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NÁVRH A REALIZACE ZPEVNĚNÍ HORNIN PŘI PŘECHODU 
ALBRECHTICKÉ PORUCHY  

PŘI RAŽBĚ PŘEKOPU Č. 2072.2 NA DOLE DARKOV, O. Z. 
 
 
1. Úvod 

Při ražbě budoucího výdušného a těžebního překopu č. 2072.2, spojujícího východní část 
a centrální část dobývacího prostoru závodu 2 Dolu Darkov, o. z., pod úrovní 10. patra, 
bylo třeba zajistit podmínky pro bezpečný a plynulý přechod Albrechtického poruchového 
pásma. Náročnost přechodu tohoto poruchového pásma bylo možno odvodit ze zkušeností 
s jeho přechodem v úrovni 10. patra. 
Protože celková koncepce větrního propojení východní části a centrální části závodu 2 
vyžaduje dodržení určité časové posloupnosti s pevným termínem tohoto větrního 
propojení, bylo nutno řešit přechod Albrechtického poruchového pásma ražbou plného 
profilu PK 16 bez předchozí předražky díla v menším profilu a následného rozšíření. 
Proto cílem společného řešení Dolu Darkov, o. z., s firmou CarboTech Bohemia  
a dodavatelskou organizací VOKD, a. s., provádějící ražbu, bylo zpevnění předpolí ražby 
a to vytvořením klenby v nesoudržné hornině ve směru ražby díla pro zamezení 
protrhávání stropu a nekontrolovatelného uvolňování horniny do prostoru díla na čelbě. 
Náročnost přechodu poruchového pásma dokládá přiložený geologický profil díla  
(příloha č. 1). 
Přecházení pásma poruchy „Albrechtická“ s amplitudou poklesu 400 m třídou č. 2072.2 
bylo stratigraficky situováno do rozhraní svrchních a spodních sušských vrstev 
karvinského souvrství. První indicie o předpolí poruchového pásma byly vysledovány  
ve staničení 420 až 430 m zvýšeným úklonem vrstev ze 3 až na 20 stupňů měřeném 
v levém boku díla ve sloji 24a (holeritní číslo 707). Ve sloji 24b (h. č. 703), první slojí  
ve svrchních sušských vrstvách, ve staničení 443 až 460 m již došlo k výrazným 
tektonickým  změnám, které se projevily vytvořením četných střihových a dislokačních 
ploch majících za následek vyjíždění vrstev ze stropu díla. V oblasti slojí 25a (h. č. 686)  
a 25b (h. č. 685), poslední souslojí spodních sušských vrstev, ve staničení 470 až 506 m, 
bylo nafáráno široké pásmo porušených hornin tvořených převážně úhelnými jílovci,  
tzv. sladkovodní horizont Huberta, nebo tmavošedými prachovci s řídkými laminami 
uhelné hmoty. V horském masivu byly patrné stopy po vlečení vrstev podél vrstevních 
ploch v tektonickém pásmu, tzv. mezivrstevní skluzy, jejichž důsledkem vznikly 
mylonitizované, resp. drcené zony ve vrstevním sledu. Působením napěťových vlivů  
v tektonické poruše došlo i k ovlivnění mocností slojí 25a a 25b, resp. kolísání mocnosti  
od 65 cm až 220 cm. K vlastnímu přecházení tektonické poruchy „Albrechtická“ došlo  
ve staničení 500 až 560 m a bylo ukončeno přechodem do sedlových vrstev s typickým 
zastoupením hornin pískovcové a slepencové povahy. 
 
 



2. Návrh opatření 
Jako opatření pro zpevnění předpolí ražby bylo navrženo vytvoření klenby zavrtáním 
vějíře 14 ks svorníků délky 12 m z obvodu profilu díla do předpolí s úklonem 5 – 7o  
na osu díla. Rozteč zavrtaných svorníků byla navržena 40 cm. Jako svorníky byly 
navrženy svorníky IBO R32/18,5  sestavené z 5 spojených kusů délky 2,40 m. Důvodem 
takového dělení svorníků bylo zavrtávání vrtacím vozem s limitovanou délkou 
zavrtávaného svorníku. Po zavrtání vějíře svorníků bylo navrženo provedení tlakové 
injektáže a zalepení svorníků dvousložkovou hmotou Wilkit E. Jmenovaná hmota byla při 
uvedené délce svorníků zvolena vzhledem k větší pevnosti, aby došlo ke spojení svorníků 
s horninou a prolepení horniny v okolí vrtů pro vytvoření klenby v předpolí ražby. 
Uvedený krok předpokládal realizaci ražby díla v délce 9 až 10 m pod touto klenbou  
a následné opakování vrtání a lepení další klenby do předpolí do vzdálenosti 12 m  
(viz příloha č. 2). Pro provádění vrtů bylo navrženo použít vrtací vůz MINBO 14C, který 
sloužil k ražbě díla, pro tlakové lepení agregát GSF 35. Výztuž díla pro profil PK 16 byla 
v těžkém provedení ve váhovém stupni TH 36.   
 

3. Realizační poznatky 
Uvedený krok s klenbou v délce 12 m byl realizován od staničení 463 m celkem 4krát, 
poslední ve staničení 499 m ale s určitými změnami. 
Po realizaci prvního vějíře bylo zjištěno, že aplikovaná injektážní hmota nepenetrovala 
žádoucím způsobem do okolní horniny a tím nezajistila její prolepení mezi sousedními 
vrty. Došlo prakticky pouze k vyplnění prostoru mezi zavrtávaným svorníkem a vrtem. 
Tento nedostatek byl přisuzován nedostatečnému těsnění svorníků montážní pěnou, které 
neumožňovalo dosažení vyšších tlaků při injektáží (dosahováno 20 – 40 at). Pro zlepšení 
těsnění svorníků ve vrtech byla v dalším prováděna instalace pryžového těsnění. Pryžové 
kroužky byly instalovány na spoji poslední svorníkové tyče IBO mezi ocelovými kroužky 
a ke stlačení pryžových kroužků byly použity distanční trubky nasazené od konce 
svorníku a dotažené maticí. Při tomto způsobu těsnění svorníků bylo dosahováno při 
injektáži tlaků 100 – 120 at. Aby při těchto vysokých tlacích nedošlo k ovlivnění 
sousedních vrtů, bylo lepení prováděno co 2 vrty. Bohužel ani při tomto způsobu injektáže 
nedocházelo ke zlepšení penetrace a prolepení okolní horniny v celé délce vrtů, spíše 
pouze na jejich koncích. Tím se prakticky prokázalo, že důvodem je délka vrtů  
a z toho vyplývající nárůst viskozity hmoty. 
Byla proto postupně snižována délka vrtů na 7 m až 5 m. Byla rovněž provedena změna 
injektážní hmoty na Bevedan – Bevedol WF, Bevedan – Bevedol S, s napěněním, které 
vykazují nižší viskozitu než původně používaný Wilkit E. Konečným řešením bylo 
zavrtávání vějíře ze 14 svorníků délky 5 m mezi předposlední a poslední oblouk TH 
výztuže do předpolí ražby s úhlem cca 20o na osu díla s následnou tlakovou injektáží.  
Pod touto klenbou bylo vyraženo 3 m díla a cyklus byl opakován (příloha č. 3). 

 
4. Další zpevňování horniny při ražbě 

Při nedostatečném prolepení klenby vytvořené do předpolí došlo v několika případech 
k uvolnění horniny nad vějířem a jejímu prosypávání do čelby. V tomto případě  
se osvědčilo zavedení svorníků IBO do prostoru uvolněné horniny a provedení injektáže 
hmotou Bevedan – Bevedol S, s vysokým napěněním, čímž došlo k prolepení uvolněné 
horniny a „zaklenbování“. Tato prolepená vrstva zamezovala dalšímu prosypávání 
uvolnění horniny z nadloží. 
Při uvolňování horniny na čelbě se plně osvědčilo osazování svorníků PARKAN do míst 
s nesoudržnou horninou a její prolepení. Tyto „plechové“ svorníky byly snadno 
odstranitelné při postupu ražby a nevyžadovaly namáhavou demontáž či likvidaci.  



Pro zpevnění výztuže díla byla souběžně s postupem ražby prováděna instalace radiálního 
vějíře 6 svorníků délky 3 m složených z roxorů délky 2 m a injektážního svorníku  
Boltex 5 – Pakran délky 1 m s následnou tlakovou injektáží (viz příloha č. 4). 

 
5. Závěr 

Při realizaci zpevňování předpolí ražby jsme dospěli k závěru, že při použití dostupných 
injektážních hmot se jeví jako účinnější zpevňování předpolí ražby na kratší vzdálenost 
cca 5 – 6 m, než původně uvažovaných 12 m. Veškeré práce spojené se zavrtáváním 
svorníků a jejich lepením zvládla razičská osádka VOKD, a. s. Po celou dobu realizace 
(zejména injektáže) však za účasti pracovníků firmy CarboTech Bohemia, kteří dohlíželi 
na dodržování dohodnutých postupů. 
Získané poznatky ze zajišťování předpolí ražby při přechodu poruchového pásma 
s nesoudržnými horninami lze využít při řešení obdobných ražeb v podmínkách 
hlubinných dolů. 










