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SPEVŇOVANIE HORNINOVÉHO MASÍVU V HBP, A. S. V DOBÝVA-

COM POLI  BANE HANDLOVÁ  BANE NOVÁKY 
 
Anotácia:  

Prezentácia využitia polyuretánových živíc v podmienkach HBP, a.s., na rôznych typoch pra-

covísk za odlišných geomechanických vlastností horninového masívu s celkovým záverom 

možnosti využitia polyuretánových živíc v rámci HBP, a.s. 

 

Annotation:  

The Presentation of the using of polyurethanes resins in conditions HBP, a.s., on various types 

of working places for different geomechanical qvalities of the rock masif wint the total end of 

alternative of using polyurethanes resins in a frame of HBP, a.s. 

 

Úvod. 

 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou HBP, a.s. je ťažba uhlia, ktorá sa vykonáva 

v ťažobných úsekoch: 

- ťažobný úsek 7 (Baňa Nováky) 

- ťažobný úsek 8 (Baňa Nováky) 

- ťažobný úsek Baňa Cígeľ 

- ťažobný úsek Baňa Handlová 

Na základe zvýšenia výkonnosti produktívnych pracovísk pri razení a dobývaní banských 

diel sa na určených pracoviskách realizovalo spevňovanie horninového masívu. S pohľadu 

spevňovania sú v príspevku uvedené len ukážkové typy pracovísk s rôznymi podmienkami, 

s použitím spevňovacích hmôt na báze polyuretánových živíc, konkrétne MARITHAN-u NP. 

Rozdielnosť podmienok je rozčlenená: 

 
I. Spevňovanie masívu pri razení chodieb 
 

• v predpolí samostatne razenej chodby 
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- v predpolí samostatne razenej chodby s nízkym tlakovým napä-

tím v okolí výlomu 

- v predpolí samostatne razenej chodby s vysokým tlakovým na-

pätím v okolí výlomu 

• medzi razenými chodbami 

• v predpolí razenej chodby pre rozšírenie stenovej prerážky  

 

II. Spevňovanie masívu pri dobývaní 

 

•  spevňovanie čelného piliera 

•  spevňovanie okolia prístupových chodieb porubu 

•  spevňovanie ochranného piliera 

    

1. Charakteristika spevňovania horninového masívu pre vytypované pracoviská 

 

1.1. Pracovisko 108 372 

 

Na tomto pracovisku sa razila stenová prerážka budúceho stenového porubu. Chodba bola 

razená v oblasti s relatívne nízkym tlakovým napätím. V zabudovanej časti chodby nedochá-

dzalo počas razenia k značným tlakovým prejavom na výstuž. Hornina v okolí samotného 

výlomu, aj napriek tomu, nevykazovala dostatočnú súdržnosť a dochádzalo k jej vypadávaniu, 

pričom bolo potrebné zaisťovať strop aj samotnú čelbu razeného diela. Po zavalení čelby 

a prebratí závalu sa ostatná časť chodby na dĺžke 20m vyrazila v súčinnosti so spevňovaním 

masívu v okolí výlomu. 

Spevňovanie masívu na tomto pracovisku sa zrealizovalo v 6-tich etapách. Celkovo bolo 

injektovaných 18 vývrtov. Úklon vývrtov bol minimálne o 100 väčší ako úklon banského die-

la. Na obrázkoch č.1 až č.3 je zobrazené situovanie vývrtov v posledných dvoch etapách spev-

ňovania, konkrétne nad budúcou križovatkou 108 372 x 108 272. 
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Obrázok č.1       Pohľad zboku na banské dielo 108-372 a situovanie v sloji. 
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Červenou farbou sú zobrazené vývrty vŕtané a injektované dňa 9.12.2006 a fialovou farbou sú 

zobrazené vývrty vŕtané a injektované dňa 10.12.2005 

 

V bočnom pohľade sú označené preplástky uhoľného sloja a poloha chodby v sloji. Na 

obrázku č.4 v mapovom výseku je vyznačená spevnená časť úseku chodby 108 372 vrátane 

križovatky 108 372 x 108 272. 

Čas vŕtania bol 560 minút a čas injektáže 410 minút. Počas uvedených časov sa práce na 

razení nevykonávali. Náklady na spevňovanie vo výške 115 638,-sk nezohľadňujú mzdu za-

mestnancov (v počte 5), ktorý spevňovanie realizovali v danom čase. 

Počas razenia spevneného úseku chodby sa musel síce zaisťovať strop, ale čelný pilier za 

nezaisťoval. Priemerný denný postup pracoviska od 2.12.2005 vzrástol z 1m na 2m/deň (viď. 

tabuľka č.1). 

 
Obrázok č.4 Spevnená časť chodby 108 372 
 

 
 
 

Tabuľka č.1 Zmena denného postupu po spevnení.  
 
Dátum Vyrazené metre za deň Poznámka 
30.11.2005 1  
1.12.2005 2  
2.12.20005 3  
3.12.2005 3  
4.12.2005 2  
5.12.2005 1  
6.12.2005 2  
7.12.2005 2  
8.12.2005 2  
9.12.2005 1  
10.12.2005 3  
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1.2. Pracovisko 107 235 
 

V tomto prípade ide o razenie materiálovej chodby budúceho stenového porubu. Pod-

mienky a charakter spevňovania sú podobné ako na pracovisku 108 372. Rozdiel je len 

v napätí v okolí výlomu banského diela. Prejav napätia bol tak obrovský, že dochádzalo ku 

preklzom na spojoch poddajnej TH výstuži KC-O-06 už dva metre od samotnej čelby. V tých-

to ťažkých podmienkach sa po spevnení masívu bolo potrebné  pri otváraní výlomu aj naďalej 

zaisťovať strop aj samotnú čelbu. Odpor väzby medzi jednotlivými spevnenými časticami 

masívu nebol dostatočný natoľko, aby sa vylúčilo porušenie hornín v okolí výlomu.  

  

1.3. Pracovisko: 108 167 

 

Z dôvodu zvýšenia súdržnosti piliera medzi dvomi chodbami, sa v oblasti odbočenia 

novo razenej chodby 108-167-05 od chodby 108-163-05 tento pilier spevnil. Spevňovanie sa 

previedlo v predstihu razenia chodby 108-167-05 od miesta odbočenia na úseku 10m. Do tejto 

časti piliera sme injektovali štyri vývrty s dĺžkou 4m a jeden vývrt s dĺžkou 2m. Časová ná-

ročnosť bola 120 minút na vŕtanie vývrtov a 90 minút na samotnú injektáž vývrtov pre troch 

pracovníkov. Náklady na spevnenie boli 28 368 Sk, táto cena bola návratná pri následnom 

razení chodby 108-167-05, čo sa potvrdilo zvýšenou súdržnosťou horniny pri razení, a zvýše-

ním stability chodby na úseku 10m a vylúčením rekonštrukcie tejto časti chodby počas jej 

životnosti. Na obrázku č.5 vidieť spevnenú časť masívu medzi chodbami. 

 

Obrázok č.5 Spevnená časť masívu medzi dvomi chodbami 
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1.4. Pracovisko: KMP 108 068-95 

     

Cieľom spevňovania horninového masívu na komplexne mechanizovanom porube 108 

068 (viď. obrázok č.6) bolo eliminovať nežiadúce vypadávanie čelného piliera a stropu do 

pracovného priestoru porubu.  

Vŕtanie a injektáž vývrtov sa realizovala z čelného piliera v strope medzi sekciami (po 

jednom vývrte) č.12/13, 16/17, 20/21 (s dĺžkou vývrtu 5m), 24/25, 28/29, 32/33, 36/37, 40/41 

48/49, 52/53 (s dĺžkou vývrtu 6m) a jeden vývrt v strope v strede širky sekcie č.46. Náklady 

na injektáž 11-tich vývrtov boli 141 840 Sk. Časová náročnosť prác pre jednu skupinu troch 

pracovníkov bola 270 minút pre vŕtanie vývrtov  a pre druhú skupinu troch pracovníkov na 

240 minút pre injektáž vývrtov. Spevňovanie sa realizovalo počas plánovanej výluky, ktorá 

bola do 1100 hod. a dokončilo sa počas ťažby KMP. Po postúpení KMP do spevneného úseku 

čelný piler a strop vykazoval zlepšenú súdržnosť, zvýšila aj denná ťažba z tohto stenového 

porubu na 1000 ton/deň (viď. Tabuľku č.2). V strede šírky stenového porubu, kde bol čelný 

piler a strop tlakovým napätím najviac namáhaný dochádzalo k odrhnutiu zlepených častí 

horniny (uhlia), ale objem nežiaduceho vypadávania uhlia do pracovného priestoru sa pod-

statne znížil. Najpriaznivejší stav bol za poslednou sekciou č.53. Na tomto pracovisku sa 

spevňoval masív aj v predstihu (cca 10m) pred stenovým porubom v materiálovej chodbe. 

V tomto prípade sa jednoznačne zvýšila súdržnosť čelného pilera a stropu postupujúceho po-

rubu v okolí materiálovej chodby. 

  

 

Tabuľka č.2         Prehľad ťažby na KMP v časovom úseku 

 
Dátum Ťažba v tonách za deň Poznámka 
19.1.2006 950  
20.1.2006 700  
21.1.2006 1000  
22.1.2006 1000  
23.1.2006 1150  
24.1.2006 1000  

    
Obrázok č.6 Mapový výsek KMP 108 068-95 v oblasti spevňovania čelného piliera 
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Záver: 

 

So získaných skúsenosti so spevňovania horninového masívu v rámci HBP, a. s. nie len 

z uvedených prípadov, ale aj ostatných našich pracovísk, je možné povedať, že: 

1. Na spevňovanie horninového masívu pri razení a dobývaní je najvýhodnejší MA-

RITHAN NP 

2. V predrealizačnej fáze (pred samotným spevňovaním masívu) je nevyhnutná do-

konalá znalosť štruktúrno-geologických podmienok. 

3. Musí byť vypracovaný technologický postup, podmienky, predpokladané náklady 

a ciele spevňovania. 

4. Počas spevňovania je potrebné brať do úvahy heterogenitu spevňovaného prostre-

dia, aby nedochádzalo k neefektívnej spotrebe injektážnej hmoty. 

5. Spevnenie masívu sa musí projektovať a realizovať tak, aby spevnená časť horni-

nového masívu bola medzi dvomi prirodzene pevnými blokmi masívu. 

6. V miestach, kde namáhanie spojov spevneného masívu presahuje súdržnosť spoja 

je neefektívne.  

7. Po ukončení fázy spevňovania, musí byť kontrolovaná a vyhodnotená zamestnan-

com, ktorý ju riadil . 

Splnením uvedených podmienok je nemožné spochybniť opodstatnenosť spevňovania horni-

nového masívu a naopak bude zabránené neefektívnemu plytvaniu a spevňovanie masívu si 

získa ekonomickú opodstatnenosť.  


