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SANACE JÁMY ČSM JIH 
 

Anotace: 

Cílem příspěvku je seznámení s provedenými sanačními pracemi ve vtažné jámě Dolu ČSM, 

závod jih, řešícími sanaci jámové výztuže v poškozeném úseku ve staničení 160 m – 230 m 

pod ohlubní jámy a eliminaci současných a očekávaných účinků svislého přetváření jámového 

stvolu jako důsledku vlivu dobývacích prací na kontaktu jámového ohradníku. 

 

Abstract: 

The Object of this paper is identification with sanation works made in down-cast air shaft in 

Mine ČSM, south plant, which solve sanation of pit support in damaged section in 160 m - 

230 m stationing under pit head and elimination of present and expected efects pit shaft 

vertically transformation as a result of stoping influence on shaft pillar contact. 

 

Úvod 

Vtažná jáma závodu jih Dolu ČSM plní funkci úvodní jámy. Její světlý průměr je 7,5 m. 

Je vyhloubena na celkovou hloubku 1 103,9 m. Dno jámy je na úrovni -826 m B. p. v. 

První úsek jámy do hloubky 45 m je proveden v cihlové výztuži. Do hloubky 25 m 

dvouplášťově s mezilehlou izolací. Zbývající část jámy je ve výztuži betonové o projektované 

tloušťce 0,6 m. Betonové prstence postupné betonáže spouštěným betonem mají výšku 2 m. 

V souvislosti s probíhajícími poklesy a náklonem horní části jámového stvolu v délce cca 

160 m JV směrem, jako důsledku dobývání v prostoru jámového ohradníku, došlo k porušení 

výztuže jámy v úseku 160 m – 230 m pod ohlubní převážně tahovými trhlinami. Posunutí 

středu jámy v úrovni ohlubně jihovýchodním směrem dosahovalo, v době provádění měření, 

hodnoty 608 mm, pokles úrovně ohlubně jámy hodnoty cca 800 mm. Při respektování 

předpokladu poklesu navazujících výškových bodů je možné uvažovat s celkovým poklesem 

ohlubně až 1 170 mm. 
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Kontrolními prohlídkami stavu jámového stvolu bylo v uvedeném úseku zjištěno porušení 

betonové výztuže radiálními a vertikálními trhlinami a drcení betonu prstenců v místech 

vzájemného styku. Byly zjištěny úseky se sníženou tloušťkou betonové výztuže, ne však 

výskyt volných prostor za ostěním jámy.  

Hydrogeologické poměry v jámě byly stabilizované. V oblasti jámy určené k sanaci nebyly 

zjištěny průsaky vody a průvodní horniny miocénních jílů byly suché a v kontaktu s výztuží. 

Důsledkem porušení betonu ostění bylo jeho odpadávání až na hloubku cca 5 cm. Nepříznivý 

stav jámové výztuže jako důsledek dobývání v části ohradníku jámy a neexistence dilatací ve 

výztuži jámového stvolu si vyžádaly provedení níže popsaných sanačních prací. 

Projektová dokumentace byla zpracována v 10/2007 společností Geoengineering spol. s r.o., 

na základě provedených průzkumů, měření, zkoušek a posudků. 

Projektem bylo navrženo: 

• neprodlené odlehčení vertikálního zatížení betonové výztuže jámy vytvořením dvojice 

dilatačních spár ve staničení cca 140 m a cca 200 m pod úrovní ohlubně, 

• realizace dilatačních spár ve staničení cca 50 m a cca 100 m pod úrovní ohlubně před 

zahájením dobývání sloje 39a v roce 2009, 

• neprodlené zajištění poškozené výztuže jámy v úseku 160 m až 230 m pod úrovní 

ohlubně pomocí kotvené svařované mřížoviny. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti porušení nebyly zaznamenány žádné radiální účinky 

deformací zvýšeným bočním tlakem, nebylo nutné přistoupit k dodatečnému zpevnění 

a zesílení porušené výztuže. 

 

1. Dilatace jámové výztuže 

Dilatační schopnost pracovních spár betonových dvoumetrových prstenců jámové výztuže 

byla v době zpracování technického řešení již zcela vyčerpána. Celá jáma byla vystavena 

svislým deformacím s maximálními hodnotami až 1,6 mm/m.  Tuto dilataci tedy bylo nutno 

obnovit jak z hlediska doznívání účinků vertikálních deformací, jako důsledků dřívější těžby, 

tak z hlediska očekávaných účinků vertikálních deformací, jako následků předpokládané 

těžby v budoucích letech. 

K odstranění zbytkových účinků vertikálních deformací byla navržena a provedena, v již 

zmíněné úrovni cca 140 m a 200 m pod ohlubní jámy, dvojice dilatačních spár pomocí 

radiálních vrtů o průměru 160 mm s osovou vzdáleností po 220 mm, umístěných přibližně ve 
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střední části výztužného betonového prstence jámové výztuže v horizontální rovině (obr. č. 1 

a obr. č. 2). 

 

1.1. Vrtání 

Vrtání bylo provedeno pomocí dvou rotačních vrtacích souprav s jádrovacím vrtákem 

osazeným diamantovou prstencovou korunkou o průměru 160 mm. Byl použit vodní výplach. 

Pracovní délka jádrovacího vrtáku byla 400 mm, což si vyžádalo u jednotlivých vrtů postupné 

vylamování jádra. Vrtání bylo prováděno, s ohledem na rovnoměrné zatěžování jámy, 

současně v protilehlých kvadrantech jámy. 

Vrty byly provedeny na celou tloušťku jámové výztuže až na rostlou horninu. Celkem bylo 

provedeno 112 ks vrtů v každé dilatační spáře. 

Ve špatně přístupných místech za potrubními tahy, žebříkem lezního oddělení a kabeláží byly 

provedeny šikmé vrty i vzájemně se protínající tak, aby maximální velikost betonového pilíře 

nepřesáhla 90 mm. Soustava pilířků mezi běžnými radiálními vrty měla na líci ostění šířku 

max. 60 mm (obr. č. 1). Předpokládá se porušení ponechaných betonových pilířků v důsledku 

vertikálních deformací. Tím dojde následně k odlehčení betonové výztuže. 

Vrtání bylo prováděno ze stávajícího pojízdného pracovního povalu zavěšeného na vratu 

SW 3,5 a byly využívány obě dopravní klece. Byly zřizovány dočasné dřevěné pracovní 

povaly na rozponách jámové výztuže, které byly rozebírány v průběhu pracovní směny na 

dobu uvolňování jámy pro řádnou jízdu osob v souladu se „Systémem uvolňování vztažné 

jámy v jednotlivých směnách firmě VOKD pro práce související se sanací jámy“ stanoveným 

vedením Dolu ČSM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Detail provedení dilatačních vrtů                     Obr. č. 2: Situace pro realizaci dilatačních vrtů 
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Obr. č. 3 a 4: Pohled na provádění vrtů a výsledné vrty Ø 160 mm odvrtané na jádro                                                    

 

1.2. Vyplnění dilatačních spár 

S ohledem na očekávané smykové porušení pilířků a postupné uzavírání dilatačních spár byla 

pro vyplnění jádrových vývrtů zvolena jednosložková polyuretanová pryskyřice CarboStop 

401. Pro ověření fungování alternativního řešení výplně vrtů dilatační spáry, byla část vrtů 

vyplněna dvousložkovou výplňovou pěnou WilkitFoam T. 

Jednotlivé vývrty dilatační spáry byly na svém ústí uzavřeny speciálním ocelovým bedněním 

s těsněním a plnícím otvorem s nátrubkem, uchyceným k jámové výztuži čtyřmi vruty na 

hmoždinkách. 

Čerpání výplňových hmot bylo prováděno pneumatickým injekčním čerpadlem typ S 35 PU. 

Vyplňování vývrtů bylo prováděno tak, aby nebylo současně nevyplněných více než 10 

vývrtů v obou protilehlých kvadrantech jámy. 

Práce byly prováděny rovněž ze stávajícího pojízdného pracovního povalu, klecí a dočasných 

dřevěných povalů na rozponách. 

Práce byly realizovány ve dvou etapách. Dilatační spára ve staničení cca 140 m pod úrovní 

ohlubně ve čtrnácti pracovních dnech měsíce ledna 2008. Dilatační spára ve staničení cca 

200 m pod úrovní ohlubně v jedenácti pracovních dnech měsíce března 2008. 

 

1.3. Použité pryskyřice  

Pryskyřice Carbostop 401 – CarboAdd 401 

Jedná se o jednosložkovou polyuretanovou pryskyřici, která rychle reaguje s vodou a vytváří 

pružnou pěnu. Rychlost a způsob reakce se reguluje přidáním akcelerátoru CarboAdd 401 

v množství 1,0 % - 5,0 %, v bezvodém prostředí i přidáním vody v množství 7 % z celkového 

objemu injekční směsi. Doba polymerace pryskyřice a stupeň jejího napěnění jsou závislé na 
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dávkování akcelerátoru a na teplotě okolního prostředí. Doba polymerace se pohybuje 

v rozmezí přibližně 2 až 8 minut, stupeň napěnění pak v rozmezí 2 až 5. 

Výsledným produktem je pružná, pevná a stabilní pěna, která je nerozpustná ve vodě, je 

odolná proti působení běžných chemikálií, kyselin, zásad, ropných látek, organických 

rozpouštědel a mikroorganismů. Pryskyřice je použitelná při teplotách prostředí 50 C - 400 C.  

 

Pryskyřice WilkitFoam T  

Jedná se o dvousložkovou organickominerální pryskyřici dávkovanou v poměru 1:1. 

Pryskyřice vytváří lehkou poloelastickou pěnu. Rychlost reakce je závislá především na 

teplotě a vlhkosti okolního prostředí. Pryskyřice začíná pěnit přibližně po 15 až 40 vteřinách, 

konec pěnění nastává přibližně po 50 vteřinách až 2 minutách. Ve volném prostoru činí stupeň 

napěnění 20 – 40, měrná hmotnost vzniklé pěny dosahuje hodnoty 30 kg/m3- 60 kg/m3. 

Výsledným produktem je stabilní poloelastická pěna, která je nerozpustná ve vodě, je odolná 

proti působení běžných chemikálií, zředěných kyselin a zásad a je neutrální vůči podzemním 

vodám. Pryskyřice je použitelná při teplotách prostředí 50 C - 400 C.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 5 a 6: Pohled na způsob uzavření ústí vrtů a stav po vyplnění vrtů jednosložkovou  

 pryskyřicí CarboStop 401 

 

 

2. Zajištění poškozené výztuže jámy - Kotvení a mřížovina 

S ohledem na stav porušené výztuže jámy ve staničení ~ 160 m - 230 m pod ohlubní 

v délkovém úseku 70-ti m, kde doznívají účinky dobývání na jámu a očekávané účinky 

dobývání po roce 2009, bylo v uvedeném úseku navrženo a provádí se zajištění a částečné 

zvýšení únosnosti betonové jámové výztuže kotvenou mřížovinou. 
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2.1. Technické prostředky a příprava pracoviště 

Před zahájením sanačních prací bylo projekčně zpracováno a namontováno zařízení 

staveniště, spočívající v instalaci vratu SW 10 V na odnímací plošině +13,5 m a montáži 

pojízdného pracovního povalu pro práci v oddělení TZ 7. Díky tomuto pojízdnému 

pracovnímu povalu a přistavením dopravní nádoby TZ 5 v prostoru sanace (tj. staničení 

~160 m  - 230 m) byl celý obvod jámy pro prováděné práce dostupný. 

 

2.2. Zajištění porušené betonové výztuže 

Základní zajištění výztuže jámy bylo navrženo vrtání kotevních svorníků CKT ∅ 22 mm, 

dl. 2,5 m s dvěma lepenými ampulemi Lokset HSS 1-180, 23/500, s ověřenou tahovou 

pevností - 80 kN v miocenních horninách. Svorníky jsou osazeny svařovanou mřížovinou 

100 mm x 100 mm x 6 mm, dotaženou ke zdivu skruženými ocelovými pásnicemi 100 mm x 

10 mm pomocí plochých ocelových podložek P10 200 mm x 200 mm a matic. 

Pro případ zjištěného zavalování nebo stlačování vývrtů bylo navrženo nahradit kotvy CKT 

injektážními svorníky R 25 d. 2,5 m s osazenou ztracenou korunkou ∅ 42 mm. Injektáž 

svorníků byla navržena organickominerální pryskyřicí GEOFLEX, s předpokládanou 

spotřebou ~ 6,0 kg/vrt.  

Svorníky byly osazovány radiálně po obvodu jámy s roztečí ~ 1 450 mm v počtu 16-ti ks/1 

řadu, s krokem jednotlivých řad á 1,0 m. Na kotevní prvky byla v sestupném směru osazována 

mřížovina 100 mm x 100 mm x 6 mm se vzájemným přesahem v horizontálním směru min. 

100 mm a ve vertikálním směru min. 50 mm. V místě osazení mřížoviny se vzájemným 

přesahem v místě dané řady kotev byly osazeny pásnice 100 mm x 10 mm se vzájemným 

přesahem 150 mm. Pásnice spolu s mřížovinou byly k betonové výztuži dotaženy pomocí 

plochých ocelových podložek P 10 200 mm x 200 mm a matic. Jednotlivé svorníky byly 

pomocí matic předepnuty silou 50 kN. 

Jednotlivé řady svorníků s pásnicemi v počtu 16 ks pásnic/1 řadu byla osazovány s krokem 

á 1,0 m s šachovitým uspořádáním svorníků v navazujících řadách. 
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Obr. č. 7 a č. 8: Pohled na průběh provádění kotvené mřížoviny 

 

Závěr 

Realizací těchto dvou dilatačních spár je vytvořena dodatečná dilatační schopnost jámové 

výztuže v rozsahu 85 mm až 105 mm. 

S ohledem na další očekávané účinky dobývacích prací za rokem 2009, bude potřeba 

eliminovat předpokládané vertikální posuny jámové výztuže v celkové hodnotě cca 110 mm. 

Proto bude nutné v úrovni cca 50 m a cca 100 m pod ohlubní jámy provést další dvě dilatační 

spáry.  

Případné další, výše uvedené, projevy narušení jámové betonové výztuže bude možné 

eliminovat výše uvedeným systémem svorníků v kombinaci se svařovanou mřížovinou.   

 

 


