití teplotního gradientu je zlepšení tvaru chromatografických píku 

(zúžení signálu, vyšší citlivost) a výrazné zkrácení doby analýzy, [7]. 

 

3.3.6  Detektor 
 

Teplota detektoru by měla být vyšší než je teplota plynu vycházejících z kolony, 

aby se zabránilo kondenzaci látek na stěnách detektoru. V plynové chromatografii se užívá 

několik typu detektoru: 

 

 Tepelně vodivostní detektor (TCD) 

 Plamenově ionizační detektor (FID) 

 Detektor elektronového záchytu (ECD) 

 

3.3.7 Záznam chromatogramu 
 

Chromatogram je grafický záznam závislosti napěťové odezvy detektoru na čase. 

Ze získaných chromatogramu lze vyhodnotit retenční parametry jednotlivých signálu, 

plochy a výšky píku,[7]. 

 

3.4   Důlní plynová laboratoř  
 

Důlní plynová laboratoř je určena ke kontinuálnímu odběru vzorku v důlních 

chodbách a závalových prostorách. Je nasazována k zvýšení bezpečnosti důlních 

pracovníků a báňských záchranářů v havarijních situacích na příkaz VLH.  

Do dolů smí být nasazována za předem daných bezpečnostních podmínek z důvodu 

jeho nedostatečného krytí pro plynující doly. 
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Obr. 8. Nový model Důlní plynové laboratoře – čelní pohled, [foto autor] 

  

Celá laboratoř je tvořena ocelovou skříní, která je z přední a zadní části 

uzavíratelná, dveře jsou opatřeny gumovým těsněním, které brání vniknutí prachu do 

prostoru samotné strojní části laboratoře. Zadní část je opatřena podélným otvorem pro 

výstup analýzních hadiček a elektrického vedení. Na vrchní části skříně jsou připevněny    

4 ks litinových ok, které slouží pro přepravu. Hlavní součástí sloužící pro měření jsou 

rozvaděč RM1, přepínač plynových cest a dva kombinované analyzátory PN1 a PN2 

německého výrobce Maihak.  

Analyzátor PN1 měří: 10 % CO, 25 % CO2, 10 % CH4, 100 % CH4, 10% H2. 

Analyzátor PN2 měří: 0,1 % CO, 5 % CO2, 25 % O2. 

Laboratoř je doplněna o možnost připojení dvou čidel CH4 pro kontrolu svého okolí 

a v případě výskytu větší než nastavené meze, dojde k odpojení  elektrické energie. 

K zadní části laboratoře je možno připojit až 6 odběrových míst do vzdálenosti 

1000 metrů a taktéž je možnost připojit 6 ks externích čidel na měření teploty, vlhkosti      

a rychlosti větrů a externí čidlo CH4 pro měření koncentrace v okolí laboratoře.  
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Obr. 9. Nový model Důlní plynové laboratoře – zadní strana, [foto autor] 

  

 Následující popis důlní plynové laboratoře byl převzat z literatury [8] autorů 

Janovský, B., Pošta, V., Provázek, J.: „Vzorek vstupuje do laboratoře přes zadní stěnu 

rozvaděče a vede na ochranu proti zaplavení, protiexplozní pojistku do přepínače 

plynových cest. Tímto je samotný přístroj chráněn proti negativnímu působení nadměrné 

vlhkosti vody nebo destrukci při prošlehu plamene přes přívodní hadičku. V přepínači 

plynových cest je zároveň následující odběrné místo předčerpáváno čerpadlem s vyšším 

výkonem pro zkrácení celkové doby dopravního zpoždění.  

Z přepínače plynových cest je vzorek veden na odlučovač kondenzátu, který je 

vybaven čerpadlem pro jeho vyčerpání mimo rozvaděč. Vzorek pokračuje přes jemný filtr 

vybavený snímačem vlhkosti, čerpadlo, průtokoměr a do analyzátorů. Mezi průtokoměrem 

a čerpadlem je vřazen pomocný odfuk, bay-pass, pro odlehčení čerpadla a zvýšení čerpací 

rychlosti. 

Před průtokoměrem je vložen ruční ventil pro přepnutí plynové cesty při kalibraci. 

Kalibrační plyn je možno přivést na hadicovou spojku, která je na předním panelu. Vzorek 

prochází přes dva analyzátory, které měří koncentraci pěti plynů v různých koncentračních 

rozsazích. Analyzátory musí být ve správném pořadí, nedodržení pořadí může způsobit 

jejich poškození, protože jednotlivé analyzátory pracují v různých rozsazích. Z analyzátorů 

vystupuje vzorek přes protiexplozivní pojistku mimo rozvaděč laboratoře. Všechny uvedené 

součásti v tomto popisu jsou na laboratoři označeny grafickými symboly, aby nedošlo 
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k záměně při montáži (kabely el. Vedení, hadičky, analyzátory, zásuvky a zástrčky, 

komunikační kabely). 

Nový model laboratoře také umožňuje dálkový odběr tzv. „suchého vzorku“. Výstup 

pro odběr tohoto vzorku je umístěn na výstupu plynu z laboratoře za druhou protiexplozní 

pojistkou. Umístění výstupu pro odběr suchého vzorku je uvedeno na obr. 10“, [8]. 

 
 

Obr. 10. Znázornění výstupu pro odběr suchého vzorku, [foto autor] 

 

3.4.1 Popis příslušenství 

 

Na obr. 11. můžeme vidět snímače k měření rychlosti větru, vlhkosti a teploty. Jsou 

připojeny k DPL průchodkami na zadní straně rozvaděče. K rozvaděči jsou připojeny 

přívodním kabelem 4 x 0,75 o maximální délce 1000 metrů. Jejich jiskrově bezpečné krytí 

je Exia, proto je možné je nasadit v prostředí s nebezpečím výbuchu plynujících dolů, [8]. 

 
 

Obr. 11. Sada snímačů teploty, rychlosti proudění větrů a vlhkosti, [foto autor] 

Výstup pro odběr 

suchého vzorku 

Čidlo pro měření 

rychlosti proudění 

Čidla pro měření 

teploty a vlhkosti 
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4. Specifika požárních plynů endogenních požárů 
 

Důlní endogenní požáry jsou způsobeny samovznícením uhelné hmoty. Vznik 

samovznícení popisují několik teorií: 

 Pyritová teorie: je postavena na předpokladu, že pyrit obsažený v uhlí společně 

s vodou urychluje oxidaci, při které je vyvíjeno teplo, které zahřeje uhlí až k bodu 

vznícení 

 Bakteriální teorie: je postavena na předpokladu, že počáteční zahřátí uhlí způsobí 

bakterie 

 Fenolová teorie: je postavena na předpokladu snadné oxidace uhlí s přítomností 

fenolů 

 Absorpční teorie: je založena na schopnosti uhlí pohlcovat na svém povrchu 

kyslík 

 

Proces samovznícení uhlí je doprovázen desorpcí indikačních plynů 

charakteristických pro různé fáze samovznícení. 

 

4.1 Indikační plyny samovznícení uhlí 
 

 Indikační plyny samovznícení lze rozdělit na základě dosavadní praxe v dolech ČR 

do dvou skupin, na majoritní (základní) a minoritní (doplňkové). Rozdělení se odvíjí 

v zásadě od zavedené praxe odběrů vzorků důlního ovzduší. Vzorky důlního ovzduší se 

v dolech ČR odebírají podle české technické normy ČSN 83 0050, [9], tj. odběry důlního 

ovzduší pomoci mokrých vzorků odebíraných skleněnými vzorkovnicemi naplněnými 

uzávěrnou kapalinou a suchých odběrů vzorků, odebíraných pomocí podtlakových 

ejektorů. Pro doly OKR je závazné odebírání vzorků důlního ovzduší na následující 

analýzy plynů: 

Majoritní indikační plyny samovznícení uhlí (odběry vzorku důlních plynů 

mokrým způsobem) : CO – oxid uhelnatý, CO2 – oxid uhličitý, (CH4) – metan, (O2) – 

kyslík 

Minoritní indikační plyny samovznícení uhlí (odběr vzorku důlních plynů 

suchou cestou) - zjišťují se plynově-chromatografickou analýzou – citlivost v OKR 

0,00001 % : 

        H2 - vodík 

Nasycené plynné uhlovodíky: C2H6 – etan, C3H8 – propan, n-C4H10 – normální 

butan, i-C4H10  – i-butan 

Nenasycené plynné uhlovodíky: C2H4 – etylén, C2H2 - acetylén C3H6 – propylén 
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4.1.1 Výskyt indikačních plynů samovznícení v důlním ovzduší  
 

Je li povrch uhelné hmoty dostatečně okysličován, dochází k jeho oxidaci, která je 

exotermickou reakcí, při které dochází ke vzniku tepla. Pokud se vyvinuté teplo nestačí 

odvádět a začne se v uhlí při dostatku kyslíku kumulovat, dojde k nárůstu teploty v ohnisku 

samovznícení. Po dosažení kritické teploty samovznícení, tj. 60 – 100 
o
C pro uhlí OKR, 

dojde následně k dynamickému rozvoji samovzněcovacího procesu. Z hlediska 

monitoringu požárních plynů je táto fáze do kritické teploty těžce poznatelná. V rozborech 

plynů se začíná objevovat oxid uhelnatý (CO), etan (C2H6), propan (C3H8) a butan (C4H10), 

ale pouze ve stopových koncentracích. Od kritické teploty stoupá teplota k bodu zvratu. 

V této fázi je zápar více patrný. Dochází k charakteristickému pocení výztuže a v ovzduší 

dochází k úbytku kyslíku vlivem oxidace. V monitoringu je již patrné zastoupení oxidu 

uhličitého a stoupá koncentrační zastoupení oxidu uhelnatého. Etan a propan se objevují 

v jednotkách až desítkách ppm a začíná se objevovat etylen (C2H4). Po dosažení 

švelovacího bodu, což je 150 až 180 ˚C dochází k rozkladu uhelné hmoty a začíná být cítit 

charakteristický zápach zápary. V odebraných vzorcích je již přítomen propylén (C3H6). Ve 

zplodinách začínají být patrny všechny požární plyny a nejnebezpečnější z nich, oxid 

uhelnatý, je měřen v koncentracích nebezpečných lidskému životu. Po dosažení teploty 

bodu zápalu (nad 230 ˚C) nastává samovznícení, které přechází podle koncentrace kyslíku 

v otevřený oheň, nebo zůstává ve fázi žhnutí. V chromatografickém rozboru jsou již 

všechny požární plyny včetně acetylénu (C2H2).  

 

4.2 Metodika odhadu teploty samovznícení podle HBZS – Ostrava  
 

Tato metodika byla vypracována pro hodnocení samovznícení uhelných slojí 

v OKD. Je postavena na chromatografickém rozboru suchých vzorků z dané oblasti. 

Z odebraných vzorků jsou stanoveny majoritní a minoritní indikační plyny samovznícení. 

Z naměřených hodnot tohoto rozboru je možno určit stupeň samovznícení, který můžeme 

rozdělit do tří základních fází, [10]: 

 

 fáze inkubační (30 – 60 °C), 

 fáze zapařování (60 – 100 °C), 

 fáze přechodová (150 – 230 °C). 

 

Signalizací vznícení a hoření je teplota 230 až 300°C a přítomnost acetylénu ve 

vzorkách důlního ovzduší. Základem této metodiky je chromatografický rozbor uhlovodíku 

a jeho vyhodnocování v závislosti k probíhajícímu záparu. Rozbory jsou zaměřeny také na 

místa mimo dosah průchodního větrního proudu. Metodika také uvádí výpočty pro 

absolutní exhalace plynů za časovou jednotku[10].  Absolutní vývin indikačního plynu 

stanovíme podle vzorce /1/: 
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         qi = ci * Q * 10
-3      

              /1/ 

kde:  qi  - absolutní vývoj i-té složky důlního ovzduší, /l.min
-1

/, 

ci  - stanovena koncentrace i-té složky důlního ovzduší, /ppm/, 

Q  - objemový průtok větrů v průchodním proudu ve sledovaném místě, /m
3
.min

-1
/. 

 

Charakteristika indikačních plynů samovznícení podle metodiky HBZS Ostrava je 

uvedena v tabulce 2 a graficky je znázorněna na obr. 12. 

 

 Fáze vývoje endogenního požáru 
  Inkubace Zapařování Přechodová 

  do bodu do bodu  do bodu do bodu do bodu  

  kritického zvratu švelování vznětu zapálení 

  

30 až 60 

°C 

60 až 100 

°C 

100 až 150 

°C 

150 až 230 

°C 

nad 230 

°C 

  Vývin plynných komponent [l.min-1] 
  v průchodním větrním proudu 

CO-oxid 

uhelnatý 2 až 10 10 až 20 25 až 50 50 až 200 

200 až 

350 

C2H6 - etan 1 až 2,5 2,5 až 3 3 až 6 6 až 20 15 až 50 

C3H8 - propan 0,1 až 0,4 0,4 až 1 0,5 až 2 1 až 8 3 až 15 

C4H10 - butan stopy 0,1 až 0,2 0,2 až 0,5 0,5 až 3,5 2 až 6,5 

C2H4 - etylén 0 0,1 až 0,3 0,5 až 1 0,5 až 5 1 až 5 

C3H6 - propylén 0 stopy 0,1 až 0,4 0,3 až 0,2 1 až 4 

H2 - vodík 0 stopy 0 až 100 50 až 350 

350 až 

800 

C2H2 - acetylén 0 0 0 0 stopy 

  Vývin plynných komponent [ppm] 
  v místech mimo dosah průchodního větrního proudu 

CO - oxid 

uhelnatý 4 až 20 20 až 40 50 až 100 100 až 400 

400 až 

700 

C2H6 - etan 2 až 5 5 až 6 6 až 12 12 až 30 30 až 100 

C3H8 - propan 0,2 až 0,8 0,8 až 2 1 až 4 2 až 16 6 až 30 

C4H10 - butan stopy 0,2 až 0,4 0,4 až 1 1 až 7 4 až 13 

C2H4 - etylén 0 0,2 až 0,6 1 až 2 1 až 10 2 až 20 

C3H6 - propylén 0 stopy 0,2 až 08 0,6 až 4 2 až 8 

H2 - vodík 0 stopy 

stopy až 

200 100 až 700 
700 až 

1600 

C2H2 - acetylén 0 0 0 0 stopy 

 

Tab. 2. Závislost vývinu plynných komponent na fázích vývoje endogenního požáru podle 

[5] 
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Obr. 12. Sloupcový diagram HBZS Ostrava podle [11]   

 

4.3     Metoda odhadu teploty samovznícení CnHm 

 

Předmětná metoda vychází z laboratorních rozborů tepelné oxidace uhelných 

vzorků poskytující plynové obrazy indikačních plynů samovznícení. Tepelná oxidace uhlí 

byla původně využívána v rámci pasportizace slojí v OKD z hlediska náchylnosti 

k samovznícení na VVUÚ v Ostravě-Radvanicích. Laboratorní aparatura metody tepelné 

oxidace, která byla používána k ověřování plynových obrazů indikačních plynů tepelné 

oxidace na VVUÚ v Ostravě Radvanicích se skládala z reaktoru o vnitřním objemu 0,22 

litru, který byl osazen předehřívací trubicí ve vzdušném termostatu s cirkulací vzduchu      

a spínacím teploměrem. Reaktor byl plněn uhelným vzorkem o zrnitosti od 0,2 až 2,0 mm 

o hmotnosti cca 150 g. Uhelné vzorky byly zahřívány v rozsahu 40 až 380°C v rámci 

pasportizace sloji v letech 1986 – 1988 a 40 až 200°C v rámci pasportizace sloji v letech 

1991 – 2002 v intervalech po 20°C. Pomocí bublinkového průtokoměru byl regulován 

vstup technického vzduchu z tlakové láhve na 20 ml.min
-1

. K odběru výstupních plynů 

bylo použito skleněných vzorkovnic o objemu 500 ml plněných stabilizovanou kapalinou. 

Vypouštěním této kapaliny docházelo k podtlaku a nasávaní výstupního plynu. Současně 

probíhalo měření času odpouštění dané vzorkovnice k stanovení objemového průtoku. Po 

odběru plynů určující danou teplotu uhlí byla teplota vzorku zahřívána pomocí termostatu 

na teplotu o 20°C vyšší a odběrový cyklus se opakoval. Na obr. 13. můžeme vidět sestavu 

VVUÚ k odběru plynných produktů tepelné oxidace. 
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Obr. 13. Sestava pro odběr produktů tepelné oxidace uhlí [foto Adamus] 

 

Odebrané vzorky plynů byly chromatograficky analyzovány a byla vytvořena 

tabulka pro každý uhelný vzorek, která obsahovala množství uvolněných plynů 

přepočtených na hmotnost daného vzorku a čas v rozměru ml
-1

.min
-1

. Tímto byl vytvořen 

tzv. plynový obraz indikačních plynů tepelné oxidace daného vzorku. Všechny tabulky 

v projektu pasportizace slojí náchylných k samovznícení v rámci OKD byly zaneseny do 

výpočetního programu CnHm, který v dnešní době slouží k odhadu teploty ohniska 

samovznícení. Je k dispozici veliteli pohotovostní služby HBZS při důlním výjezdu na 

jeho osobním počítači, na kterém lze řešit havarijní situace. Program byl vyvíjen na VŠB-

TUO, Institutu hornického inženýrství od roku 2000 a jeho finální verze byla dokončena 

v roce 2005 ve verzi CnHm 2.3. V jeho obsahu je uloženo 64 výsledků rozborů uhelných 

vzorků, u kterých byl proveden celkový plynový obraz indikačních plynů tepelné oxidace, 

pomocí kterých je možno vyhodnotit binární ukazatele důlního ovzduší. Program byl 

rozšířen o metodiku sloupcového diagramu HBZS Ostrava a binárního ukazatele CO2/CO. 

Binární ukazatele můžeme libovolně nastavit, avšak doporučené jsou: CO2/CO, CO/H2, 

C2H6/CO, CO2/C2H4, C2H6/C3H8, C2H6/C4H10, C2H6/C2H4, C2H6/C3H6, C3H8/C2H4, 

C2H4/H2. Na obr. 16. můžeme vidět vyhodnocení teploty binárního ukazatele C2H6/C2H4 

jednoho suchého vzorku,[12]. 
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Obr. 14.  Příklad vyhodnocení trendu vývoje teploty ohniska samovznícení výpočetním 

programem „CnHm 2.3“ – metoda CnHm, [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15.  Příklad vyhodnocení trendu vývoje teploty ohniska samovznícení výpočetním 

programem „CnHm 2.3“ – metoda sloupcového diagramu HBZS Ostrava[12] 

 

 

4.4   Specifika požárních plynů 
 

Důlní požár je člověkem nekontrolovatelný oheň, který se vymknul kontrole a šíří 

se velkou rychlostí důlními chodbami nebo vydobytými prostory. Zvláště nebezpečné jsou 

důlní požáry exogenní, které se šíří velice rychle a jsou zdrojem nedýchatelných                  

a toxických zplodin. Jsou často doprovázeny hustými kouři, které komplikují přímý zásah. 
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Často bývají primárním zdrojem výbuchu metanové nebo uhelné směsi. Koncentrace 

požárních zplodin mohou vytvářet výbušnou směs i v dolech, které nejsou zařazeny do 

kategorie plynujících dolů. Koncentrace pokusně zjištěných požárních zplodin produktů 

běžných v uhelných dolech jsou uvedeny v tabulce č. 4, [5]. 

 

 

Látka 
Teplota 

zahřívání[C˚] 

Obsah 

prchavých 

látek [%] 

Složení plynů [%] 

CO₂  CO CH₄  CmH₂ n C₆ H₆  H₂  N₂  

Dřevo 150 až 188 51,9 58,6 35 1,3 0,6 0,5 1 3 

Lignit 233 až 320  26,8 55,6 24,7 1,4 1 0,6 0,3 6,4 

Hnědé uhlí 260 až 340 31 49,3 19,5 19,5 0,8 0,9 0 10 

Černé 

uhlí: 
                  

plynové 300 až 360 12,2 7,3 6 57,4 1,4 0,5 14,6 12,3 

hubené 333 až 400 10 6,5 4,1 53,5 2,3 2,6 3,7 21,3 

antracit 230 až 475 0,7 4,6 2,6 70,6 0,4 1,3 0 14,8 

 

Tabulka č. 3. Příklad složení plynných produktů hoření podle [5] 
 

 

5.  Hodnocení výbušnosti požárních plynů 

 

Hodnocení výbušnosti požárních plynů je nedílnou součástí zdolávání veškerých 

důlních požárů. Z hlediska bezpečnosti je to primární úkol každého velitele likvidace 

havárie pro zajištění bezpečnosti zasahujících záchranářů a snížení materiálních škod. Tato 

problematika je zakotvena ve vyhlášce 22/1989 Sb, §189, odst. 8, kde jsou dána pravidla 

pro kontrolu složení důlního ovzduší v místech pro posouzení nebezpečí výbuchu. 

 

 

5.1  Podmínky a účinky výbuchu plynů 
 

Výbuch je prudký oxidační proces, u kterého musí být zachovány tři základní 

podmínky hoření: 

 

 přítomnost výbušné směsi 

 dostatek kyslíku 

 zápalná teplota 

 

V plynujících uhelných dolech jsou nejčastější výbuchy metanu s následnými 

výbuchy uhelného prachu, ale ojediněle také vodíku při hašení otevřených ohňů vodou, 

která se rozkládá na vodík a kyslík. Produktem tepelného namáhání organických látek 
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(v dole hořícího uhlí) jsou rovněž hořlavé plyny CH4, H2 a CO (viz tab. 3), které mohou 

vytvořit v požárních zplodinách výbušnou směs.  

 

 Přítomnost výbušné směsi: je následkem nedostatečného větrání, také náhlým 

výronem do důlních prostor, případně výskyt hořlavých plynů v požárních 

zplodinách, 

 zápalná teplota: (zdroj zapálení) bývá často ohnisko samovznícení, mechanická 

jiskra, otevřený plamen, elektrická jiskra, trhací práce a také vysoké přehřátí 

pohybujících se částí strojů. 

 

Účinky výbuchu:  
 mechanické 

 tepelné 

 fyziologické 

    

  
chemick

á 
Meze výbušnosti  Spalné teplo Zápalná teplota 

Název značka 
směsi se 

vzduchem 
(ideální) 

směsi se 

vzduchem 

    dolní % horní % 
(MJ.Kg-

1) 

(MJ.m-

3) 
˚C 

acetylen C2H2 2,3 80 50,23 58,9 400 - 440 

etan C2H6 3,1 12,5 51,91 70,41 500 - 630 

etylen C2H4 1,8 28,6 50,79 64 430 - 550 

metan CH4 5 15 55,55 39,85 560 - 750 

oxid 

uhelnatý 
CO 12,5 74 10,09 12,64 600 - 660 

sirovodík H2S 4,6 46 16,53 25,45 240 - 320 

vodík H2 4 74 141,86 12,77 510 - 590 

 

Tabulka č. 4. Tabulka výbušnosti a hořlavostí požárních plynů, [5] 

 

5.2 Způsoby stanovení výbušnosti plynových směsí 
 

Stanovení nebezpečí a rozsahu výbušností plynových směsí je velice důležité, 

avšak ne vždy zcela přesné. Existuje řada metod a postupu, které se více či méně blíži 

realitě v hornické praxi. Mezi nejrychlejší a dostatečně přesné metody patří grafická 

metoda, jejíž základy navrhli Hughes a Raybould, viz příloha č. 1 bakalářské práce.  

Všechny metody používané v OKR nelze považovat za zcela přesné, z důvodu 

nesměrodatného odběru vzorku, včetně vzorků ze samotného ohniska s možnosti výbuchu. 

Navíc v případech možné aplikace chromatografie jsou výsledky rozborů obdrženy 

s časovým zpožděním, což způsobí neaktuálnost daného rozboru.  
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5.2.1 Orientační výpočet výbušnosti 
 

Slouží k rychlému, ale dosti nepřesnému stanovení výbušnosti směsi  

 

  

 

a dále 

 

 
 

 

kde  L je ukazatel směsi 

 O2min je ukazatel minimálního obsahu kyslíku pro splnění podmínky 

výbušnosti (%) 

 

Směs může být výbušná a je nebezpečná, jsou li současně splněny podmínky          

L ≥ 0,6  a  O2min < než skutečný obsah kyslíku ve směsi,[13]. 

 

5.2.2 Grafická metoda výbušnosti  
 

Grafická metoda, jejíž základy navrhli britšti autoři Hughes a Raybould patří mezi  

jednoduché a přesto dostatečně přesné metody řešení výbušnosti plynů. Je využívána          

i v dnešní době, která se vyznačuje přechodem na počítačové systémy. HBZS Ostrava 

používá tuto metodu součastně s počítačovým programem „Výbuchový trojúhelník“[2]. 

Nástroje grafické metody (tištěná grafická předloha aj.) jsou součástí výjezdního deníku, 

který má k dispozici pomocník velitele pohotovosti. Pracovník konající tuto funkci řeší pro 

kontrolu výbušnost sledované plynové směsi za pomoci grafické předlohy. Grafická 

předloha je součástí příloh předložené bakalářské práce - příloha č. 1.   

 

5.2.3 Řešení výbušnosti pomocí programu „Výbuchový trojúhelník“ 
 

Program „Výbuchový trojúhelník“, [2], je software komunikující s rozhraním 

Windows.  Potřebná data o stavu důlního ovzduší získává on-line přenosem dat z důlní 

plynové laboratoře umístěné v dole v blízkosti místa havárie. Veškerá naměřená data jsou 

přenášena po telefonní lince na povrch a zde přes převodník do počítače, kde jsou 

v programu „Výbuchový trojúhelník“ jak zobrazována, tak použita pro výpočty, jež 

usnadňují řízení zdolávání havárie. Jedná se zejména o zpracování dat v návaznosti na 

výbuchový trojúhelník, popřípadě doporučení pro inertizaci ohroženého prostoru.  
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Vzhledem k rozsáhlosti prezentovaných dat je displej počítače rozdělena na jednotlivé 

plochy. Plocha hlavního okna aplikace „Výbuchový trojúhelník “ je rozdělena do tří 

vzájemně se překrývajících stránek, z nichž pouze jedna je viditelná, zatím co ostatní jsou 

skryty. K přepínání mezi jednotlivými stránkami slouží postranní lišta s ikonami umístěná 

poblíž levého okraje hlavního okna aplikace. 

 

Stránka 1- Provoz DPL 

 

Stránka, obr. 16, slouží jednak k prezentaci výsledků analýzy důlního ovzduší 

poskytovaných důlní plynovou laboratoří, dále k vizualizaci výsledků analýzy výbušnosti 

směsi požárních plynů a k zaznamenávání všech událostí jež mohou mít souvislost 

s provozem důlní plynové laboratoře, [8]. 

 

 
 

Obr. 16.  Výpočetní program „Výbuchový trojúhelník“ - stránka  „Provoz DPL“, [2] 

 

Stránka 2 - Analýza důlního ovzduší 
 

Výsledky analýzy důlního ovzduší poskytované v pravidelných časových 

intervalech důlní plynovou laboratoří jsou kontinuálně zaznamenávány po celou dobu 

trvání provozu programu. Tato stránka zobrazuje pracovníkovi obsluhy aktuální informace 

o chemickém složení, vybraných fyzikálních vlastnostech a inertizaci důlního ovzduší. 

K tomuto účelu slouží tabulka znázorněná na obr. 17. 
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Obr. 17. Výpočetní program „Výbuchový trojúhelník“  - stránka „Analýza důlního 

ovzduší“, [2] 

 

V tabulce jsou obsaženy všechny chemické a fyzikální veličiny, které jsou součástí 

výsledků analýzy důlního ovzduší, přehledně seřazeny do příslušných kategorií. Sloupce 

tabulky poskytují informace vztahující se ke konkrétní veličině; jmenovitě se jedná            

o název, fyzikální jednotku použitou pro její vyjádření a její hodnotu v daném odběrovém 

místě. 

První kategorie sdružuje aktuální informace o chemickém složení ovzduší 

v prostoru aktivních odběrových míst. Jedná se o objemovou koncentraci dusíku (N2), 

oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), kyslíku (O2), oxidu uhelnatého (CO) a vodíku (H2). 

Čas provedení analýzy důlního ovzduší v daném odběrovém místě je zobrazen modrým 

písmem v příslušném sloupci vedle názvu kategorie. 

Druhá kategorie zahrnuje aktuální informace o vybraných fyzikálních vlastnostech 

důlního ovzduší v aktivních odběrových místech. Jedná se o rychlost proudění, objemový 

průtok, teplotu, relativní vlhkost, litrový vývin CO a výbušnost směsi. Kritické hodnoty 

posledních dvou zmíněných veličin jsou od normálních hodnot odlišeny červeným 

podbarvením. 

Třetí kategorie poskytuje informace o skutečné a teoretické hodnotě objemového 

průtoku inertního média, nezbytné k inertizaci důlního ovzduší v aktivních odběrových 

místech. 

Druhá část této obrazovky umístěná napravo od tabulky je vyhrazena k vizualizaci 

výsledků analýzy výbušnosti směsi požárních plynů (obr. 18). Z důvodu zachování 

přehlednosti zobrazovaného obsahu je výbuchový trojúhelník zobrazován pouze pro směs 

požárních plynů analyzovanou v aktuálním odběrovém místě, které je od ostatních 
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odběrových míst odlišeno šedivým podbarvením příslušného sloupce tabulky. K zobrazení 

výbuchového trojúhelníka pro směs požárních plynů analyzovanou v jiném odběrovém 

místě je nutné klepnout myší na hlavičku příslušného sloupce tabulky.[8] 

 

 
 

Obr. 18.  Vizualizace výsledku analýzy výbušnosti, výpočetní program „Výbuchový 

trojúhelník“, [2] 

 

Stránka 2 - Historie trendů 

 

Tato stránka (obr. 19) slouží k prezentaci historie trendů chemického složení            

a fyzikálních vlastností důlního ovzduší zaznamenávaných po celou dobu provozu DPL. 

Tyto data jsou k dispozici v grafické i v tabelární formě. Z důvodu zachování přehlednosti 

zobrazovaného obsahu se historie trendů zobrazuje pouze pro jedno vybrané odběrové 

místo. K zobrazení historie trendů pro jiné odběrové místo je nutné klepnout myší na 

příslušnou záložku ve spodní části této stránky.[8] 
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Obr. 19. Výpočetní program „Výbuchový trojúhelník“  - stránka „Historie trendů“, [2] 

 

Grafické znázornění 

 

Tato stránka, jejíž podoba je na obr. 20, zobrazuje graficky historii trendů                       

a dovoluje snadnou navigaci v celém jejím rozsahu. Historie trendů je prezentována ve 

dvou různých grafech. Trend chemického složení důlního ovzduší je vynášen v horním 

grafu, zatímco trend fyzikálních vlastností důlního ovzduší je vynášen ve spodním grafu. 

Oba tyto grafy sdílejí stejnou časovou osu. Z důvodu zachování přehlednosti 

zobrazovaného obsahu se historie trendů zobrazuje pouze pro jednu zvolenou látku a jednu 

vybranou fyzikální vlastnost. K zobrazení historie trendů jiného chemického složení 

respektive jiné fyzikální vlastnosti je nutné vybrat požadovanou položku z příslušného  

seznamu, který je součástí panelu nástrojů umístěného nad grafem. Součástí panelu 

nástrojů je také tlačítko, kterým lze obrázek grafu uložit do souboru ve vybraném formátu 

pro použití v jiné aplikaci nebo přímo vytisknout na tiskárně, [8]. 

 
 

Obr. 20. Výpočetní program „Výbuchový trojúhelník“  -  stránka „Grafické znázornění 

historie trendů“, [2] 
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Druhá část této sekce umístěná napravo od grafu historie trendů je vyhrazena 

k vizualizaci výbuchového trojúhelníku. Nachází-li se ukazatel myši nad grafem historie 

trendů, pak program provede analýzu výbušnosti směsi, jejíž složení odpovídá skutečnému 

složení směsi v místě, kde se nachází ukazatel myši,[8]. 

 

Tabelární znázornění 

 

Cílem této sekce, jejíž podoba je znázorněna na obr. 21. je zpřístupnit pracovníkovi 

obsluhy tabelární reprezentaci historie trendů a umožnit snadnou navigaci v celém jejím 

rozsahu. Historie trendu chemického složení důlního ovzduší je prezentována společně 

s historií trendu fyzikálních vlastností důlního ovzduší.[8] 

 

 

 
 

Obr. 21.  Výpočetní program „Výbuchový trojúhelník“ - sekce „Tabelární znázornění 

historie trendů “[2] 
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6.   Možnosti inovací monitoringu požárních plynů 
 

Tak jako v mnoha odvětvích, také monitoring důlního ovzduší prodělal spoustu 

inovací a radikálních změn. Zastaralá a mnohdy rozměrově velká měřící a registrační 

technika byla nahrazená moderními, indikačními systémy. V OKD byly provedeny četné 

změny v rámci systému POP 2010, kdy byly vyměněny staré typy osobních analyzátorů za 

moderní a funkčně flexibilnější typy firmy Dräger. Také stacionární měřící systémy 

prodělaly značné změny. Zastaralé měřiče metanu a kysličníku uhelnatého typu Irex          

a Unor byly nahrazeny menšími a mnohonásobně lehčími čidly od firmy MTA - Ostrava.  

 

6.1 Poznatky z provozu DPL 

 

Na DPL jsou neustále prováděny úpravy sloužící k většímu uživatelskému 

komfortu a zejména ke zvýšení provozní spolehlivosti. Tyto úpravy vycházejí zejména 

jako poznatky z provozu DPL, kdy je mnohdy vystavena podmínkám naprosto odlišných 

od povrchového nasazení. Jedná se zejména o zvýšenou teplotu v místě nasazení DPL, 

která omezuje provoz použitých paramagnetických analyzátorů, zvýšená relativní vlhkost   

a v neposlední řadě i zvýšená prašnost na důlních provozech. Během posledního nasazení 

při provozu porubu č. 340 301 na Dole Darkov 2, kdy ke konci dobývání byl porub 

ohrožen endogenním požárem rozhodl vedoucí likvidace havárie o nasazení důlní plynové 

laboratoře. Vzhledem k tomu, že porub je dobýván ve velké vzdálenosti od větrních jam 

(oblast pole Gabriela), jsou v oblasti zhoršené mikroklimatické podmínky a provoz DPL 

byl ohrožen. Teplotu na analyzátorech se podařilo snížit pomocí výkonnějšího ventilátoru 

pro chlazení DPL a rovněž jsem zde aplikoval použití tzv. vírové trubice pro ochlazení 

vzdušin na vstupu do chladícího ventilátoru. Díky těmto opatřením byla DPL provozována 

po celou dobu bez větších problémů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 22. Virová trubice, [foto autor] 
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6.2 Inovace důlní plynové laboratoře 

  
DPL prodělala několik havarijních nasazení, při kterých jsme byli nucení řešit 

spousty provozních problému, ať je to vysoká teplota prostředí, prašnost či prodleva  

odběru daného vzorku. Stále se objevující problémy nás nutí neustále DPL zdokonalovat                     

a z dosažených poznatků bych navrhl tyto inovace:  

 

 Nahrazení stávajícího předsávacího čerpadla výkonnějším modelem. Zvýšením 

průtoků předsávacího čerpadla, bych docílil zkrácení prodlevy mezi odběry vzorků 

a zvýšil bych vzdálenost odběrových hadiček, které mohou nyní dosáhnout 

maximálně 1000 m. Tato inovace by částečně řešila také problém s vysokou 

teplotou a vysokou prašnosti v místě umístění DPL. Zvýšení vzdáleností od místa 

havárie zajistí zlepšení mikroklimatu a také prašnosti. 

 

 Možnost přenosu výstupních dat z osobního počítače přes datový projektor na 

velkoplošnou projekci podle vzoru německých záchranářů. Tato inovace by zlepšila 

vyhodnocování havarijní situace s možností prezentace analyzovaných požárních 

plynů. 

 

 Nahrazení stávajících analyzátorů Mainhak novějšími modely, které by zajistili 

menší rozměry tím i nižší hmotnost a větší přesnost měření. 

 

 Zlepšení stávajícího ovládacího softwaru, který nyní neumožňuje provést korekce 

odsávacích míst např. (dobu prosávání, počet odběrových míst a jiné), které musí 

nyní provést obsluha počítače přímo v dole. 

 

Veškeré inovace, které vedou ke zdokonalení DPL a k většímu komfortu obsluhy 

by měli zajistit také  maximální snížení hmotnosti celé DPL. Redukce hmotnosti znamená 

rychlejší akceschopnost při nasazení v havarijní situaci a tím i dřívější vyhodnocení 

požárních plynů a větší bezpečnost zasahujících záchranářů. 
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7. Závěr 

 

V dolech se při dobývání uhlí téměř vždy vyskytují hořlavé nebo výbušné plyny, 

které vznikají zejména při dobývání a s ním souvisejících činností. Tyto plyny bývají 

příčinou závažných mimořádných události v podobě výbuchů plynů, případně následných 

výbuchů uhelného prachu. I přes neustále se rozvíjející monitoring a kontrolu složení 

důlního ovzduší nelze nikdy vyloučit vznik havarijního stavů, ať je způsoben přírodou či 

člověkem. 

Ve své práci jsem charakterizoval požární plynů, jejich monitorování, včetně 

technických prostředků, tak jak se postupně vyvíjely a vyvíjejí na základě zkušeností 

a poznatků stávajících či rozvíjejících se metod. Snažil jsem se specifikovat zejména 

požární plyny vznikající při endogenních požárech a zhodnotit riziko výbušnosti těchto 

plynů.  

Popsal jsem indikační, detekční a chromatografickou techniku, která přispívá 

k včasnému odhalení vznikajících zápar v dobývaných porubech nebo důlních chodbách. 

Popisuji nejpoužívanější metodiky ke sledování procesů samovznícení, včetně k tomuto 

účelu vyvinuté počítačové programy, které nám usnadňují odhad teploty v ohnisku 

samovznícení. 

V další části své práce se zabývám problematikou výbušnosti požárních plynů        

a metodami stanovení mezí výbušnosti požárních plynů. Popisuji metody výpočtů, 

manuální grafickou metodu a nejmodernější výpočetní program používaný HBZS Ostrava,  

programu „Výbuchový trojúhelník“. 

V závěru své práce uvádím možné inovace monitoringu požárních plynů, které by 

v budoucnu přispěly ke zvýšení bezpečnosti hornické činnosti a práce báňských 

záchranářů. 
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