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PŘÍPRAVA PORUBU 139 910 NA DOLE LAZY VE SLOJI Č. 39 

(512) V OBLASTI 9. DOBÝVACÍ KRY 
 
Stručná geologická, strategická, petrografická a hydrogeologická charakteristika výhradního 

ložiska:          

Sloj č. 512 - „39” náleží statigrafický k sedlovým vrstvám karvinského souvrství a je součástí 

ložiska černého uhlí těženého v dobývacím prostoru Lazy. V dané oblasti je tvořena jednou 

lávkou o mocnosti 4,1 až 6,0 m. Místně (dle geologických vrtů) může být sloj erodována až 

na 1,5 m. Oblast 9. dobývací kry se nachází v západní části dobývacího prostoru Lazy. 

Plánované  poruby v této oblasti se nacházejí v  hloubce  535 až 740 m pod povrchem, to je 

na výškové úrovni -284 až - 515 m výškového systému balt po vyrovnání. Průměrné hodnoty 

redukovaných pevností pro podloží, sloj a nadloží dosahují následujících hodnot: nadloží  

45,96 MPa, sloj 16,86 MPa, podloží  42,74 MPa. Nadloží sloje č. 512 - „39” je v normálním 

vývoji tvořeno vrstvami pískovců až slepenců o mocnosti  6-12 m, ve kterých se může 

vyskytovat vrstva prachovce do mocnosti 2 m, s proslojkou mocnosti 0,3-0,5 m. Dále 

navazuje prachovec a jílovec o mocnosti 1–4 m a sloj č.530 - „38”. Mezislojová  vzdálenost 

„38” a „39” je 3–16 m. Sloj „38” byla vydobyta v letech 1997 - 2003. Podloží sloje č.512 - 

„39”, po sloj č. 504 -„40”, je tvořeno vrstvou prachovce o mocnosti 0,8 - 2,5 m, dále vrstvami 

pískovců a slepenců o mocnosti 38 – 66 m. Ve sloji č.39 v  9. kře je celkem plánováno 

dobývání   4 porubů. Porub 139 910 je v pořadí 3. dobývaným porubem. Pro přípravu porubu 

139 910 bylo potřeba vyrazit celkově 2200 m z toho 180 m výchozí prorážky 39 910 a 180 m 

jejího rozšíření 39 910-1. Přímé nadloží 39. sloje je tvořeno v oblasti prorážky vrstvou 

prachovců a pískovců mocnosti cca 3,15 m nad touto vrstvou je v bezprostředním podloží 

vyrubané 38. sloje vrstva jílovců o mocnosti cca 0,9 -1,1 m, jejíž mechanický stav je nutno 

předpokládat jako zcela nevhodný pro přenášení zatížení (porušení v důsledku exploatace    



38. sloje). Výšku závalu 38. sloje bylo možno odhadnout podle míry nakypření (Kn 1,1- 1,2) 

ve velikosti v rozmezí  23 – 46 m, průměrné hz = cca 35 m (cca 8-10 násobek mocnosti sloje 

4,6 m). Míra konsolidace závalu nebyla známa. Hloubka díla pod povrchem je cca 600 m. 

Prorážka v první fázi byla vyražena na šířku 5 m a výšku 3,9 m  v profilu ROV s hustotou 

budování 0,5 m s výztuží o hmotnostním stupni TH 29. Při této ražbě byly provedeny 

kontrolní vrty na meziloží k 38. sloji a bylo ověřeno meziloží pouze 3 m. Vzhledem k tomu, 

že prorážka v druhé fázi byla rozšířena na šířku 9 m a v místě výklenků pro instalaci 

dobývacího kombajnu na 10,5 m vycházelo z  propočtu potřeba doplnění běžného 

prováděného způsobu vyztužování prorážky o další stavební prvky. Tato skutečnost byla 

konzultována s Prof. Ing. Josefem Aldorfem, DrSc. Byly doporučeny 2 varianty návrhu 

způsobu stabilizace výztuže prorážky č.39 910. Obě varianty vycházely z úvahy, že je 

zapotřebí řešit zpevnění stropních vrstev pískovců a prachovců v takové míře, aby zpevněná 

vrstva převzala jednak vlastní tíhu vrstvy a část zatížení vyplývající z tíhy uvolněných hornin 

závalu, tak aby zbytek zatížení byl bez újmy převzat ocelovou výztuží. První varianta 

zpevnění vycházela z instalace příčných táhel pod stropem (vzdálenost 1 m), které by tvořily  

nosnou tahovou armaturu horninové desky. Táhlo bylo navrženo z ocelové tyče Titan 40/16, 

případně tyče R36 (Dywidag) kotvené na koncích šikmými kotevními tyčemi Titan 40/16 dl. 

4,5 m (α = 45o) a dále k přenesení smykové síly je nutno táhlo doplnit šikmými kotvami (α 

´60o) v počtu 4 ks z tyčí E 32 lepených po celé délce a předepnutých silou min.150 kN. Délka 

šikmých kotev min.3 m. Druha varianta zpevnění využívá tahovou pevnost hornin stropní 

desky, kterou zesiluje s využitím předepnutých kotev a zajišťuje tak přenos vznikajících 

smykových napětí v desce. Kotvy kromě toho zajišťují zpevnění hornin porušených trhlinami 

v účinné výšce průřezu. Kotvení na raženou šířku 10,5 m bylo navrženo tak, že v jedné řadě 

jsou 2 ks kotev, délky 3,5 m (tyč IBO R 32 v rozích díla α = 45o ), 6 ks (3 ks vlevo a 3 ks 

vpravo od osy díla), délky 3 m ( tyč IBO R32  α = 60o) a v ose díla 1 ks (tyč IBO R 32 α = 

90o ). Vzdálenost jednotlivých řad vrtaných svorníků je co 1 m ražby prorážky. Únosnost 

takto zpevněné desky stropu byla vypočtena na 160 kPa, což s dostatečnou rezervou vyhovuje 

pro požadovanou únosnost ocelové výztuže při celkovém zatížení qd = 250 kPa        (zatížení 

na výztuž důlního díla 90 kPa). Vzhledem k cenovým relacím příčných táhel a jejich 

kotvicích a napínacích prvků bylo rozhodnuto, pro zpevnění stropní desky a zajišťování 

vyztužování prorážky, postupovat dle druhé varianty s určitými korekturami. 

V první fází prorážka byla vyražena na šířku 5 m (viz obr. č 1). Při této ražbě došlo 

k deformacím a rozvolnění bezprostředního nadloží ve staničení 0 – 30 m. V tomto úseku 



prorážky bylo přistoupeno k zesílení stávající prorážky pobudováním další výztuží s hustotou 

budování 0,3 m. Dále prorážka a její rozšíření byla vyražena v profilu ROV (viz obr. č.2.) 

Z důvodu obtížného najíždění na pravý bok prorážky vrtací soupravy Morath do čelby 

k vrtání a vzájemné míjení s  razícím kombajnem v čelbě (viz obr. č.3, 4) byl na pravém boku 

prorážky nahrazen svorník Gewi prům. 35 mm délky 4 m svorníkem Gewi prům. 22 mm 

délky 3 m (viz obr. č.5).  Svorníky prům.  22 mm  byly vrtány vrtacím strojem Gopher. 

Pro přípravu porubního bloku 139 910 byla ražena výdušná třída 39 911. Kolem této chodby 

s 5 m celíkem následně byl provozován porub 139 912. Pro stabilizaci a zesílení výztuže 

chodby 39 911 byly vrtány svorníky dle obr. č.6. Svorníky byly vrtány vrtací soupravou 

Gopher. 

Vrtací víceúčelová souprava Morath je jednoduchá, hydraulicky nebo pneumaticky poháněná 

a ovládaná vrtací souprava. Stavebnicová konstrukce umožňuje značnou variabilitu při 

sestavování souprav z jednotlivých částí pro individuální požadavky a podmínky použití. 

Volitelná délka rotačních motorů, činí ze soupravy Morath vysoce univerzální vrtací stroj. 

Vrtací soupravy jsou v aluminiovém nebo ocelovém provedení, které je určeno a schváleno 

pro prostory s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu až do prostoru SNM 2. 

Vrtací souprava Gopher je mobilní vrtací a svorníkovací, pneumaticky pohaněné zařízení, 

sloužící k rotačnímu vrtání vývrtů a následnému zavádění svorníků nebo kotevních tyčí do 

vývrtů. Sestává se ze tři hlavních části – vrtacího stroje, třístupňového teleskopu a ramene 

s ovládacími prvky. Nízká hmotnost zařízení umožňuje obsluze jednoduchou manipulaci a 

rychlé přemísťování stroje podle potřeby. Souprava je uzpůsobena k vertikálnímu vrtání do 

nadloží s vodním výplachem. Je určena i pro prostory s nebezpečím výbuchu metanu a 

uhelného prachu až do prostoru SNM 2.     

Závěrem možno konstatovat, že výchozí prorážka ražena v obtížných geomechanických 

podmínkách byla vyztužována pomocí profilu ROV a svorníků. Tento způsob vyztužování 

prorážky v daných podmínkách se osvědčil jak pro fází ražení tak pro fází vybavování 

porubu. Porub zahájil dobývání v 12 / 2005. Ze zkušeností při ražbách chodeb v předstihu 

před postupujícím porubem taktéž možno konstatovat, že zesílení chodby pomocí lepených 

svorníku se plně osvědčilo a chodba, resp. její výztuž zůstala v nedotčeném stavu po vydobytí 

sousedního bloku porubu 139 912.                   

 

 

 

 



 



Obr.č.2 
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Obr. č.3 

 
Obr. č.4 

 
 

 



Obr. č.5 
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Obr. č.6 

 

 

 


