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NOVÉ POHLEDY NA HODNOCENÍ A ELIMINACI RIZIKA 

VÝBUCHU METANU V PLYNUJÍCÍCH DOLECH 
  
 

Anotace : Academicals, researchers and operators looked at the problem of the risk analysis 

of methane explosion in gassy mine from the various points of view in the history. At the 

present time the software simulations allow to study this problem much more in details. 

Software codes AutoReaGas and Explode are used for gas and dust explosions simulation at 

Institute of Energetic Materials of University of Pardubice. 

Economical trends of costs optimization during mining activities lead to underground 

connection of mines, connection of its wind nets, energy distributions and technological units. 

Every connection of mines has its own reason which however brings also cumulation of the 

risk. The aim of this contribution is to evaluate the methane explosion risk in tramroad 

connecting individual allotment. 

 

 

Důlní chodby propojující jednotlivé dobývací prostory byly projektovány s konkrétním cílem. 

Především jako větrní a těžní propoje. Posilování větrních sítí je na plynujících dolech 

žádoucí nejen z důvodů plynodajnosti, ale i mikroklimatu. Aerodynamické odpory hlavních 

otvírkových důlních děl – jam, spotřebovávají 30 – 50 % z celkové deprese hlavních 

ventilátorů. Výkonové charakteristiky a ekonomika provozu hlavních ventilátorů limitují 

možnost jejich užívání a samotná bezpečnost provozu předurčuje provozní bod o optimální 

depresi.  

Dalšími pozitivními argumenty jsou např. zpřístupnění uhelných zásob vázaných v jámových 

ohradnících a  zkrácení délek větrních cest u odlehlých samostatných větrních oddělení nebo 

zvýdušnění části dolu jejím napojením do sousední větrní oblasti. 
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 Dalším významným účelem vyražení důlní chodby propojující v podzemí jednotlivé 

těžební lokality je selektivita, popř. převedení těžby v důsledku likvidace jam v ohradnících. 

Vzájemná propojení dolů jsou tedy projektována v perspektivních slojových horizontech. 

Jelikož většinu demarkací dobývacích prostorů tvoří ohraničení přírodního typu (tektoniky) 

musela být v nich ražená důlní díla vedena podle nivelety. Častokrát se jednalo o kaskády 

tektonik nebo i významné přesmyky. Důsledkem takovéto predispozice je tvorba vícevýlomů 

v místech přecházení tektonických poruch, přibližování se či opouštění sloje raženým dílem. 

Velikost raženého profilu, velikost tektoniky, úhel přesmyku a jejich orientace na směr 

vedeného díla, mocnost uhelné sloje a její úklon, úhel nivelety, soudržnost bezprostředního 

nadloží – to všechno jsou faktory podmiňující riziko tvorby kaveren ve stropě raženého díla. 

Každá takováto kaverna je nositelem potenciálního nebezpečí při důlním požáru nebo 

výbuchu metanu, protože vytváří zásobník nekontrolovatelné směsi plynů, většinou však 

výbušného metanu. Jeho dotace z horninového masívu je trvalá, především v blízkosti 

tektonik a uhelných slojí, které jsou primárně nasyceny karbonským plynem. Sekundárně je 

nutné respektovat technologické využití takovýchto propojů. Přítomnost odtěžení s kapacitou 

okolo 3.000 až 4.000 tun za den musí  exhalací plynu z těživa dotovat takovéto kaverny 

metanem. Svou negativní roli zde může sehrát úpadní vedení větrů ( i na spojených úvodních 

větrních cestách). Častokrát se jedná o výbuchuvzdorně izolována diagonální propojení dvou 

větrních oblastí s minimální rychlosti větrů. Za nejrizikovější  případ lze považovat 

zvýdušnění takovéhoto vzájemného propojení dobývacích prostorů. 

Účel a životnost ražených spojovacích překopů musí být v rovnováze s bezpečnostními 

opatřeními stanovenými na základě důkladné analýzy rizik. Za vysoké riziko ohrožující 

vzájemně propojené doly je nutno považovat skryté „zásobníky metanu“ rozpoložené mimo 

technologicky užívaný světlý profil vlastního díla. Jejich bezprostřední blízkost může 

v případě otevřeného ohně nebo následkem výbuchu metanu akcelerovat probíhající 

energetickou přeměnu.  

 

Popis programu 

K simulaci problému iniciace metanové kapsy v prostoru vodní protivýbuchové uzávěry byl 

použit program AutoReaGas. Tento program byl vyvinut ve spolupráci anglické společnosti 

Century Dynamic Ltd a holandské TNO Prins Maurits Laboratory. AutoReaGas je velmi 

výkonný programový nástroj pro analýzu hoření směsí hořlavých plynů se vzduchem a 

následných ničivých tlakových projevů tohoto hoření. Tento program lze s úspěchem nasadit 



při řešení problémů při odhadu následků výbuchu plynů a šíření tlakových vln. Mezi jeho 

specifické využití lze zahrnout následující aplikace: 

 

• Analýzy rizika výbuchu, 

• Budování bezpečnostních krytů a určování bezpečnostních vzdáleností, 

• Optimalizace územních plánů závodů a provozů 

• Navrhování bezpečnostních zdí a úkrytů, 

• Určování výbuchového zatížení na a uvnitř konstrukcí, 

• Simulace havárií, 

• Vyšetřování havárií, 

• Vyhodnocování škod pro pojišťovny apod. 

 

Na Univerzitě Pardubice, Ústavu energetických materiálů, je tento program také aplikován na 

problematiku výbuchů metanovzdušných směsí v dolech a podobných 1-D geometriích. 

Verze 3.0 programu AutoReaGas je schopna simulovat hasební vliv vody tříště tzv. vodní 

sprchy („water deluge“) při havarijním výbuchu plynu. AutoReaGas řeší problém hašení 

redukcí rychlosti turbulentního hoření podle následujícího scénáře: S nárůstem síly výbuchu 

urychluje tok expandujících spalin kapky vodní tříště. Tyto kapky se působením 

aerodynamických sil rozpadají za vzniku jemné mlhy, přičemž teprve tato jemná mlha má 

výrazný hasební vliv. Tento předpoklad je založen na velkém množství experimentů, které 

byly v této oblasti prováděny. 

 

Popis geometrie a okrajových podmínek 

Pro simulace byl zvolen modelový tunel o průřezu 3 × 3 m, tedy podobný průřezu pokusné 

štoly ve Štramberku. Zvolena byla délka 60 m, která při velikosti elementární buňky 

výpočetní sítě 0,25 × 0,25 × 0,25 m, umožnila provádět simulace během cca 4 hodin. Pro 

zachování podobnosti s experimentální štolou ve Štramberku byl v modelu simulován vliv 

stěnových nerovností pokusné štoly. Turbulizační vliv stěnových nerovností byl na základě 

zkušeností z výsledků předešlých projektů modelován pomocí válcových objektů o průměru 

0,05 m podél obou stěn v rozestupech 0,25 m (Janovsky et al. 2006). Pro správnou funkci 

vodní tříště v programu je nutné, aby proces hoření probíhal turbulentním režimem. Proto 



byly do zaplynované oblasti umístěny tři řady válcových objektů ve vzdálenostech 1, 5 a 9 m 

od uzavřeného konce štoly (v Obrázku 1 a 2 je jejich poloha znázorněna přerušovanou čarou). 

 

Ve všech simulacích byl stechiometrickou směsí metan – vzduch zaplynován 10 m dlouhý 

úsek štoly u uzavřeného konce (čelby), což představovalo základních 90 m3 výbušné směsi. 

Tato směs byla iniciována ve středu stěny na uzavřeném konci. V simulaci VT0013 byl ve 

vzdálenosti 17,5 m od uzavřeného konce zadán další 10 m dlouhý zaplynovaný úsek. V této 

simulaci nebyla použita vodní tříšť. V simulaci VT0012 byla použita vodní tříšť v délce 25 m 

a začátkem ve vzdálenosti 5 m od uzavřeného konce. V této simulaci byl použit pouze jeden 

zaplynovaný úsek. V simulaci VT0011 byla použita, jak vodní tříšť stejných parametrů jako 

v simulaci VT0012, tak druhý zaplynovaný úsek, jako v případě simulace VT0013. Porovnání 

výsledků je provedeno v grafech závislosti maximálního přetlaku na vzdálenosti od čelby, 

který je uveden na Obrázku 1 a závislosti rychlosti odhořívání na vzdálenosti od čelby 

(Obrázek 2). Oblast s vodní tříští je vyznačena modrou výplní a zaplynovaná oblast je 

znázorněna šedou výplní. 

 

 
Obrázek 1: Graf závislosti maximálního přetlaku na vzdálenosti od čelby pro tři zvolené 

geometrie 

 



 
Obrázek 2: Graf závislosti rychlosti odhořívání na vzdálenosti od čelby pro tři zvolené 

geometrie 

 

Na Obrázku 1 je znázorněn tlumící vliv vodní tříště při generování tlakových vln. Bez vodní 

tříště jsou při simulaci dosahovány maximální přetlaky v hodnotách nad 300 kPa v oblasti 

blízké čelbě. Tento přetlak poté se vzdáleností klesá. Výjimkou je oblast v okolí třetí řady 

překážek, kde dochází k enormnímu urychlení hoření (viz Obrázek 2) a lokálnímu nárůstu 

maximálního přetlaku. V oblasti druhého zaplynovaného úseku již nárůst maximálního 

přetlaku není patrný, protože zde žádné turbulizační prvky nejsou a přestože dojde 

k vytvoření druhého maxima na křivce závislosti přetlaku na čase (Obrázek 4), není přetlak 

druhého maxima vyšší. 
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Obrázek 3: Porovnání průběhu přetlaků v závislosti na čase pro tři simulované případy 

na čelbě 

 

V případě použití vodní tříště, je proces generování tlakové vlny zpomalen, což je patrné 

z Obrázku 2, kde jsou maximální rychlosti odhořívání přes použití turbulizačních prvků 

výrazně nižší. Maximální hodnoty vygenerovaných přetlaků jsou pak zhruba třikrát nižší (cca 

94 kPa) než v případě bez vodní tříště. Rozdíly v hodnotách maximálních dosažených 

přetlaků mezi případem, kdy jsou použity dva zaplynované úseky a pouze jeden nejsou příliš 

velké, což je způsobeno tlumícím efektem vodní tříště a opět tím, že ve druhém 

zaplynovaném úseku nebyly použity turbulizační prvky. Nicméně, je zde v oblasti za prvním 

zaplynovaným úsekem zřejmý drobný nárůst maximálního přetlaku, který lze připsat 

spolupůsobení druhého zaplynovaného úseku. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma případy je 

v dosahu plamene reprezentovaném rychlostí odhořívání. V případě bez druhého 

zaplynovaného úseku program předpokládá chemickou reakci ve vzdálenosti 24 m od čelby, 

což je stále ještě v oblasti vodní tříště. Naproti tomu v případě použití druhého zaplynovaného 

úseku, je chemická reakce zaznamenána až ve vzdálenosti 52 m od čelby. 

 

Na Obrázcích 3 a 4 je možné vidět transformaci tlakové vlny se vzdáleností od čelby. Na 

Obrázku 3 je porovnán průběh přetlaku v závislosti na čase pro tři simulované případy na 

čelbě. Obrázku 4 je porovnán průběh přetlaku v závislosti na čase pro tři simulované případy 



ve vzdálenosti 16 m od čelby. Je zde patrný nárůst strmosti všech křivek, zejména pak křivky 

případu bez použití vodní tříště. Dále jsou zde viditelné rozdíly v impulzech jednotlivých 

křivek. 
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Obrázek 4: Porovnání průběhu přetlaků v závislosti na čase pro tři simulované případy 

ve vzdálenosti 16 m od čelby 

 

Závěr 

Simulacemi byl prokázán význam protivýbuchové vodní uzávěry při zamezení přenosu 

plamene za tuto uzávěru při výbuchu metanovzdušné směsi v důlním díle. Jednoznačně se 

projevil její tlumící a protiprůšlehový účinek. V případě, že se tato protivýbuchová uzávěra 

nachází v oblasti s výbušnou směsí, je schopna výrazně snížit hodnoty maximálního 

vygenerovaného přetlaku. To je významné zejména při ochraně osob před tlakovými projevy 

výbuchu. 

Simulace však také ukázaly, že pokud se zaplynovaný úsek nachází v prostoru vodní 

protivýbuchové uzávěry nebo v kaverně kolem ní, pak je pravděpodobné, že dojde k prošlehu 

plamene za tuto uzávěru. To může způsobit ohrožení osob také plamenem. Nelze zapomenout 

na nebezpečí přenosu plamene na rozvířený oblak uhelného prachu. V případě nedodržení 

předpisů by usazený uhelný prach nemusel být dostatečně inertizován vápencovým prachem a 



výbuch prachové disperze v délce minimálně jednoho úseku mezi vodními protivýbuchovými 

uzávěrami by pak měl následky mnohem horší, než by byly následky samotného výbuchu 

plynu. 

Na základě provedené analýzy rizika výbuchu“skrytých zásobníků plynu“ byl navržen systém 

jeho eliminace. Pro vyplňování volných prostor jsou na dolech OKR odzkoušeny hmoty, 

z hlediska hořlavosti prověřované na VVUÚ, a.s. v  Ostravě-Radvanicích. Jako optimální 

systém se jeví využití hmot s dlouhou životností, zajišťujících stabilizaci rozvolněných hornin 

a současně vyplnění volných prostor. Dalším z bezpečnostních principů je tvorba těsnící 

přepážky. V prvém případě vyhovují formaldehydové pryskyřice (Ekoflex), v tom druhém 

pak  sádro-cementové nástřikové a výplňové směsi (P 3-41/1, Wilfoam K). 

Stávající legislativa nařizuje na všech plynujících dolech a především pak ve slojích 

náchylných k samovznícení volné prostory za výztuží vyplňovat hlušinou nebo jiným 

vhodným materiálem. Charakter práce při ražení ve ztížených důlně-geologických 

podmínkách však neumožňuje takové zajištění důlních děl, které by vyeliminovalo riziko 

shromažďování metanu ve vzniklých kavernách. 
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