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SPEVŇOVANIE STROPU POLYURETÁNOVOU ZMESOU BEVEDOL S 
– BEVEDAN (PUR PATRÓNY TYP S), PRI RAZENÍ BANSKÝCH DIEL 

V PODMIENKACH 8. POĽA ŤAŽOBNÉHO ÚSEKU HANDLOVÁ 
V HBP A.S. 

 
Abstrakt: 
  
Roadway development in undereground mines. is very importnant activity, which is necessary 
for soon preparation of long-wall face and  underground survey . This document deal with 
higher risk of  boring and blasting works in 8th field of excavation field Handlová. This 
technique is still not safe enough to prevent creation of overprofile cavities. The 
characteristics of this status is increased risk of creation of  coal selfignitiation followed by 
formation of fire (146 fires between 1/2005 and 1/2009). The solution could be supporting the 
ceiling with PUR blend Bevedol S – Bevedan (type S PUR cartridge). This document devotes 
itself to provide further information about this technology.  
 
 
 
1. Úvod 
 S obnovením ťažby uhlia v 8. poli ťažobného úseku Handlová, ktoré je zaradené 
v zmysle vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.  do plynujúcej bane 2. triedy nebezpečenstva, sa začal 
veľký dôraz klásť razeniu banských diel. Razenie banských diel je veľmi dôležitá činnosť pre 
zabezpečenie včasnej pripravenosti stenových porubov a zabezpečenie prieskumných prác 
dobývaného bloku. V súčasnosti sa v 8.poli ŤÚ Handlová razí pomocou vrtno-trhacích prác, 
s budovaním od stropu. Od obnovenia ťažby uhlia január 2005 do januára 2009 bolo 
zaevidovaných 258 nadvýlomov, ktoré boli príčinou vzniku 146 banských požiarov (obrázok 
1). 
Z toho dôvodu je snaha riešiť tento problém a jedným z riešení je spevňovanie stropu 
polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny typ S). V dnešnej dobe sa 
uvedený spôsob zaisťovania stropu stal súčasťou technologických postupov razených 
banských diel. 
 
2. Stručná geologická charakteristika. 

 8. pole ťažobného úseku Handlová sa nachádza v juhovýchodnej časti dobývacieho 
priestoru Handlová. Najstaršími horninami tejto časti ložiska overenými banskými prácami sú 
horniny melafýrovej série (perm-trias) – pieskovce, melafýrové brekcie a melafýry. Na tejto 
sérii sú uložené produkty podložného vulkanizmu, miestami i priamo produktívne súvrstvie. 
Produktívne súvrstvie je tvorené dvomi a miestami až tromi uhoľnými slojmi 
a medzislojovými ílovitými pieskovcami, piesčitými ílmi až ílmi. Ich hrúbka je od 10 cm do 
60 cm. Nad prvým (najvrchnejším uhoľným slojom) sa nachádzajú nadložné ílovce 
(košianske súvrstvie). Hrúbka ílovcov je na celom ložisku až niekoľko sto metrov, ale 
miestami je redukovaná len na desiatky metrov. Nad ílovcami je vyvinutá vulkanicko-
detritická formácia (lehotské súvrstvie), ktorá na značnej časti územia vychádza až na povrch, 
respektíve pod kvartérne sedimenty. V závislosti od konfigurácie povrchu terénu sa miestami 
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nad vulkanicko-detritickou formáciou nachádzajú pyroklastiká a výlevné horniny Vtáčnika. 8. 
pole ťažobného úseku Handlová je zo severu aj z východu ohraničené tektonikou o veľkosti 
poklesu až stovky metrov. Južná hranica je vedená po okraji ložiska a západné ohraničenie je 
znovu tektonické. Oblasť 8. Poľa je rozdelená dvomi tektonickými poruchami smeru Sever-
Juh o veľkosti poklesu 100 m na tri hlavné tektonické kryhy, ktoré si vyžadujú samostatnú 
otvárku sprístupnenia. Tieto kryhy sú ďalej členené tektonikami o veľkosti poklesu až 
desiatky metrov na dielčie tektonické kryhy. 8 pole je časťou ložiska s najnižšou nadmorskou 
výškou uloženia uhoľného sloja. Posledný stenový porub 208 045 v roku 1990 dobýval 
uhoľný sloj na úrovni morskej hladiny. Sloj severným smerom stúpa až na nadmorskú výšku 
200 m. Prvý sloj v tejto časti sa nachádza vo vzdialenosti 20 - 25 m nad druhým slojom. 
V strednej časti záujmového územia je druhý sloj v nadmorskej výške 110 m a severným 
smerom stúpa na výšku 250 m n/m. Povrch terénu v týchto častiach ložiska je na úrovni 500-
750 m n/m. V závislosti od uloženia sloja v jednotlivých tektonických kryhách a konfigurácie 
terénu, môže byť celková hrúbka nadložných vrstiev až 500 m. Blok-G sa celý nachádza 
v najvyššej západnej tektonickej kryhe. V tejto oblasti bol zistený v oblasti Novej Východnej 
Vetracej Šachty (NVVŠ) andezitový peň a predpokladá sa jeho pokračovanie južným 
smerom. Predpokladaná hrúbka druhého sloja je okolo 6 m na juhu a smerom severným sa 
zväčšuje.  
 
3. Technológia spevňovania stropu. 
 Technológia spevňovania stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR 
patróny typ S) spočíva v tom, že sa spevňuje strop ešte pred samotným výlomom. 
 
Postup prác. 
a.  Zo zabudovaného banského diela sa v strope navŕtajú vrty s odklonom +15o od úklonu 
banského diela (obrázok č. 2). Rozteč vrtov je 0,4 m a dĺžka 3 m. Dĺžka vrtov je navrhovaná 
tak, aby bolo zabezpečené prekrytie dvoch záberov. Počet vrtov v strope je závislý od jeho 
súdržnosti, spravidla sa spevňuje na dĺžku stropného oblúka obrázok č. 1). 
b. Do vrtu sa vložia 2 PUR patróny. Jedna PUR patróna na 1 m dĺžky vrtu. 
c. Do pneumatickej vŕtačky sa uchytia drevené hranolčeky a rotáciou sa postupne zatláča 
drevený hranolček do vrtu. Po dosiahnutí dna vrtu pokračuje rotácia minimálne 15 sek 
z dôvodu dôkladného premiešania zmesí, ktorými sú PUR patróny tvorené. Po ukončení 
rotácie sa musí ústie vrtu dôkladne upchať vhodným materiálom (textília, ílová upchávka ...) 
Drevený hranolček má rozmery: dĺžka 3,0 m, hrúbka 0,025 x 0,025 m. 
d. Rotáciou dreveného hranolčeka dôjde k porušeniu obalu PUR patróny a zmiešaniu 
dvoch zložiek. Vytvorená zmes pôsobením oxidu uhličitého zväčšuje svoj objem a po 
utesnení ústia vrtu vyplní trhliny v strope razeného banského diela, čím dôjde k jeho 
spevneniu. Súčasne drevený hranolček pôsobí ako svorník 
e. Až po spevnení stropu sa začne so samotnou technológiou razenia. Po vyrazení 
a zabudovaní banského diela pokračuje spevňovanie stropu PUR patrónami v ďalšom zábere 
tak, že rozmiestnenie vrtov je situované medzi vrtmi, ktoré boli realizované 
v predchádzajúcom zábere. Takýmto spôsobom sa dosiahne dôkladné prekrytie stropu. 
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Obrázok č. 1:  Zobrazenie vrtov v strope banského diela. 
 

 
Obrázok č. 2: Zobrazenie vrtov v strope banského diela s vyuhleným záberom. 
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5. Monitoring v priebehu razenia.  
 Spevňovanie stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny typ 
S) sa realizovalo na chodbách 208 183-05, 208 181-05, 208 381-15, 208 680-1, 208 680-2, 
208 194-05 
 

banské 
dielo dĺžka počet vrtov  spotreba PUR 

celková 
spotreba počet  

počet 
zápar 

    
na záber 

1,2 m 
patrónov na 

1,2 m 
PUR 

patrónov nadvýlomov   
  m ks ks ks ks ks 

208 183-
05 45 6 12 540 1 0 

208 181-
05 90 6 12 1080 2 0 

208 381-
15 23 8 16 368 0 0 

208 680-2 60 6 12 720 1 0 
208 194-

05 50 6 12 600 0 0 
208 680-1 70 6 12 840 0 0 
208 680-1 15 8 16 240 1 0 

spolu 353     4388 5 0 
    Tabuľka č. 1 
 
 So spevňovaním stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny 
typ S) sa začalo v septembri 2008 a stále sa pokračuje. Zatiaľ sa týmto spôsobom vyrazilo 353 
m banských diel a spotrebovalo 4 388 kusov PUR patrónov. V tabuľke č. 1 sú 
zosumarizované banské diela v ktorých sa uvedený spôsob spevňovania stropu realizoval.  
 Vŕtanie vrtov sa realizuje vŕtačkami typu PVN a priemer vrtu je 0,042m. Dĺžka trvania 
spevňovania stropu v zmene je 040 hod. Na denné postupy uvedený spôsob spevňovania 
stropu nemá negatívny vplyv, pričom denné postupy pred spevňovaním dosahovali 1,2 m 
a počas spevňovania sú na úrovni 2,4 – 3,6 m v závislosti od drobivosti stropnej vrstvy. 
Hustota zalepených hranolov v zábere je 0,2 m a počet dosahuje 13 hranolov v jednom 
zábere.  
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Obrázok č. 3: Zobrazenie vrtu v strope banského diela so zalepeným hranolčekom. 
 
 
5. Záver 
 

 
 
Obrázok č. 4: Mapový výsek časti 8. poľa s vyznačením nadvýlomov 
 
Na obrázku č. 3 sú krúžkami znázornené nadvýlomi. Uvedené banské diela sa razili bez 
používania spevňovania stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny 
typ S). Ako vidieť z uvedeného obrázku na vyrazených banských dielach v dĺžke1 220 m bolo 
zaznamenaných 49 nadvýlomov čo predstavuje jeden nadvýlom na 25 m banského diela. 
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Obrázok č. 5:  Mapový výsek časti 8. poľa s vyznačením nadvýlomov v banských dielach kde 
sa používalo spevňovanie stropu 
 
Ako vidieť z uvedeného obrázku na vyrazených banských dielach v dĺžke 258 m bolo 
zaznamenaných 5 nadvýlomov čo predstavuje jeden nadvýlom na 51 m banského diela. 
Vyhodnotenie pomeru vyrazených metrov a zaznamenaných nadvýlomov nie je celkom 
správny ukazovateľ. Musíme zobrať do úvahy nasledovné faktory: 
    a – zaúčanie  razičských osádok s novou technológiou 
    b – technické zvládnutie kontroly vykonaných operácii lepenia a samotnú evidenciu 
 

Prvé štyri nadvýlomy boli zaevidované na začiatku zaúčania kolektívov novou 
technológiou. 

 
Čo je pre túto technológiu zatiaľ prínosom: 
• Chodby vyrazené týmto spôsobom nezaznamenali náznaky samovznietenia ani vznik 

banského požiaru.  
• Pri dobývaní stenových porubov umožňuje štít vytvorený lepením lepšie zvládnuť 

budovanie predstihov v stenových poruboch.                
  

 
Záver: 
 
Dosiahnutie vysokej kvality razenia pre 8.pole je veľmi dôležité, o čom nás presvedčila aj 
nedávna minulosť. Uplatnením technológie spevňovania stropu polyuretánovou zmesou 
Bevedol S – Bevedan (PUR patróny typ S) kvalita razených banských diel stúpa a znižuje sa 
riziko vzniku nadvýlomov a následných zápar, respektíve banských požiarov. 
  
 


