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NOVÝ ZPŮSOB ŘEŠENÍ PROCHÁZENÍ NESOUDRŽNÝCH 

TEKTONICKY PORUŠENÝCH ČÁSTÍ  HORNINOVÉHO MASIVU PŘI 

KOMBAJNOVÉ RAŽBĚ 
 

Abstract 

Plating class nr.340 223 on Mine Darkov get in troubles due to bed of tectonic defective 

minerals. Reinforcement of minerals in standard way was not acceptable after break out of  

top layer. It was decided to go the way of using combination of methods and experiences from 

plating in complicated geologic conditions. 

 

Chodba č. 340 223 na Dole Darkov základní závod je ražena jako úvodní třída budoucího 

porubu č. 340 203 ve 40 sloji, která stratigraficky patří k sedlovým slojím Hornoslezské 

uhelné pánve v oblasti karvinské části. Mocnost 40 sloje se v dané oblasti pohybuje okolo 

6,4m. Bezprostřední nadloží sloje je tvořeno až 11m mocnou lavicí pískovce, podloží pak cca 

11m mocným souvrstvím prachovců. Chodba je ražena v profilu 00-0-16 a vyztužována tři-

dílnou obloukovou výztuží hmotnostního stupně K24 s osovou vzdáleností oblouků 0,5 m. 

Rozpojování uhelného pilíře a průvodních hornin v tektonicky narušených pásmech je 

prováděno razícím kombajnem AM 50. Stropní část výztuže je pažena tyčovinou a boky 

zajišťovány tahokovem. Chodba je vedena pod stropem sloje. 

Ražba probíhala pravidelně až do místa předpokládaného tektonického pásma, které, jak se 

ukázalo, bylo tvořeno kaskádou tří tektonických poruch – ve směru ražení – výskoků o 

celkové amplitudě cca 2,6 m. Tektonické pásmo bylo nafáráno levým bokem raženého díla a 

postupně přecházelo s každou další vyuhlenou zabírkou k pravému boku. Uhelná sloj i 

nadloží byly v místě tektonického pásma značně narušeny a nesoudržné. Při nafárání 

tektonického pásma levým bokem díla byla snaha osádky zamezit vyjíždění nesoudržných 

vrstev zavrtáváním třímetrových roxorů v oblasti horního oblouku a stabilizaci uhelného pilíře 

provádět pomocí dřevěných kotev lepených lepícími ampulemi s polyuretanovou náplní. Přes 

všechna tato opatření docházelo ke stále většímu a rozsáhlejšímu vyjíždění nadložních hornin 

z levého boku a stropu díla až do stadia, kdy nebylo možno prostor před posledním obloukem 
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podpěrné výztuže bezpečně zajistit a v ražbě pokračovat. Pro zvládnutí situace bylo přijato 

následující netypické řešení. Práce na ražbě byly pozastaveny. Razící kombajn byl přesunut o 

10 m zpět s cílem uvolnění prostoru pro provedení sanačních prací.   

 
Schéma postupu prací v 1. fázi 

 

 Za poslední oblouk chodbové podpěrné výztuže bylo postaveno peření z TH rovin a dřevěné 

půlkulatiny do výšky 2m od počvy díla. Peření bylo potaženo jutou  včetně boků díla cca 1m 

zpět do zajištěného prostoru. Dotěsnění peření bylo provedeno nástřikem fenolové pěny. Na 

pracoviště bylo dopraveno výkonné vřetenové čerpadlo pro čerpání minerálních směsí, 

pomocí kterého byl prostor za peřením vyplněn rychle tuhnoucím napěňujícím minerálním 

materiálem. Čerpadlo se vzduchovým pohonem bylo schopno zpracovat až 3000 kg suché 

prefabrikované směsi. Po dosažení hladiny 2m bylo peření dostavěno na celou výšku profilu 

raženého díla. Do volného prostoru nad obloukovou výztuž byla instalována roura ∅ 100mm 

tak, aby při dalším vyplňování umožnila zaplnění volného prostoru alespoň 1m nad  výztuž. 

Vyplnění prostoru za peřením včetně stavby peření bylo provedeno během 16 hodin. Za tuto 

dobu bylo do volného prostoru za peřením načerpáno 10000 kg minerálního materiálu. 

Následně byla razícím kombajnem, který byl o 10 m zpět, provedena z tohoto postavení 

postupná přibírka počvy tak, aby v místě hráze byla počva o 1m pod úrovní původní úrovně 

počvy díla. Při postupné přibírce byla stavěna nová oblouková výztuž a prostor nad ní směrem 

k dříve postavené výztuži vyplňován vaky z geotextilie, do nichž byla opět čerpána minerální 

cementová suspenze. Tímto postupem byla výztuž zesílena a bylo zabráněno nežádoucímu 



poklesu dříve postavené výztuže při zvýšeném tlaku rozvolněných nadložních hornin. Po 

dosažení úrovně cca 0,5 m před postavenou hrází byl postup přibírky počvy a stavění nové 

výztuže pozastaven a razící kombajn opět stažen, nyní již o cca 5m. 

Tím byl vytvořen prostor pro následné práce. Cílem těchto prací bylo zesílit horniny před 

místem závalu. Proto bylo přistoupeno k provrtávání z minerálního materiálu postavené zátky 

až do málo soudržných hornin v předpolí pomocí injektážních zavrtávacích kotevních tyčí 

délky 6m ukončených tzv. ztracenou korunkou.  Injektážní kotevní tyče byly složeny z 2 kusů 

o délce 3m a spojeny spojníkem. Injektážní kotevní tyče o počtu 15 kusů byly orientovány do 

předpolí po celém obvodu horního oblouku tak, aby vytvořily po provedené tlakové injektáži 

polyuretanovou pryskyřicí zpevněnou obálku ve stropě raženého díla. Pro první injektáž na  

zabírku 6m bylo spotřebováno 605 kg polyuretanové pryskyřice. K injektáži bylo použito 

dvouplunžrové pneumaticky poháněné čerpadlo pracující na převodu tlaků s dávkováním 

složek 1 : 1 a podávaným množstvím až 8 litrů / minuta při poháněcím tlaku stlačeného 

vzduchu 0,4 MPa. Následovala demontáž postaveného peření. Ztuhlá minerální výplň byla 

odrobována kombajnem za postupného stavění obloukové výztuže o osové vzdálenosti 0,5 m. 

Po projití 3m ( 2. fáze) a kontaktování se s horninou byl postup opakován zavrtáním 12 kusů 

kotev o délce 4m. Injektážní kotvy byly složeny z délek á 2m a spojeny opět pomocí spojníku. 

Pro tuto zabírku bylo spotřebováno jen 385 kg což signalizovalo, že úsek tektonického pásma 

se silným narušením hornin je překonán. Tento předpoklad pak potvrdila skutečnost, že po 

postupu čelby o další 3m se tato nacházela v podmínkách, které odpovídaly podmínkám dané 

sloje 

 

 



 
Schéma postupu prací ve 2 fázi 

Závěrem: včasným zastavením ražby a správným rozhodnutím technického vedení dolu bylo 

dosaženo rychlého zvládnutí situace s minimálním zdržením plánu na raženém díle při 

maximální bezpečnosti pracovníků a relativně nízkých vícenákladech. 

 


