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ZAJIŠTĚNÍ STABILITY TĚŽNÍCH TŘÍD PORUBŮ 

S MECHANIZOVANOU VÝZTUŽÍ V 084. SLOJI NA DOLE PASKOV, 

ZÁVODĚ STAŘÍČ 
 

ENSURING TUNNEL STABILITY IN THE 84TH COAL-SEAM AT THE „STAŘÍČ“ 

MINE OF THE „PASKOV“ ENTERPRISE 

 

 V roce 2006 byl na Dole Paskov, závodě Staříč ukončen provoz posledního porubu ve 

145. sloji (B 14),která každoročně zajišťovala podstatnou část vytěžených objemů uhlí. Její 

úlohu nosné sloje přebrala 084. sloj (22f) s tím rozdílem, že dobývání 084. sloje probíhá 

zhruba o 300 metrů hlouběji, v hloubce více jak 1 000 metrů pod úrovní povrchu. 

 084. sloj (22f) je zařazena do ostravského souvrství, petřkovických vrstev, její 

bezprostřední nadloží tvoří 3,5 metrů prachovce a 12 metrů střednězrnného pískovce. Sloj je 

dobývána v mocnostech 1 až 1,4 metru pod úklonem do 17o. 

 Provozované poruby v 084. sloji jsou dobývány metodou směrného stěnování na 

řízený zával s použitím mechanizované výztuže. Pro vyuhlování je používán pluh. Délky 

porubů jsou max. 250 metrů. 

 Provoz a příprava porubů je plánována tak, aby vyražené těžní třídy porubů byly 

použity dvakrát. Poprvé jako těžní třídy a podruhé jako třídy pro vedení úvodních, případně 

výdušných  větrů následujícího porubu. 

Hloubka uložení spolu se zvýšenými horskými tlaky a uvedená potřeba zachování 

maximálního profilu těžní třídy za provozovanými poruby kladou velké nároky na zajištění 

stability vyraženého díla a únosnost výztuže chodeb. 

Pro zajištění potřeb provozovaných porubů je na těžních třídách porubů v 084. sloji 

realizován soubor opatření : 

 

1. Opatření při vlastní ražbě chodeb : 

    a) Budování  výztuže je prováděno se zvýšenou hustotou, vzájemná vzdálenost     

        jednotlivých oblouků je snížena na 0,5 m. 
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    b) Je používána výztuž se zvýšenou únosností váhového stupně P 28. 

 

    c) Jednotlivé oblouky jsou pod stropem vzájemně svazovány instalací rovin profilu  K 24. 

 

    d) Nadloží chodeb je zpevňováno svorníky. Používány jsou 2 m dlouhé ocelové  

        celozávitové svorníky CKT o průměru 22 mm, kterými je zpevněno bezprostřední    

        nadloží. Instalovány  jsou rovnoběžné dvojice svorníků  s roztečí 1 m. Jednotlivé dvojice  

        svorníků jsou spojeny i s horními segmenty obloukové výztuže. Vývrty pro svorníky  

        jsou prováděny vrtací a svorníkovací soupravou ABS-P typu GOPHER. Kotvení  

        svorníků je prováděno lepícími ampulemi LOKSET. 

 

2. Opatření při provozu porubu 

    a)  Na těžní třídě bezprostředně za postupujícím porubem jsou stavěny pod souvislý  

         podélný tah z tyčí profilu K 24 (viz odst. 1.c) v místě každého druhého oblouku  

         výztuže stojiny z tyčí profilu K 24. 

 

    b) Těžní třída za postupujícím porubem je chráněna cementopopílkovým žebrem.     

         Minimální šířka plaveného žebra je 1 m a je zhotoveno z plavících vaků plněných 

         cementopopílkovou směsí, která je napouštěna z patrové plavící stanice. 

 

    c) Pro zabránění průtahů větrů stařinami je cementopopílkové žebro  následně  

       dotěsněnováno zapěňovací hmotou ISOSCHAUM. 

 

 

 Závěrem je nutné konstatovat, že pouze důsledná technologická kázeň a plněních 

všech uvedených opatření omezily deformace chodeb za poruby na minimum a v důsledku je 

umožněn plynulý provoz porubů bez nákladného zmáhání  přilehlých chodeb. 


