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REALIZÁCIA PODZEMNEJ VENTILÁTOROVNE NA VETRACOM 

HOR. 306 m n. m. v SMZ a.s. JELŠAVA 
 

Abstract 
 

Fresh air as well as used air circulation is very important in underground mining. For this 

purpose it was necessary to build and place underground ventilator. Realization of this 

underground ventilator was difficult as well as financial matter. Realization tunnel process, 

construction part of ventilation station scaffold and placing of ventilator is described in this 

contribution.  

 

1. Úvod  
             SMZ a.s. Jelšava je ťažobno – spracovateľská firma, ktorá sa zaoberá ťažbou 

a následným spracovaním magnezitovej suroviny. Patrí k popredným svetovým producentom 

sypkých, zásaditých žiaruvzdorných materiálov s vlastnou surovinovou základňou. Svojou 

špecifickou mineralógiou predstavuje unikátny zdroj železitej magnézie, používanej na 

výrobu najkvalitnejších bázických stavív pre cementárne a bázických monolitických hmôt pre 

oceliarne. 

 Firma má za sebou už svoju 100 ročnú históriu. Ťažba magnezitu v Jelšave prešla od 

lomového ( povrchového ) spôsobu dobývania až k podzemnému spôsobu ( od 60. rokov 

minulého storočia ), ktorým dobýva aj v súčasnej dobe.  Ťažba magnezitu je rozdelená 

horizontálne na 3 ťažobné obzory:  

– hor. 400 m n. m. 

– hor. 323 m n. m. 

– hor. 220 m n. m. ( nový ťažobný obzor ) 

Na hor. 400 m n. m. prebieha ťažba na pracovisku 4001G.  Zásoby na celom obzore sú  

vyťažené už na cca 95 %, a preto súbežne s ťažbou prebiehajú aj likvidácie už vydobytých 

priestorov. 

Na hor. 323 m n. m.  prebieha ťažba magnezitu na pracoviskách SB, SC, SD, SA3, SA4. 

Zásoby na celom obzore sú vyťažené na cca 80 %, ale ešte nezačali likvidácie už vydobytých 

priestorov. 
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Hor. 220 m n. m. je nový ťažobný obzor. Od začiatku roka 2002 na ňom prebiehajú otvárkové 

práce na jeho sprístupnenie pre potreby ťažby. V súčasnej dobe sú už vyrazené všetky 

horizontálne banské diela vrátane hlavnej odťažbovej úpadnice SO 107.1, ktorá spája hor. 220 

m n. m. s hor. 323 m n. m., hlavnej výdušnej a vťažnej vetracej chodby. Razenie pokračuje na 

úpadniciach SO 107.3 a SO 107.2. Najdôležitejšia časť otvárky v súčasnej dobe predstavuje  

nutnosť razenia zvislých banských diel, ktoré budú zabezpečovať na celom novom obzore 

prívod čerstvých vetrov na jednotlivé pracoviská, ako aj odvádzanie opotrebovaných vetrov 

z pracovísk.  

 

Hor. 306 m n. m. a príprava realizácie ventilátorovne 

             Pre nutnosť odvádzania opotrebovaných vetrov z ťažobného hor. 220 m n. m., a to 

hlavne z jeho budúcich pracovísk vzniká nutná potreba vyrazenia vetracích banských diel ( 

ďalej len BD ). Na hor. 306 m n. m. sa vyrazil pre tento účel výdušný vetrací obzor. 

Realizácia výdušného obzoru prebiehala v rozdelení celého obzoru na dve razené banské 

chodby: a to SO 108.1 a SO 108.2 ( viď. obr. č. 1 ).  

 

 
obr. č.1 výdušný vetrací hor. 306 m n. m. 

 

Po vyrazení chodieb SO 108.1 a SO 108.2 sa pristúpilo príprave realizácie podzemnej 

ventilátorovne. Z výberového konania vyšla víťazne firma ABB s. r. o. Bratislava s ponukou 

axiálneho ventilátora PFSU - 335- 140 od firmy FLÄKT WOOD ( Sweden ) ( viď obr. č. 2). 

Okrem dodávky ventilátora firmy ABB zabezpečí aj vybavenie 6 kV rozvodne, s označením 

C 02 a s hlavným VN rozvádzačom 02-R1, ktorá bude napájať pohon ventilátora s možnosťou 

pripojenia na túto rozvodňu aj vrtných súprav. 

 



                                                         
                                                              Obr. č.2 ventilátor  typu  PFSU 

Technická charakteristika ventilátora 

Objemové množstvo                 320 m3/s 

Priemer obežného kolosa        3350 mm  

Počet otáčok                             620 ot./ min. 

Nárast statického tlaku             1900 Pa 

Príkon motora                            680 k W 

Uhol natočenia lopatky               51˚ 

Rozhodlo sa o presnom umiestnení podzemnej ventilátorovne, ako aj o odvádzaní vetrov 

z ventilátora na vetrací hor. 390 m n. m. Na tento účel sa mal vyraziť vetrací komín v profile 

až 5 x 5 m ( 25 m ) s označením SO 106.3, ktorý by zabezpečoval prepravu potrebného 

množstva vetrov pri maximálnom výkone ventilátora.  Dĺžka celého vetracieho komína mala 

byť 70 m a komín má spájať dva vetracie horizonty a to hor. 306 m n. m. a hor. 390 m n. m. 

Pri razení komína sa mal využiť už vyrazený vetr. komín v profile 2 x 2 m a spájajúci hor. 

350 m n. m. a 390 m n. m., ktorý sa mal rozšíriť na požadovaný profil ( 5 x 5 m).    

 

Realizácie podzemnej ventilátorovne 

            S realizáciou výstavby podzemnej ventilátorovne sa začalo v septembri 2006. Celková 

realizácia pozostávala z baníckej časti, ktorú vykonávala firma SMZ a.s.  (vo vlastnej réžii) 

a osadenia samotného banského ventilátora vrátane vybavenia rozvodne firmou ABB, ktorá 

vyhrala konkurz na túto akciu. Samotná realizácia začala po vyrazení potrebného úseku 

výdušnej chodby  SO 108.2 ( ako je to uvedené vyššie ) a prebiehala v niekoľkých etapách: 

 

ETAPA I. pozostávala  z vyrazenia banského diela SO 106 v profile 14 x 11 m  a celkovej 

dĺžke 32 m pre osadenie ventilátora v podzemí. Razenie sa začalo v profile 6 x 5 m, kde po 

vyrazení na potrebnú dĺžku ( 32 m ) nasledoval, ako 2. krok rozšírenie na potrebnú šírku 14 m 

a rovnako výšku 11 m. Samotné rozširovanie začalo v profile 10 x 6 m po celú dĺžku 



ventilátorovne a pokračovalo ďalším rozširovaním na konečný profil 14 x 11 m. Po 

dokončení rozširovacích prác  bolo potrebné odvoziť nastrieľaný materiál, ktorý slúžil, ako 

pevný podklad pre vŕtací voz počas rozširovania. 

Na celkové vyrazenie rozvodne sa použilo 4745 kg trhavín. 

 

 Etapa II. pozostávala s vyrazenia banského diela SO 106.1 v profile 8 x 6 m a celkovej dĺžke 

18 m, ktoré bude slúžiť, ako elektrorozvodňa  pre napájanie ventilátora el. prúdom. 

Samotné razenie sa začalo v profile 5 x 5 m  a po vyrazení potrebnej dĺžky ( 18 m ) 

nasledovalo rozšírenie na potrebný profil 8 x 6 m.  Medzi ventilátorovňou a elektrorozvoňou 

sa ponechal ochranný pilier s hrúbkou 3 m ( viď obr. č. 3 ).  

 

 
obr. č. 3  pôdorys podzemnej ventilátorovne s rozvodňou 

 

Všetky raziace  práce sa vykonávali pomocou elektrohydraulickej vrtnej súpravy Boomer 

M2C švédskej výroby od firmy Atlas Copco.( viď. foto 4 ). Boomer M2C je dvojlafetová 

vrtná súprava, na ktorej sú osadené vŕtacie kladivá COP 1838 a používajú sa vrtné tyče 

o dĺžke 4 m a vrt. korunky s ø 64 mm. 

Na celkové vyrazenie rozvodne sa použilo 1773 kg trhavín.  

 

Etapa III. pozostávala z vyrazenia výdušného komína SO 106.3, ktorý bude slúžiť na 

odvádzanie opotrebovaných vetrov z ventilátora a spája hor. 306 m n. m. a vetrací hor. 390 m 

n. m. Celková dĺžka razeného komína je 70 m. Na razenie sa použila raziaca plošina RP-3. 



 
                                           obr. č. 4 vrtná súprava Boomer M2C 

 

Samotné razenie vetracieho komína sa začalo na hor. 306 m n. m. v profile 2 x 2 m, ktorý sa 

následne hneď aj rozširoval na potrebný profil 5 x 5 m a to do výšky cca 6 m, kedy sa nasadil 

oblúk dráhy raziacej plošiny.  

Po nasadení plošiny sa pokračovalo v profile 2 x 2 m, pričom tento profil slúžil, aj ako 

predrážka, za ktorou sa komín rozširoval najskôr na profil 3 x 3 m  a neskôr na konečný profil 

5 x 5 m. Po vyrazení komína na hor. 350 m n. m. sa ukončila jeho I. časť razenia. Komín sa 

následne oramoval od odlupkov a plošina sa spolu s pojazdovou dráhou demontovala 

a preniesla na hor. 350 m n. m. Na tomto horizonte sa mal využiť už vyrazený komín ( 

vyrazený až po hor. 390 m n. m.). Najskôr bolo nutné vyraziť chodbu ku komínu v profile 3 x 

4 m a dĺžke 8 m. Po tomto kroku sa komín rozšíril 3 x 3 m do výšky 5 m, tak aby bolo možné 

nasadiť do razenia plošinu. Po nasadení plošiny sa komín rozšíril z 2 x 2 m na profil 3 x 3 m 

a nakoniec na profil 5 x 5 m. Po ukončení razenia sa celý komín následne preramoval. 

    

Etapa IV. pozostávala z vystužovania už vyrazených banských diel. Vystužovanie slúži pre 

zabezpečenie vyššej stability a bezpečnosti osôb, ktorý sa budú zdržiavať v týchto BD, ako aj 

zabráneniu poškodenia samotného ventilátora resp. rozvodne. Samotné vystužovanie sa 

vykonávalo osádzaním siete karirohoží  z prepravného manipulátora Manitou MT 1340.    

Karirohož s rozmermi 2200 mm x 2120 mm a s veľkosťou oka 100 x 100 mm a s ø 6,7 mm 

bola prichytávaná lepenými roxormi o dĺžke 1200 mm a ø 28 mm.  Na lepenie sa použili 

polyesterové ampule HSF1-30 s dobou tuhnutia 3 min. dodané firmou Minova Bohemia. Celý 

kotvový systém, tak ako sa zavádzal do dier je zobrazený na obr. 4.  

 



 
                                                                 obr. č. 5  

Ďalším krokom vystužovania bolo použitie betónových torkrétovacích zmesí, ktoré mali 

zabezpečiť povrch pred opadávaním drobných úlomkov zo stropu resp. bokov BD. Na 

nanášanie týchto zmesí sa použil torkrétovací stroj  slovenskej výroby DO-1. 

Technické údaje stroja DO -1: 

Výkon stroja                      0,22 – 3 m3/hod. 

Tlak vzduchu                    0,4 – 0,6 MPa 

Výkon elektromotora               2,2  KW 

Napäťová sústava             3 x 380V + PEN 50Hz 

Zrnitosť doprav. mater.       8 mm pre vrstvy do hrúbky 50 mm 

                                           16 mm pre vrstvy nad hrúbku 50 mm 

 

Torkrétovacie zmesi boli použité 2 druhy – Baumit S o zrnitosti 4 mm  

                                                                       FT 30 ( vodovzdorná ) od Minovy Bohémia                                                                 

Použitie zmesi bolo dosť náročné z hľadiska technológie jej nanášania. Je nutné podotknúť, že 

skúsenosti, ktoré sme mali s použitím torkrétovacích zmesí sa obmedzili na ich použitie pri 

lokálnych vystužovaniach BD. Nastriekaním zmesi na už osadenú karisieť sme získali súvislú 

vrstvu, ktorá dosahovala miestami 50 mm.  Pomocou použitia stroja DO-1 bolo nanášanie 

zmesi na boky BD jednoduché, kde maximálny odpad predstavoval 5 %, ale pri nanášaní na 

strop už odpad predstavoval až 30 % . Z uvedeného dôvodu bolo nutné dodržiavať presnosť 

technológie nanášania ( vzdialenosť ústia hadice od stropu, uhol nanášania, ako aj potrebný 

tlak ), čím sa dosiahlo zníženie odpadu na 20 %.  

Na celú torkrétovaciu výstuž  sa použilo spolu 65750 t  zmesí. 

        Po ukončení vystužovacích prác sa pristúpilo k stavebným prácam. Začalo sa s 

výstavbou podstavca pre osadenie samotného ventilátora, pätiek pre osadenie difúzora a 

extradifúzora, ako aj výstavbe rozvodne. 



 
obr. č.6 torkrétovací stroj DO -1 

 Poslednou časťou bola preprava difúzora a extradifúzora z povrchu do podzemia pomocou 

nákladné auta. Preprava difúzora bola v niekoľkých častiach, keďže jeho priemer  je 4000 x 

4000 mm a rovnako aj extradifúzora s priemerom 5000 x 5000 mm. Po preprave na miesta 

osadenia sa difúzor opätovne zložil a následne osadil na pripravené vybetónované pätky.  

Posledným krokom bolo obmurovanie extradifúzora  ( viď obr. 7 ), aby  opotrebované vetry 

z ventilátora boli bezozvyšku usmernené cez výdušný komín.   

Záver 

          Realizácia podzemnej ventilátorovne predstavovala dielo, ktoré bolo náročné, ako po 

realizačnej stránke, tak aj v dnešnej dobe najmä po finančnej stránke.  Súčasný stav samotnej 

realizácie po osadení ventilátora s extradifúzorom a rovnako po ukončení stavebných 

a montážnych prác je vo finálnej fáze. Je potreba osadiť izolačný vetrací objekt na hor. 323 m 

n. m. a tiež aj v chodbe SO 108.1, ktoré zabránia skratom vo vetraní. Po ukončení všetkých 

zostávajúcich stavebných prácach sa spustí skúšobná prevádzka ventilátora, na základe ktorej 

sa vypracuje prevádzková charakteristika ventilátora. Ďalším krokom bude nutné vypracovať 

novú vetraciu bilanciu, ktorej súčasťou vo vetracej sieti bude už aj nový axiálny ventilátor 

PFSU – 335 - 140.  

      

 

 
                                           obr.č.7 časť výmurovky extradifúzora 



                                   
 obr. č. 8   montáž extradifúzora                                       obr. č. 9 pohľad do rozvodne C 02 

 

                                 
obr. č. 10 detail osadeného svorníka                                           obr. č. 11  ventilátor 

 

                                  
obr. č. 12 komín na hor. 323 m n. m.                                        obr. 13 rozvodňa C 02 

 

                                 
     obr. 14 ventilátor a rozvodňa                                      obr. 15 pohľad na strop ventilátorovne 

 


