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ZPŮSOB REALIZACE A VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI 
KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE V PODMÍNKÁCH DOLU KARVINÁ 

 
Annotation:   
Decision to execute combined reinforcement was taken due to worsened geological conditions 
during works in area of 11th plane in Karviná Mine. Complicated conditions did not allow 
use of simple methods. Thus different bolting method was used for starting entry and for 
return airway. Grouted SDA anchors and high-level anchoring with strand anchors were 
used. First month of working face operations proved high effectiveness of designed anchoring 
technologies. 
 

Důl Karviná v rámci projektu POP 2010 rozhodl o instalaci nové dobývací technologie do 
oblasti 11.kry, která se nachází na katastrálním území Doubrava u Orlové a Staré Město u 
Karviné. Na severu je ohraničena tektonickým pásmem Doubravské poruchy, resp. OBC 
detritu, na západě hranicí DP a Hlubinskou poruchou, na jihu poruchou Doubravský zlom - 
severní větev, na východě poruchou Olše. Generální úklon slojí v 11. kře je cca 10º 
k jihozápadu. 
 
Porub 11 233           

Mocnost sloje č. 22 se pohybuje od 190 do 200 cm. V nadloží 22. sloje se nachází vrstvy 
jílovce a prachovce, v podloží vrstvy jemnozrnného pískovce a kořenového prachovce. 
Pevnost průvodních hornin se pohybuje mezi 40 - 60 MPa. 

- úvodní pásová chodba 11 216 - profil 00-0-14 / P-28 budování 0,8 m, délka 718 m 
- výdušná chodba 11 215 - profil 00-0-16 / TH-29 budování 0,5 m, délka 725 m 
- výchozí prorážka 150 m. 
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Obr. č.1 – Situování porubu 11233 na Dole Karviná 

  
Svorníkování porubních chodeb        

 Pro zajištění stability přímého nadloží a zvýšení únosnosti výztuže porubních chodeb 
je od září  2009 prováděno svorníkování úvodní (11 216) a výdušné (11 215) chodby porubu 
11 233. 

 Na obou chodbách byly nataženy středem díla pod stropem TH roviny. Na úvodní 
chodbě  11 216, z důvodu rozvolněného nadloží, byly vrtány šikmé injekční zavrtávací 
kotevní tyče typu R 32/18,5, pod úhlem cca 65º nad pilíř a kolmé, přes otvory v natažených 
TH rovinách, o délce  3 m (tyto byly v lepších stropních podmínkách nahrazeny - od st. 457 m 
- pramencovými svorníky typu IR-4/B). Přes injekční zavrtávací kotevní tyče byla aplikována 
dvousložková pryskyřice Bevedol WF - Bevedan. 

 Na výdušné chodbě 11 215, kde jsou příznivější stropní podmínky, byly instalovány 
 pramencové svorníky typu IR-4/B, délky 5 m, kolmo do nadloží přes otvory 
v natažených TH rovinách, lepené polyesterovými lepicími ampulemi LOKSET typu HS 
Slow. 

 Na obou chodbách bylo dále provedeno zajištění pilířového boku sklolaminátovými 
svorníky délky 1,5 m vrtanými ve dvou řadách. Rozteč všech svorníků je 1,5 m. 
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Realizace           

 Tuto činnost na závodě ČSA Dolu Karviná realizuje dodavatelská firma THK - 
Čechpol s vedoucím úseku p. Kolkem. Díky jeho zkušenostem v oblasti vrtání a několika 
podaným zlepšovacím návrhům (CI), bylo při průměrném obložení 14 sm./den za období tří 
měsíců v této  oblasti porubu 11 233 provedeno: 

- položeno 1.100 m TH rovin; 

- do pilířového boku navrtáno 1.200 ks sklolaminátových svorníků délky 1,5 m; 

- zainjektováno přes 450 ks kotevních tyčí typu R 32/18,5 délky 3,0 m; 

- instalováno 535 ks pramencových svorníků typu IR-4/B délky 5,0 m. 

 K vrtání a instalaci svorníků jsou používány: 

- vrtací kladivo SS-0,3 (injekční zavrtávací kotevní tyče typu R 32/18,5n); 

- vrtačka do uhlí VU-3 (sklolaminátové svorníky); 

- vrtací a svorníkovací souprava Super Turbo Bolter (pramencové svorníky typu IR-
4/B); 

- pro zajištění dostatečného tlaku a množství stlačeného vzduchu byl v oblasti nasazen 
kompresor PAS-75-W 

 
Vyhodnocení           

 Důvodem k použití technologie svorníkování v oblasti porubu 11 233 nebyl jen 
požadavek na  bezpečné zajištění styku porub - chodba, ale také vyřešení prodlužování 
porubu. Výchozí  prorážka byla vyražena na délku 150 m, ale definitivní délka porubu je 
190 m. To představovalo  postupné přidání 23 ks sekcí mechanizované výztuže DBT 
13/31/175 včetně prodlužování  porubového dopravníku PF 6/1042. 
 
     Tabulka č.1 - Dosažené výsledku porubu 11 233: 

    měsíc  těžba/měs.   postup/měs. postup/den 
11/2009   57 056 t (TR 31 160 t)   133,25 m    6,35 m 
12/2009 61 449 t (TR 56 660 t)    122,25 m   4,70 m 


