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This submission deals with: the project/design of the preparatory phase for undermining 
works to be conducted at shafts Darkov 1 and Darkov 2, the actual deformation progress of 
the concrete masonry, and the use of glued anchors as a solution ensuring the stability of the 
concrete masonry. 

1. ÚVOD 
Technická problematika zajištění stability jámové výztuže jam Darkov 1 a Darkov 2 byla 

dána ovlivněním jámových stvolů v důsledku vyrubání sloje č. 31 v účinné vzdálenosti od 
jam. 

Obě jmenované jámy byly vyhloubeny v letech 1978 až 1982 v betonové kruhové výztuži      
φ 7,5 do hloubky 899m a 754m, z toho mocnost pokryvu je 363m u jámy č. 2 a 362m u jámy   
č. 1. 

Hloubení v karbonském pohoří pokračovalo v doubravských sušských až sedlových 
vrstvách karvinského souvrství. 

Jámová výztuž byla prováděna technologií litého betonu v zabírkách 3,0m. Světlý průměr 
jam je 7,5m, tloušťka betonové výztuže 500mm. 
 

Těžní jáma Da 1 je vybavena klecovým dvoučinným těžením s jámovou výstrojí pro čelní 
vedení klecí s rozponami uloženými na ocelolitinových konzolách, potrubními a kabelovými 
rozvody. 

Výdušná jáma Da 2 je vybavena pouze revizní klecí na lanovém vedení a visutým 
revizním povalem pro kontrolu a opravy jámové výztuže. Z hlediska ochrany před vlivy 
deformačních projevů je jáma č. 1 s klecovým těžením „zranitelnější“ než nevystrojená jáma 
č. 2, která je však prostorově blíže k prostoru dobývacích prací. 

V rámci přípravných prací pro zajištění stability jámové výztuže obou jam a zachování 
jejích funkcí i po plánovaném odrubání sloje č. 31 byly zpracovány znalecké posudky s cílem 
určení velikosti a místa působení deformačních projevů na tělesa obou jam s variantním 
výpočtem účinků při zavalování či zakládání plánovaných porubů ve slojích č. 31, 33 a 35 
s následným návrhem na zajištění stability deformačně exponovaných úseků jámy. 
Znaleckými posudky byly jako deformačně nejexponovanější místa určeny přechody 
uhelných slojí přes jámové stvoly s předpokladem drcení uhelné masy s extrémním zatížením 
jámového zdiva v oblasti přechodu uhelné sloje přes jámový stvol bočním zatížením 
přesahujícím celkovou únosnost výztuže jámy. 



 

Jako opatření pro zajištění stability jámového zdiva při očekávaných deformačních 
projevech bylo navrženo skružové zesílení slojových proniků jámou zabudováním ocelových 
skruží z profilu TH29 v rozteči 0,5m. Únosnost takového zesílení byla vypočtena na 0,51MPa 
pro případ isotropního obtížení vnitřního líce jámového zdiva. 

Praktická realizace takového opatření by znamenala provedení 9 ks skružových úseků 
v jámě Da 1 a 15 skružových úseků v jámě Da 2, celkem 360 skruží φ 7500mm, což 
představuje hmotnost 271 tun výztužní oceli a velkou časovou náročnost při náročných 
jámových pracích. Pro obtížnou realizovatelnost tohoto rozsahu prací a časovou kolizi 
s termínem zahájení porubu ve sl. 31 byl zpracován alternativní návrh zajištění stability 
jámového zdiva pomocí svorníkového kotvení jámové výztuže lepenými svorníky v nadloží   
a podloží uhelné sloje a vysoce únosnými injektážními svorníky typu IBO R 32 a IBO R 38 
v délkách 3 až 5m v samotné uhelné sloji s kotevní injektážní směsí polyuretanových 
pryskyřic Bevedol – Bevedan S. Stabilitní posouzení kotvení jámového zdiva  provedl Prof. 
Ing. Josef Aldorf, DrSc a je popsáno ve sborníku příspěvků „Semináře zpevňování a těsnění 
hornin a stavebních konstrukcí 2000“ (5. ročník). 

2. PROJEKTOVÉ ŘEŠENÍ 
Prováděcí projekt zajištění slojových proniků v jamách Da 1 a Da 2 zpracovaly 

„BÁŇSKÉ PROJEKTY OSTRAVA, a.s.“ na základě znaleckého posudku a technického 
návrhu Prof. Ing. Josef Aldorfa, DrSc za odborné spolupráce s firmou CARBOTECH 
Bohemia, a.s. Typové řešení pro sloj o mocnosti 3m je na obr. č. 1a + 1b. 

 
Samotné provedení zajištění jámové výztuže slojového proniku spočívalo ve: 

• provedení orientačních šikmých vrtů pro určení počvy a stropu uhelné sloje 
a jejího průběhu za jámovým zdivem 

• zavrtání lepených svorníků dl. 3,0m v nadloží a podloží sloje. Dvojice svorníků 
s odklonem 30o od kolmice na líc zdiva vzájemně provázány ocelovou pásnicí, 
ocelové svorníky TZD 29 (SN 25) lepeny ampulemi SIS 28/500 

• zavrtání a kotvení IBO R 32N (R38N) vč. injektážního kotvení směsí 
Bevedan-Bevedol „S“. Vodorovně vrtané vrty se střídavou délkou svorníků IBO 
3m a 5m s vodorovnou roztečí cca 1,5m ve vrstvě svorníků, svislá rozteč vrstev 
1m. Svorníky každé vrstvy jsou vzájemně propojeny ocel. pásnicí 

• osazení plošného pažení z ocelové svařované mřížoviny okatosti 100 x 100mm, 
síla drátu 8mm 

Popsané konstrukční a pracovní schéma bylo aplikováno pro všechny slojové proniky ve 
vymezených úsecích očekávaných deformačních projevů v jamách pro sloje mocné 1,0m až 
4,60m. Přitom bylo v závislosti na stanovené velikosti zatížení  jámové výztuže navržena pro 
slojové kotevní svorníky dimenze IBO R 32N do hloubky 640m ve vzdálenější jámě Da1        
a délkách 4,0 a 3,0m, v exponovanější bližší jámě Da 2 dimenze IBO R 32N v délkách 5,0m      
a 3,0m ve vrstvách do hloubky 560m pod povrchem. Dimenze svorníkových kotev IBO R38N 
ve stejných délkách byla navržena pro všechny níže položené slojové proniky. 
 

Úseky stavebních proniků jámových stvolů s horizontálními díly (náraziště) -provedené 
v nepoddajné betonové výztuži - byly zesíleny svorníkovým kotvením svorníky TZD 29 nebo 
SN 25 o délce 3,0m v délkách 6m od líce jámového zdiva, svislá část proniku vč. segmentů 
jámového zdiva s přesahem 1m nad a pod hranu jámového proniku. Vzájemná rozteč kotev 
byla navržena 1 x 1,15m s plošným pažením ocelovou svařovanou mřížovinou. 



 

 
Navržené práce na zesílení jámového zdiva dle projektu realizovala na dobré profesní 

úrovni firma VOKD, a.s. s odbornou pomocí a dodávkami injektážních hmot 
a vysokopevnostních svorníků od firmy CARBOTECH Bohemia, a.s.. 

3. REALIZAČNÍ POZNATKY 
Zdivo výztuže obou jam po zesílení v místech určených průniků uhelných slojí 

a nárazišťních proniků bylo po rozvinutí porubu č. 231501 vystaveno deformačním účinkům 
způsobeným trojrozměrnými pohyby horninového masivu a změnami jeho napjatosti. 

Očekávané deformace okolních hornin a tím i namáhání jámového zdiva byly definovány 
jako: 

• svislé stlačování jámové roury vlivem poklesu okolních hornin. V případě 
betonového zdiva provedeného technologií litého betonu je přenos zatížení 
a velikosti poklesu mezi horninou a zdivem velmi významný 

• tvarové změny původně kruhového průřezu jámy vč. změn jejího plošného průřezu           
a změna rovnoměrnosti vodorovného zatížení jámového zdiva vedoucí k vzniku 
přídavných ohybových momentů v hlavních osách eliptického průřezu po 
deformaci 

• přídavné tlakové a tahové namáhání zdiva vlivem zakřivení jámové roury (tlak na 
konkávní straně jámy) 

 
Vzájemná kombinace těchto deformačních vlivů se projevila v různém stupni porušení 

jámového zdiva, které bylo nutno v rámci předpokládané zvýšené údržby obou jam asanovat 
zesilovacími opatřeními. 

 
Z hlediska rozsahu a povahy porušení jámové výztuže lze konstatovat: 

• četná porušení jednotlivých betonážních zabírek se vznikem šikmých  prasklin  na 
styku betonážních spár vlivem nesprávného provedení styku zabírek (obr. č. 2). 
Tento druh porušení je lokalizován hlavně v horních partiích jam v prostředí 
pokryvného útvaru. Vznik prasklin jako důsledek svislého stlačování betonážních 
prstenců je půdorysně četnější ve východním a západním sektoru jámy 

• závažné rozpraskání celých betonážních prstenců v celém půdorysu jámy 
v místech možných koncentrací napětí a zvýšených  horninových pohybů, zejména 
v pokryvných pískových horizontech (jáma Da 1) a jámových pronicích (náraziště 
8.p. jámy Da 2) (obr. č.3) 

• vznik svislých podélných prasklin v nižších partiích jam v oblasti pod plochou 
maximálního ovlivnění 

• velmi dobrý stav jámového zdiva ve výškovém intervalu provedeného zajištění 
slojových proniků 

 
Vzniklé porušení jámových profilů bylo asanováno v závislosti od stupně a rozsahu: 

• osazením mřižovinového pažení s kotvením lepenými svorníky SN 25 délky 1,5m 
s roztečí 0,8 a 1,0m obvodově, svisle propojených ocelovou pásnicí se svislou 
roztečí 1,0m 

• při rozsáhlejším porušení v obvodovém a výškovém rozsahu byly zabudovány 
ocelové skruže z profilu P28 s roztečí 0,5m na předchozí svorníkové zajištění. 



 

• oblast náraziště proniku 8. patra jámy Da2 byla dodatečně opatřena skružemi  po 
výšce jámového proniku vč. přilehlých úseků 4m nad a pod pronikem. Únosnost 
skruží byla zesílena kotvami IBO R 38 o délce 5,0m. 

 

4. Závěr 
Získané poznatky z uvedeného zajišťování stability jámového zdiva a funkčnosti jam 

vyztužených technologií litého betonu lze využít pro technická řešení a opatření v oblasti 
prognózy, projektování a provádění jak přípravných prací před vystavením jam zvýšeným 
deformačním projevům, tak i k zvládání vzniklých deformací. 

V případě jam s betonovou výztuží se zvláště jedná o vytvoření dostatečného počtu 
kompenzačních spár v jámovém zdivu jako doplňující práce k dosud navrhovaným opatřením. 
 

Zároveň se prokázaly praktické možnosti řešení ohrožených slojových proniků přes 
jámové těleso s použitím vysokopevnostních injektážních kotvení. 

 
 


