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Abstract 
 

Při těžbě černého uhlí v plynujících dolech je jedním z největších ohrožení 

bezpečnosti práce metan, plyn který je v určitých koncentracích s ovzduším výbušný. 

Článek se zabývá stavem měření metanu a automatizace v dolech OKD a. s. Následně 

je rozebrán aktuální trend využití matematického modelování pro analýzu výstupů 

metanu z důlních děl na povrch. 

 

Methane, a gas which is explosive in certain concentration, is one of main threat 

of safety by a coal mining. The paper describes a measurement and automation of 

measurement of methane in OKD Joint Stock Company coal mine (Ostrava, Czech 

Republic). Up-to-date trend of using the mathematical modeling for analysis of exit of 

methane to the surface is mentioned at the end.  

 

 

Měření obsahu metanu v ovzduší při těžbě uhlí v OKD 
 

 Podmínky pro zajištění bezpečnosti práce v dolech jsou jednoznačně stanoveny 

báňskými předpisy a vyhláškami. Jaké jsou nejdůležitější parametry důlní bezpečnosti? 

Jedná se zejména o následující okruhy problémů: 
 

 ochranu před nebezpečím výbuchu  - sledování koncentrace metanu (CH4) 

 zajištění koncentrace škodlivých a jedovatých plynů (např. CO) 

 zajištění kvality ovzduší (požadovaný obsah kyslíku) 

 kontrola rozvodu tlakové vody 

 kontrola elektrické sítě 

 zajištění evakuace pracovníků při vzniku kritické situace (signalizace 

merkaptanem) 

 kontrola seismických jevů 

 kontrola stavu a počtu pracovníků v dole - ASEP (Automatizovaný Systém 

Evidence Pracovníků) a další. 

  

 Jedním z největších problémů v oblasti bezpečnosti v důlních provozech 

u plynujících dolů je kontrola koncentrace metanu. Metan je plyn, který je uvolňován 

při těžbě uhlí a v koncentraci 5 –15 % se vzduchem je výbušný.  

 



Vyhláškou č. 22/1989 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti 

a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, v platném znění je stanoveno 

povolené složení důlního ovzduší. V  důlních  dílech,  ve  kterých  se  zdržují  nebo 

mohou zdržovat pracovníci, musí důlní ovzduší obsahovat objemově nejméně 20 %  

kyslíku a koncentrace dále  uvedených plynných škodlivin nesmí překročit tyto 

hodnoty: oxid uhelnatý (CO) - 0,003 %, oxid uhličitý (CO2) - 1,0 %, oxidy dusíku 

(nitrosní plyny – NO, NO2) - 0,00076 %, sirovodík (H2S) - 0,00072 %.  

 

Koncentrace metanu v důlním ovzduší těch důlních děl, ve kterých se zdržují 

nebo mohou zdržovat pracovníci, nesmí být větší než 1 % [8]. 

 

 Měření obsahu metanu v ovzduší důlních děl je v současné době ve společnosti 

OKD a.s. automatizováno. Důlní dispečinky jsou vybaveny informačními systémy 

pro prezentaci stavu měření a signalizaci překročení povolených mezí. 

 

Přehled informačních systémů pro vyhodnocení měření metanu používaných 

v dolech OKD je uveden v tabulce 1. 

 

Důl Informační systém 

Darkov SGS32 (přenosový systém ZAM2000) 

Lazy MCS02 (ZAM, přenosový systém Venturon) 

Jan Karel (ČSA) MTA 11.00 Win 

ČSM MTA 11.00 Win 

Paskov MTA 11.00 Win 

 

Tab. 1   Informační systémy pro měření metanu používané v dolech OKD 

 

 
Stav automatizace měření a vyhodnocení obsahu metanu 
pro zajištění bezpečnosti v Dole Darkov 
 

Jako příklad řešení sledování metanu můžeme uvést Důl Darkov, OKD a.s. 

v Karviné. V současné době jsou důlní provozy vybaveny dostatečným množstvím 

snímačů, které poskytují potřebné informace pro důlní dispečink. K březnu 2006 bylo 

v dole Darkov instalováno 3341 snímačů, z toho 344 snímačů slouží pro zajištění 

bezpečnosti, a to 160 snímačů pro měření metanu  a 184 snímačů pro měření oxidu 

uhelnatého. 

 

Data ze snímačů metanu (pro snímání je využíván infračervený princip) jsou 

zpracována v měřicích stanicích firmy MTA s.r.o. a dále jsou exportována 

do informačního systému SGS32® provozovaném na důlním dispečinku. Překročení 

povolených mezí je signalizováno alarmy a pracovníci dispečinku následně provádějí 

opatření podle havarijního plánu (např. vypnutí strojů). 

 



Informační systém SGS32® firmy ProSystem s.r.o. je komplexní informační 

systém určený pro důlní dispečinky. V systému jsou mimo jiné dispečerům 

prezentovány také informace o topologii důlních děl, polohy větrních dveří, stavy 

zásob, postup těžby, přehled stavu technologií v reálném čase, stav tlakové vody, chody 

ventilátorů, stav proudění větrů, merkaptanová signalizace atd. [7]. 

 

 

 
 
Obr. 1   Pohled na důlní dispečink (vlevo) a vizualizace měření v systému SGS32 

(vpravo) 

 

Metan je z důlních děl odsáván degazační stanicí. V Dole Darkov je metan také 

využíván jako topivo pro termické sušení kalů v bubnové sušičce Babcock [4]. Sušení 

je řízeno lokální automatikou Simatic S5 a tvůrcem programového vybavení je firma 

Temex s.r.o. 

 

V Dole Darkov, jako jediném v OKD, je rovněž realizováno automatické hlídání 

metanu v provozu úpraven uhlí. Jedná se o zásobníky surového uhlí před vstupem 

do úpravny, kde dochází k uvolňování metanu z uskladněné suroviny. V zásobníku 

je umístěn snímač metanu a hodnota je v reálném čase zobrazována informačním 

systémem úpravny v SCADA systému Promotic na velínu úpravny. 

  

 
Simulační modely výstupu metanu na povrch prostřednictvím 
odplyňovacích vrtů 
 

 Metan jakožto možný zdroj explozí či hoření nepředstavuje nebezpečí pouze u 

aktivních dolů, ve kterých probíhá těžba. Na území s ukončenou těžbou černého uhlí 

v OKR vystupuje metan na povrch plošně pomocí různých komunikačních cest a na 

povrchu může být potenciálně nebezpečný, zejména v oblastech s hustou občansko-

průmyslovou zástavbou. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující výstup metanu 

z karbonského pohoří směrem k povrchu patří: 

 skutečnost, že metan je lehčí než vzduch, 

 zastavení větrání i degazace v prostorách kde byla těžba ukončena, 

 existence komunikací pro výstup metanu na povrch, 

 změna barometrického tlaku, 

 stoupání důlních vod (tento jev však výstup metanu ovlivňuje v minimální 

míře, neboť zatápění dolů nevytváří přetlak a když k němu dojde, zpomalí 

uvolňování metanu z plynonosného pohoří). 



Proto je snaha výstup metanu řídit. Takový řízený výstup se zajišťuje se např. 

pomocí odplyňovacích vrtů. Výstup důlního ovzduší z těchto vrtů je ovlivňován 

barometrickým tlakem. Při určité setrvalé hladině barometrického tlaku vzdušiny 

v podstatě vrtem neproudí. Když nastane vzestup barometrického tlaku, mají vzdušiny 

povrchového ovzduší tendenci vyrovnávat tlak s podzemím a naplňují důlní prostory 

přes důlní díla směsí vzdušin z povrchu. Když nastane opačný stav začnou důlní díla 

vyfukovat důlní ovzduší, které mnohdy obsahuje nemalé koncentrace metanu, 

na povrch. Tento jev ovšem může mít ve výjimečných případech i opačný průběh. Tyto 

stádia se neustále opakují a při poklesu barometrického tlaku může dojít k ohrožení 

osob a jejich majetku. 

 

V poslední době, po rozsáhlém útlumu uhelného dobývání, je na místě snaha 

předcházet těmto nebezpečným stavům a věnovat se výzkumu chování vystupujícího 

důlního ovzduší na povrch. Jednou z cest je modelování nebezpečných stavů, které 

mohou nastat a pomocí vytvořených modelů předpovídat nejnepříznivější situace 

z hlediska obecného ohrožení. Vytvoření takového modelu je velice náročné. Nejprve 

je třeba najít způsob jak daný problém řešit popř. jaká zjednodušení či zanedbání jsou 

při tvorbě modelu akceptovatelná. Na základě provedené analýzy je třeba vytvořit 

model při dodržení všech známých parametrů. 

 

 Výše popsaný přístup je aplikován na vystupující metan z odplyňovacích vrtů 

a jeho chování na povrchu. Pomocí tvorby modelů je možno například prověřit, jakým 

způsobem se ředí mnohdy vysoká koncentrace vystupujícího metanu z těchto komínků 

s povrchovým ovzduším. Pro tvorbu modelů jsou použity zejména CFD (Computational 

Fluid Dynamics) analýzy za použití programu GAMBIT a FLUENT. 

 

 Výsledek takového matematického modelování výstupu metanu může být 

vyobrazen např. ve formě grafického výstupu, jehož ukázka je na obrázku dvě. Jedná 

se o kontury velikosti rychlosti proudících vzdušin z odplyňovacího komínku. 

 

 

 
 

Obr. 2  Proudové pole vystupujících vzdušin z odplyňovacího komínku 

  při rychlosti 1 m.s
-1

 (stupnice vlevo - rychlost proudících vzdušin v m.s
-1

) 

 



Závěr 
 

 Problematika bezpečnosti práce v hlubinných dolech a sledování výstupu 

metanu je značně obsáhlé téma. V našem článku jsou zmíněny pouze základní problémy 

a podrobněji je zmíněna problematika měření metanu v Dole Darkov. Aktuální je také 

modelování výstupu metanu z odfukovacích komínků odplyňovacích vrtů na povrchu, 

kde výzkum ještě zdaleka nebyl ukončen. 
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