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SANACE  PŘEKOPU  2072.2  

V  OBLASTI  PŘECHODU  PORUCHOVÝCH  PÁSEM 
 

1 Úvod 
V letech 2000 � 2001 byl na Dole Darkov vyra�en překop 2072.2 spojující východní část  
a centrální část dobývacího prostoru závodu 2 Dolu Darkov pod úrovni 10. patra. 
Náročnost ra�by tohoto překopu spočívala v přechodu úseku ovlivněného poruchou č. 1  
a Albrechtického poruchového pásma. Ra�ba byla realizována v plném profilu PK 16 
(bez předrá�ky) s půlmetrovým budováním TH oblouků v úseku přechodu poruchy č. 1 
ve váhovém stupni TH 29, v úseku přechodu Albrechtické poruchy ve váhovém stupni 
TH 36. Při ra�bě byly realizovány v předpolí ra�by vějíře ze zavrtávacích svorníků, 
včetně jejich zalepení pro zpevnění předpolí. Místy prostor s uvolněnou horninou byl 
zpevňován hmotou Bevedan�Bevedol S, s vysokým napěněním pro zamezení 
prosypávání uvolněné horniny z nadlo�í. Za ra�bou byla prováděna s krokem 1,5 m 
instalace vějíře 5 svorníků délky 3 m pro zpevnění výztu�e díla ze svorníků PAKRAN  
a tyčí ze �ebírkové oceli. 

Při ra�bě díla ji� s cca měsíčním zpo�děním za postupující čelbou docházelo v úsecích 
přechodu poruchových pásem k bubření počvy a deformačním projevům na TH výztu�i. 
Tyto projevy pokračovaly i v pozděj�ím období. K nejvýrazněj�ím deformacím profilu 
díla do�lo v úsecích staničení 125 � 225 m (přechod poruchy č. 1) a 460 � 600 m 
(přechod Albrechtické poruchy), kde do�lo nejen ke zmen�ení průřezu překopu, ale  
i odchylkám jeho podélné osy (viz příloha č. 1). 

Proto�e uvedený překop slou�í nejen k vedení výdu�ných  větrů z východní části 
dobývacího prostoru závodu 2, ale bude slou�it pro pásové odtě�ení zásob z uvedené 
oblasti, s pou�itím tě�kých pásových dopravníků, bylo třeba přistoupit v naru�ených 
úsecích k jeho přezmáhání. 

Vzhledem k potřebě udr�ení nesoudr�ného nadlo�í díla v uvedených úsecích i k potřebě 
co nejméně naru�it ji� poměrně stabilizovaný stav hornin v okolí překopu, byl hledán 
způsob zmáhání díla, který by co nejlépe splnil právě tyto po�adavky. 

Jako ře�ení byla vybrána varianta zmáhání překopu s velkou přibírkou ve spodní části 
díla prakticky s �podfáráním� původního naru�eného profilu díla tak, aby při zmáhání 
byly nad novým profilem přezmáhaného díla ponechány horní oblouky TH výztu�e  
a volné prostory mezi starou a novou výztu�í i za novou výztu�í co nejúčinněji vyplněny 
(viz příloha č. 1).  

Vyplňování uvedených prostor bylo ve spolupráci s firmou CarboTech - Bohemia 
vyře�eno tak, �e do volného prostoru jsou bezprostředně po zabudování nové výztu�e 
umísťovány vaky z geotextilie a tyto jsou vyplňovány speciálně připravenou tekutou 
cementopopílkovou směsí s urychlenou dobou tuhnutí. Cílem přípravy této technologie 
bylo, aby vaky vyplněné hmotou dosáhly nejpozději do 24 hodin potřebné únosnosti. 
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Uvedená metoda při tvárnosti vaků vyplňovaných tekutou hmotou umo�ňuje velmi dobré 
vyplnění prostoru za TH výztu�í (viz příloha č. 2). 

Dále pro stabilizaci nově instalované výztu�e jsou boky díla zpevněny tahy z TH rovin 
vedenými po obou bocích díla, s přikotvením pomocí injektá�ních kotev. Je rovně� 
prováděno pomocí injektá�ích kotev zpevnění ve spodních rozích profilu díla (viz  
příloha č. 3). 
 
 

2 Strojní zařízení a popis technologie pro realizaci zpevněné základky 
 Zpevněná základka mezi výlomem v hornině nebo starou a nově stavěnou výztu�í byla 

realizována začerpáváním rychletuhnoucí popílkocementové směsi CP.Mix do 
speciálních vaků. Hmota dosahuje pevnosti 7 MPa po 7 dnech a konečné 15 MPa po 28 
dnech.  

 Začerpávání suspenze CP.Mix do instalovaných vaků bylo prováděno čerpadlem 
PUTZMEISTER-PIONIER USI-139, které svým uspořádáním, výkonem a technickými 
parametry nejdéle odpovídalo po�adavkům stanovené technologie v daných důlních 
podmínkách. 

 Stroj se skládá z čerpací a míchací části. Obě jsou uzpůsobeny pro dopravu jako 
samostatné celky, které se po instalaci na pracovi�ti spojují speciální vysokopevnostní 
hadicí. Čerpadlo je svou konstrukcí schopno dopravovat cementové malty a� po vysoce 
abrazivní směsi o zrnitosti a� 10 mm. 

 Technická data čerpadla pro suspenze o zrnitosti do 1 mm: 

 Přepravní výkon 7 �  10 m3/hod. 
 Provozní tlak stlačeného vzduchu 0,4 � 0,6 MPa 
 Spotřeba stlačeného vzduchu 9,5 � 14,0 m3/min. 
 Přepravní vzdálenost 100 � 150 m 
 Rozměry  l  =  1 000 mm 
    �  =    800 mm 
    h  =  1 450 mm 

 Míchací zřízení se v základní sestavě skládá ze dvou míchaček Z � 170 o kapacitě 170 lt 
ka�dá a domíchávače o objemu cca 500 lt. Míchačky jsou konstrukčně umístěny nad 
domíchavacím zařízením. Ka�dá má svůj samostatný vzduchový pohon. Celková sestava 
míchacího zařízení vá�í cca 300 kg. Plnící vý�ka je 1 300 mm. Stavebnicové uspořádání 
umo�ňuje sestavit míchačku podle daných po�adavků a podmínek. Tato skutečnost byla 
vyu�ita na upravovaném překopu. 

 Míchací postup je krátkodobý a intenzivní. Byla vyu�ívána celá kapacita míchacího 
zařízení, kdy bylo mícháno cca 500 lt suspenze s vodním součinitelem V/C 0,3. Po 
namíchání byla suspenze čerpadlem přečerpávána do instalovaných vaků nad obloukovou 
výztu�í. Vaky byly zvoleny z důvodu maximální �etrnosti a minimalizaci ztrát směsi 
CP.Mix. Navíc byly schopny odfiltrovat vodu, která nebyla vyvázána v chemické reakci. 
Tímto byl urychlen proces zhutnění suspenze, její zatuhnutí a přenos zatí�ení 
z horninového masivu na nově postavenou obloukovou výztu�. 

 Vaky byly zhotoveny z geotextilie, schválené pro pou�ití v dolech s nebezpečím 
výbuchu. Pro snaz�í manipulaci a lep�í mo�nost uspořádání vaků ve volném prostoru 
byly pou�ívány vaky o rozměrech 0,5 m x 0,5 m x 1 m,  0,5 m x 0,5 m x 1,5 m,  
 0,5 m x 0,5 m x 2 m a pro velké výlomy 1 m x 1 m x 1 m. V�echny vaky byly vybaveny 
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kotevními poutky v�itými do strany krat�í základny pro mo�nost jejich uchycení a fixace 
ve volném prostoru, hlavně v kavernách za bočními oblouky. Do stejné základny byl v�it 
i plnicí rukávec, který svým průřezem odpovídal průměru plnicí hadice a zároveň plnil 
funkci samouzavíracího ventilu. 

 Po prvních zku�enostech byly vyřazeny míchačky Z � 170 a potřebná směs míchána jen 
v domíchávači. Touto úpravou se sní�ila i plnicí vý�ka a tím i pracnost. Soustava 
čerpadlo � míchačka byla instalována do vzdálenosti cca 10 m od čelby zmáhání 
z důvodu snadného dorozumívání mezi obsluhou míchačky a pracovníkem u plněného 
vaku. Obsluhu míchačky zvládli 2 pracovníci, 2 pracovníci vkládali a plnili vaky  
za výztu�í. Podle velikosti výlomu bylo na 1 bm postupu úpravy překopu spotřebováno 
10 � 12 vaků, do nich� bylo začerpáno cca 2 100 � 2 500 kg suché směsi smíchané 
s příslu�ným mno�stvím vody. Ve zvlá�ť velkých výlomech bylo za jednu směnu 
spotřebováno a� 30 vaků a a� 9 000 kg suché směsi. 

 
 
3. Zesílení obloukové výztu�e v upraveném úseku (příloha č. 3) 

Pro zaji�tění vět�í tuhosti a lep�í směrové stability nově postavené obloukové výztu�e 
byly její oblouky podélně vzájemně svázány dvěma tahy rovin TH 29, instalovanými  
ve vý�ce cca 1,4 m nad počvou díla. Ka�dý oblouk nové výztu�e byl s tahem rovin spojen 
speciálním �ikmým spojem LKW 29/29. Tah rovin TH 29 byl následně přikotveny 
k hornině zavrtáním dvojice injektá�ních kotev R 25 (zainjektovaných organicko-
minerální pryskyřicí) a spojkou TH 29. Toto přikotvení výztu�e do boků díla na hloubku 
4 m bylo provedeno v celém upravovaném úseku s roztečí 2 m. Počva díla byla zpevněna 
v rozích překopu injektovanými kotvami R 25, instalovanými pod úhlem 45 stupňů  
na hloubku 4 m s roztečí 2 m situovanými ve vztahu k bočním kotvám do poloviny jejich 
rozteče. Spotřeba organicko-minerální pryskyřice na jeden vývrt kotvení se pohybovala 
v závislosti na poru�ení okolních hornin od 28 kg do 35 kg. 

 
 
4 Závěr 

Uvedenou metodou bylo ukončeno provedení úpravy překopu v úseku přechodu poruchy 
č. 1 a pokračují práce na jeho úpravě v úseku přechodu poruchy Albrechtická. 
Závěrem je nutno zdůraznit, �e uvedená metoda vyplňování volných prostor vaky 
s cementopopílkovou směsí přiná�í tyto výhody: 

- velmi dobré vyplnění volných prostor díky vysoké tvárnosti vaků vyplňovaných 
tekutou hmotou, 

- rychlé dosa�ení po�adované únosnosti výplňové hmoty, 
- velmi nízká ztrátovost výplňové hmoty, 
- čistý proces � z vaků se vyčeřuje v minimálním mno�ství čistá voda, 
- jednoduchá aplikace díky dopravě výplňové hmoty od čerpadla do vaků hadicí. 

Jednoduchost pou�ité technologie, přiměřeně ni��í pracnost ne� u ručního zakládání nebo 
betoná�e, pomohla, �e osádka � pracovníci firmy BASTAV, si pou�ití technologie rychle 
osvojili a tím zaručili i kvalitní provádění zakládání. 
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