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ABSTRACT
The intention of the paper is to acquaint engineers with problems of the road stability in the
ČSM mine and with improvement of the load-bearing capacity of mining support sections
through anchor systems.
1.
ÚVOD
Stávající důlní díla na dole ČSM jsou provozována a ražena z větší části ve spodním sušském
karvinském souvrství. Proměnlivá vzdálenost jednotlivých slojí, charakter nadložních a
podložních hornin, hrany výrubů a nevýrubů, tektonik jsou příčinou zvýšených tlaků na důlní
dílo způsobující deformaci ocelové výztuže a zvedání počvy. Ocelová výztuž stávajících
pevnostních stupňů K24, P28 i TH29 v těchto podmínkách není schopna spolehlivě přenášet
toto zatížení.
Důlní provoz v současnosti klade velký důraz na potřebný průřez důlních chodeb jak
z hlediska větrání tak i požadavkům potřebného profilu díla pro technologické vybavení
sloužící pro energetické, strojní a dopravní zařízení.
V tomto případě jde zejména o zvýšení únosnosti a stabilizace stávající ocelové výztuže
chodeb pomocí kotvících systémů.
Technické prostředky a způsoby zpevnění nadloží aplikací kotevních systémů typu kovových
lepených svorníků, lanových kotev nebo svorníků typu BOLTEX jsou známé a technologicky
dostupné.
2. POPIS SITUACE K ŘEŠENÉMU PROBLÉMU
2.1. Problematika mezislojového spojení ve 3. kře mezi 30. a 32. slojí závodu Jih
Ražba projektované svažné třídy 320 393/1 byla vynucena z důvodu ukončení ražby svažné č.
320 393, která měla zajistit větrní spojení mezi slojí č. 32 a 30 na závodě Jih Dolu ČSM a to
probitím se do vyraženého díla 5301/1, za kterého měla pokračovat úpadní ražba ve 3. kře na
kótu –800m k získání větrního spojení mezi úvodním a těžebním 5. patrem a otvírkovým 7.
patrem (-800m) na závodě Jih.
Úpadní ražba z 5. patra ražená v profilu K12 s trhací práci a s nakladačem NS-5, orientovaná
u „E“ poruchy musela být ukončena v měsíci květnu 2003 ve staničení 471m a do probití se
do díla 5301/1 scházelo cca 200m. Ražba 320 393 ve 32. sloji musela být vedena ve sloji č.
31 pro malou mezislojovou vzdálenost a nesoudržný strop. Ražba byla doprovázena
zvýšeným přítokem vody z nadloží a boků díla do čelby, zvýšenými tlakovými projevy na
důlní dílo se zpětnou deformací výztuží za čelbou, zvedáním počvy a proměnlivým úklonem,
který místy převyšoval hodnotu úpadní ražby nad 20o. Ražba díla 320 393 procházela i
členitou drobnou tektonikou. Takto vyražené důlní dílo do staničení 471m se stalo
nepoužitelné a to od staničení cca 255m do 471m.
Z výše uvedených důvodů vedení Dolu ČSM přistoupilo k řešení mezislojového spojení z 5.
patra mezi 30. a 32. slojí ražbou nové svážné třídy 320 393/1, která bude sloužit jako
dopravní trasa pás. odtěžení a dopravy materiálu z této části 3. kry dobývacího prostoru na 5.
patro a bude mít značný význam z hlediska celého systému dobývání v tomto důlním poli. Pro
urychlení větrního propojení je ražena dovrchně protičelba 320 393/2 a po propojení navazuje
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další program ražby na docílení mezipatrového spojení s otvírkovým překopem 7. patra č.
5301 ve 3. kře dobývacího prostoru Dolu ČSM závodu Jih.
2.2. Geologické poměry projektované ražby třídy 320 393/1 a požadavky na stabilitu
výztuže chodby 320 393/1
Ražba úpadního díla 320 393/1 je projektována z 5. patra ve 3. kře s paralelním průběhem
kolem tektonické poruchy „E1“ s výše uvedeným důlním dílem. Na důlním díle 320 393/1 se
nepředpokládá přechod výraznější tektonické poruchy. Ražba je vedena ve 31. sloji
s variabilní mocností od 110-180cm. Bezprostřední nadloží 31. sloje je tvořeno silně písčitým
prachovcem s přechodem do pískovce. Nejbližší slojí je 31. sloj v proměnlivé vzdálenosti 525m. Bezprostřední podloží 31.sloje tvoří kořenový prachovec až po sloj 32 ve vzdálenosti
1,7-3,6m.
Sloj č. 31 je uložena v hloubce 890-1040m pod povrchem. Z hlediska přítoků vod se jedná o
suchou oblast bez větších přítoků vod z nadloží. Situování této úpadní třídy 320 393/1 nebylo
jednoduché v prostoru roviny překopů 5. patra 4301, 4302, kde působí na důlní dílo 320 393/1
jednak vlivy blízkých důlních děl ve 30. sloji, tak i vlivy dobývání – hrany výrubů
z nadložních slojí 29b sp. a v.l., 30. sloj (obr. č.1).
Tyto vysoké požadavky na stabilitu výztuže třídy 320 393/1 stanovily v projektu ražbu této
třídy v profilu K14 ve váhovém stupni P28 s osovou vzdáleností 0,5m a dále což je
nejdůležitější vedení závodu Jih požádalo o odborné posouzení a návrh zasílání vyztužování
chodby 320 393/1 pomocí svorníkové výztuže. Odborné posouzení a návrh stability výztuže
chodby 320 393/1 bylo zpracováno Ústavem geoniky AV ČR p. Doc. Ing. Richardem
Šňupárkem, CSc., a je v upřesněné verzi konzultované s ved. závodu Jih Ing. Batorkem
realizováno.
K 15.1.2004 se třída 320 393/1 nachází ve staničení 179m a ražba této úpadní třídy je
projektována do 547m. Ražba třídy 320 393/1 je napojena na třídu 300 332. Na obrázku č.1 je
situování předmětné ražby třídy 320 393/1 z 5. patra.
2.3. Návrh zesíleného vyztužování třídy 320 393/1 dle odborného posouzení
Návrh zesílení, stabilitní posouzení a výpočet parametrů výztuže vycházel
z geomechanického posouzení ke stanovení geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski
1989), který v součtu bodových součinitelů jednotlivých charakteristik a pro podmínky třídy
320 393/1 dosahoval hodnoty RMR 63, která odpovídá II. horninové třídě dle Bieniowského
klasifikace a poměrně příznivým geomechanickým podmínkám vhodným pro použití
svorníkové výztuže.
Vlastní svažná 320 393/1 je z hlediska geotechnických podmínek rozdělena na dva úseky.
První oblast od odbočky 300 332 asi do 300m je charakterizována malou mezislojovou
vzdáleností 30. a 31. sloje, blízkosti k vyraženým třídám 300 395, 300 334 a blízkosti hran
výrubů 29b sloje. Druhá část ražby od 300 metrů vzdálenost ke 30. sloji převyšuje
dvojnásobek šířky ražené třídy a případné hrany výrubů z nadložních slojí se v předmětné
oblasti nenacházejí.
Při volbě typu svorníků odborné posouzení přihlíželo ke skutečnosti, že do staničení 300m
charakter nadloží ne vždy zaručuje kvalitní ukotvení lepeného svorníku. Odborné posouzení
navrhuje typ svorníku – hydraulicky upínaný svorník typu BOLTEX 20. Tento svorník
zaručuje kvalitní ukotvení ve všech typech horninového prostředí, které se v předmětném
úseku vyskytují, má únosnost 200kN a vzhledem k tloušťce stěny profilu 2,5-3,0mm vykazuje
dostatečnou funkci po celou požadovanou dobu životnosti i při určité korozi vlivem důlních
atmosférických podmínek. Svorníky by byly vybaveny standardními podložkami
150x150x8mm.
Na obrázku č. 2 je situování svorníku BOLTEX 20 v profilu K14 a obrázek č.3 uvádí
technické údaje svorníku BOLTEX SUPER, které vyrábí firma Geobolt spol. s r.o. Petřvald u
Karviné.
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Po konzultaci vedení závodu ČSM Jih s Ústavem geoniky AV ČR Ostrava Poruba došlo
k dohodě o možném použití lepených ocelových svorníků při ponechání hustoty budování při
délce 3000mm ocelového svorníku – kotevní tyče GEWI 265.
Stabilizace třídy 320 393/1 tímto způsobem je uvedena v další kapitole tohoto příspěvku.
Ražbu úpadní třídy 320 393/1 provádí dodavatelská firma POL-ALPEX, s.r.o., která razila
úpadní havarované dílo 300 393 do staničení 471m a rovněž touto firmou byly od roku 2002
realizovány ražby ve 3. kře závodu Jih, jako jsou úpadní ražba 300 395, 300 334, 300 354 a
další díla.
3.
3.1.
-

TECHNICKÉ PROVEDENÍ ZPEVNĚNÍ TŘÍDY č. 320 393/1
Základní údaje :
délka díla : 547m, profil díla : 00-0-14, 00-0-18 úsek 0-40m
hmotnost ocelové výztuže P28, osová vzdálenost 0,5m
těžná zařízení TP 630, THD 502, dopravní zařízení – ZD 24
technologie rozpojování – trhací práce
- nakládání NLH 703 E -B – zarážka VS 2500
- vrtání VVH 1R-nemohlo být dosud použito pro úklon díla nad 20o
mocnost sloje 110-180cm , úklon díla – gen. –14o
3.2. Technologie provedení zpevňování třídy č. 320 393/1
kotevní tyč GEWI 265, ∅ tyče 22mm, délka tyče 3000mm
při vzdálenosti podložky od konce svorníku 150mm činí délka kotevní tyče ve vrtu
2850mm
průměr vrtu 28mm
Technické údaje kotevní tyče GEWI 265 uvedeny na obr. č.4
Lepící ampule LOKSET – 23/500 : - délka ampule : 500mm , - ∅ ampule : 23mm
Z výpočtu spotřeby polyesterové pryskyřice k naplnění mezikruží mezi svorníkem a horninou
vycházelo při použití 3ks ampulí z 92,8% zaplnění vrtu.
Při použití ampulí 25/500 vychází na 109,6% zaplnění vrtu.
Vrtání vrtů do nadloží je prováděno vrtací a svorníkovací soupravou ABS-P typ Gopher.
Konkrétně pro tento případ je používáno soupravy typu ABS-P 350/3 LP. Situování
svorníkové výztuže je uvedeno na obrázku č.5. Technický list – LEPÍCÍ AMPULE LOKSET,
ve kterém jsou uvedeny charakteristiky, technická data, zásady kotvení a bezpečnostní
pokyny pro zacházení s lepícími ampulemi LOKSET jsou na požádání k dispozici u firmy
CarboTech-Bohemia s.r.o. Ostrava – Radvanice.
4.
POSTUP PRACÍ A REALIZAČNÍ POZNATKY
4.1. Postup prací při ražbě třídy 320 393/1
Ražba třídy 320 393/1 byla zahájena od měsíce srpna 2003 a v daném měsíci bylo
vyraženo 22 metrů v rozšířeném profilu 00-0-18 pomocí trhací práce a nakládání vratem
VS 2500 na hřeblový dopravník THD 500.
21.8.2003 bylo zpracováno odborné posouzení a návrh zesílení vyztužování chodby 320
393/1.
Po rozhodnutí způsobu vyztužování začala úzká spolupráce mezi firmou CarboTech,
vedením provozu příprav závodu Jih a vedením úseku POL-ALPEX na Dole ČSM Jih.
Byl zpracován technologický postup vrtání a instalace svorníků GEWI 265 mezi
stávající výztuž díla (obr.č.5) a provedeno objednání kotvících tyčí, podložek, matic a
lepících ampulí u firmy CarboTech-Bohemia.
Po dohodě Dolu ČSM s firmou CarboTech byla zajištěna vrtací souprava ABS-P 350/3
LP typ Gopher. Následovalo školení vybraných zaměstnanců firmy POL-ALPEX
z raženého předku na povrchu s touto vrtací soupravou. Zároveň bylo provedeno
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prokazatelné seznámení s technologickým postupem zaměstnanců a THZ předku 320
393/1.
Zahájení svorníkování bylo započato v měsíci září 2003 a bylo prováděno zpětně od
kříže 300 332 / 320 393/1 směrem do čelby
Lžícový nakladač NLH 703 byl nasazen do předku v měsíci říjnu 2003 nakládáním
horniny na hřeblový dopravník THD 502 zavěšený na technologické drážce ZD 24
s odtěžováním na pásový dopravník TP 630.
Pro velký úklon 31. sloje až 22o nebylo možno dosud použit připravený vrtací vůz VVH
1R a zároveň byl ponechán vrat VS 2500 na koncovce hřeblového dopravníku THD
502, kdy velký úklon způsobuje problémy s odtěžováním horniny z čelby po trhací práci
nakladačem NLH 703 E-B a i vrtací soupravou VVH 1R.
4.2. Realizační poznatky
Ražba díla 320 393/1 prováděna z velké části úseku při stálém roxorování stropu
pomocí roxorů s ampulemi PUR a zabírce do 1,3m.
Vyvstávala problematika vrtání pro lepený svorník při nesoudržném nadloží. Při
zpětném kotvení za nakladačem VS 2500 byly podložky situovány k pažinám, které
nebylo možno odsunout, aby podložka byla na hornině, takže se provádělo případné
klínování prostoru mezi pažinou a horninou.
V některých úsecích chodby nebyly dodrženy úhly a vzdálenosti svorníků v řadě, což
bylo úseku POL-ALPEX vytýkáno a nastalo okamžité zlepšení.
Po nasazení nakladače NLH 703 bylo rozhodnuto, aby instalace lepených svorníků byla
prováděna po odtěžení horniny a to vrtání otvorů mezi oblouky TH výztuže po zajištění
stropu, kdy podložky 150x150x8mm mají styk s pevnou horninou a zároveň se tím
zlepšily stropní podmínky pro další zabírku.
V každé směně – ražba na 4. směny je vyškolený zaměstnanec obsluhy pro vrtací
soupravu Gopher a spolu s předákem směny se provádí instalace svorníků ve stropu
díla. Doba vrtání a instalace čtyř kotev GEWI 265 s ampulemi LOKSET činí do 1
hodiny. Tato pracovní operace nemá vliv na dosahovaný postup předku.
Stabilizující funkce lepených svorníků na výztuž P 28 raženého v profilu 00-0-14 je
zřejmá z přechodu ražby díla v úseku 60-80 metrů, kde se podchází hrany výrubů a
vyražená třída č. 300 354 a kdy podložky 150x150 zaznamenávají deformaci což
potvrzuje stabilizační význam na výztuž díla, kde není zaznamenán žádný prokluz na
třmenovém spojení dílů TH výztuže (spojky S-28/M30).
ZÁVĚR
V příspěvku byla představena problematika Dolu ČSM při ražbě a stabilizaci důlních děl ve
spodním sušském karvinském souvrství. Dolu ČSM jistě nejsou neznámé kotevní systémy
nadloží, které se provádělo v minulých letech pomocí vrtacích souprav typu BOART nebo
komplexu ABM 20 s instalací lepených a lanových svorníků řešících stabilizaci křížů,
přechody chodeb dobývanými poruby, například v 1. kře dobývacího prostoru závodu Sever
nebo ražba v samostatné svorníkové výztuži. Máme zato, že byla touto realizací stabilizace
ražby díla 332 393/1 kotevním systémem provedena správná cesta na Dole ČSM, která řeší
jak bezpečnost pracovišť tak i nákladné a málo účinné polygonování s následným zmáháním,
což výrazně převyšuje cenu prostředků při realizaci navrhovaných opatření ke stabilizaci
důlních děl.
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