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LIKVIDACE STROPNÍCH ZÁPARŮ INJEKČNÍ METODOU 
NA DOLE HANDLOVÁ  8. POLE  VÝCHODNÍ  ŠACHTA 

 
Abstract:  
Aim of the project was to find method for liquidation of over breaks without using water 
influencing stability of the mine works. Project was named „Dry method of over breaks 
liquidation. Based on received information several types of renewal methods were 
determined. Chosen method of liquidation was based on chemical method without use of 
water.  
 

Zloženie uhoľného sloja je znázornené na obrázku. Sloj je delená tufityckými výplňami 
rôznej hrúbky. Medzi jednotlivými tufitmi je kvalita uhlia rôzna čo spôsobuje pri razení 
chodieb vypadávanie stropnej vrstvy niekde viac, niekde menej. Takto vzniknuté nadvýlomy 
sú zárodkom samovznietenia a vzniku  otvoreného ohňa. Doposiaľ používaný spôsob 
likvidácie nadvýlomov spočíval vo vybratí zásoby zabudovania vybratého priestoru 
a následne vyplnenie popielkovou zmesou. Celá operácia je pracovne náročná a časovo dlhá. 
Pri vlastnostiach podložných materiálov je použitie vody ako dopravného média pre 
popieľkovú zmes nevyhovujúce. Dochádza k vzdúvaniu počvy, následkom je predčasná 
deformácia výstuže banského diela. 

Z dôvodu hore uvedených sa hľadal spôsob ako by sa likvidácia nadvýlomov dala riešiť 
bez prítomnosti vody („asanácie suchou cestou“). Na základe dostupných informácií bolo 
vytypovaných niekoľko možnosti zvládnuť tento problém. Prvou úlohou bolo vytypovať 
vhodné materiály na zvládnutie problematiky. Ako vhodné sa javili dve hmoty a to, 
EKOFLEX a FT – 30. Ekoflex sa dá použiť ako nástrekova hmota v pomere 1:2, alebo ako 
výplňová hmota v pomere 1:4. FT – 30 využitie na utesnenie bokov, stropov i počvy chodieb. 
FT- 30 spĺňa aj stabilizačné parametre vzhľadom na jeho vlastnosti, to znamená, že po 
vytvrdnutí pôsobí ako stabilizačný prvok.   
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       Nový spôsob technológie riešenia nadvýlomov spočíva: 

1. Využitie nástrekovej hmoty FT-30 bez potreby utesňovania bokov, bez použitia vody. 
2. Nástreková hmota má vysoké pevnostné vlastnosti, keď po dvoch hodinách vykazuje 

1 MPa po 28 dňoch vykazuje 37 MPa. 
3. Hmota FT-30 má schopnosť absorbovať vlhkosť. 
4. Likvidácia nadvýlomu bude bez potreby vypustiť zásobu rozrušeného uhlia.  
5. Výplňová hmota Ekoflex má schopnosť zväčšovania objemu 30 až 40 krát. 
6. Má vysokú priľnavosť. 
7. Stabilita – životnosť hmoty Ekoflex je cca 5 rokov. 

Na overenie týchto spôsobov likvidácie nebezpečných miest, bolo vytypovaných päť lokalit 
v oblasti novo vyrazených banských chodbách. 
             
Realizácia programu likvidácie nadvýlomov v ŤÚ Handlová 

Po prehodnotení zámeru, ktorý bol vypracovaný ŤÚ Handlová na likvidáciu piatich miest 
nadvýlomov v chodbách č. 208 680-1, 208 281 a 208 181, bolo po jeho prerokovaní 
rozhodnuté o likvidácii nadvýlomov v ch. č. 208 680-1 a v ch. č. 208 281 pomocou metódy, 
ktorú realizovala firma MINOVA. 

Išlo o riešenie likvidácie nadvýlomu, kde hrozilo nebezpečie vzniku zápary, ktorá 
obyčajne prerastie do otvoreného ohňa. Nový spôsob likvidácie ohrozeného miesta spočíval 
v tom, že priestor nadvýlomu nebol likvidovaný vypustením napadaného uhlia, ale novým 
spôsobom, keď vypadaný priestor bol vyplnený hmotou EKOFLEX a časť chodby v mieste 
výlomu o dĺžke 5 m a po 2,5 m vpred a vzad bol zabezpečený nástrekovou hmotou pod 
označením FT 30.    

Nadvýlom v chodbe č. 208 281 bol skúšobne likvidovaný novým spôsobom tak, že 
priestor nadvýlomu v dĺžke cca 2,5 m ako aj  samotný nadvýlom bol likvidovaný nástrekovou 
hmotou EKOFLEX. 
 
Postup prác bol nasledovný: 

Dňa 31.3.2009 
Po doprave materiálu na ŤÚ Handlová bol tento naložený a dopravený do podzemia, kde 

bol postupne rozvezený na miesto použitia.  
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Dňa 1.4.2009 

Dňa 1.4.2009 bolo fáranie na miesta, kde bude vykonaná realizácia likvidácie nadvýlomov 
v ch. č. 208 680-1 a ch. č. 208 281. V priebehu rannej zmeny bolo započaté s osadením 
pletiva v miestach, kde bude použitý nástrek, ktoré bolo urýchlené použitím nastreľovacích 
pištolí namiesto ručného pribíjania. 

Bolo rozhodnuté o nástreku bokov a stropu chodby po obvode v dĺžke 5 m, t.j. cca 0,5 m 
pod stredom v bokoch chodby. V tento deň bola realizovaná v ch. č. 208 680-1 i výplň 
nadvýlomu, ktorý sa nachádzal v staničení č. 440 až 445. Pri realizácii výplne tohoto miesta  

bolo spotrebované 54 litrov katalyzátoru EKOFLEX a 150 litrov živice EKOFLEX pri 
pomere 4:1. 

Zároveň bol v ch. č. 208 281 v staničení 30 až 45 m realizovaný nástrek a výplň 
nadvýlomu pomocou 54 litrov katalyzátoru EKOFLEX a 150 litrov živice EKOFLEX, ktorý 
bol použitý v pomere 2:1. 
 
Dňa 2.4.2009 

Po príprave a úprave miesta použitia - zhotovenie lešenia nad pásom a doprave materiálu 
a čerpadiel sa overila technológia nástreku hmotou FT 30. V priebehu skúšky došlo k poruche 
technického zariadenia - upchatiu trysiek, čo bolo spôsobené tým, že po predĺžení prívodu 
vody nebolo zabudované potrubie prečistené a došlo k upchatiu  trysiek. Čerpadlo muselo byť 
zdemontované a jeho časti vynesené na povrch k oprave. Čerpadlo bolo ešte v ten deň 
opravené, dopravené na miesto a bola vykonaná skúška funkčnosti celého zariadenia, ktoré už 
nevykázalo žiadne nedostatky a technológia bola pripravené k použitiu. 
 
Dňa 3.4.2009 

Dňa 3.4.2009 bol zrealizovaný nástrek hmotou FT 30 v ch. č. 208 680-1, kde na dĺžke 
10,8 m bola spotreba 9,6 t materiálu. Táto práca bola vykonaná v čase od 8.00 do 13.00 
hodiny, práce boli ukončené o 15.00 hod. 
 
Odpracované zmeny :  

Pri realizácii likvidácie nadvýlomov v ŤÚ Handlová boli odpracované nasledovné 
pracovné zmeny: 
1./ Doprava materiálu na pracovisko + vývoz súpravy                            12 zmien (6 x 2) 
    (10,0 t materiálu, 20 ks bandasiek, 3 ks čerpadlá a pomocné                prac. dopravy 
      zariadenie - hadice)                                                 
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2./ Výplň EKOFLEX  + nástrek v ch. č. 208 281             4 hod (2 zam.) 
3./ Osadenie pletiva v dĺžke 20 m             12 zmien (2 x 6) 
4./ Nástrek hmoty FT 30 v ch. č. 208 680 2 zamestnanci ŤÚ Handlová    1,5 zmeny 
5./ Manipulácia s vrecami pri plnení čerpadla zamestnancami                   6 zmien 
     ŤÚ Handlová                                                                                             
     

Práce zo strany firmy MINOVA zabezpečovali dvaja zamestnanci, dvaja zamestnanci 
z ŤÚ Handlová, ktorí boli zaškoľovaní pre výkon týchto prác a pomocné práce vykonávali 
zamestnanci ŤÚ Handlová, ktorí sú zaradení ako zamestnanci so ZPS. 

    Dňa 9.4.2009 bolo vykonané kontrolné fáranie, v priebehu 17. týždňa budú osadené 
ďalšie 2 ks termistorov a založené meracie stanice.   
 
Technické hodnotenie prác :  

Samotné technické práce likvidácie nadvýlomov, teda vyplnenie priestoru Ekoflexom 
a nástrek hmoty FT 30 boli zrealizované v reálne krátkom čase t.j. 8 a 2 hodín. 

Tento postup je náročný na organizačné zabezpečenie dopravy, technickej prípravy 
pracoviska / voda, manipulačný priestor, tech. zariadenia / a organizácie vlastnej práce.  

Pri nástreku chodby bolo v priebehu cca 6 hodín spracovaných celkom 9,5 t materiálu čo 
si už vyžaduje zručnosť a intenzitu práce čo bolo cca 60 vriec za hodinu. 

Pri vypĺňaní nadvýlomu Ekoflexom neboli žiadne problémy . 

Nedostatkom je potreba mať k dispozícií 3 druhy čerpadiel, ktorými HBP a.s nedisponuje.  
 
Ekonomické hodnotenie :        

Rozpočet výkonu prác v hodnote 4785,9 EUR na realizáciu likvidácie nadvýlomu 
v chodbe  280 680 bol predložený firmou Minova a HBP a.s akceptovaný. 

Faktúra za výkon prác bude predložená v 17. týždni.  

Práce vykonané v chodbe 280181 – likvidácia nadvýlomu Ekoflexom fakturované nebudú.  
 
Náklady na  likvidáciu 10m nadvýlomu klasickým – mokrým postupom  ŤUBN 
sú nasledovné: - 186,65 EUR/bm 

- práce  boli vykonávané 4 dni v priebehu 10 zmien 
- bolo odpracovaných  35 zmien/osoba 
- bolo použitých 2,840 t omietkovej a 19,200 t výplňovej zmesi 
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Náklady na likvidáciu miesta nadvýlomu overovaným spôsob v dĺžke 5,0 m a nástrek na 
dĺžke 10 m boli následovné : - 4091,52 EUR za materiál 

-                                      -      483,14 EUR / 14 zmien/osoba  / 
-                                      - = 4584,66 EUR 

potom náklady na  1 bm predstavujú 458,47 EUR /bm 
 
REKAPITULÁCIA 

Na likvidáciu nadvýlomu v dĺžke 10,0 m bolo potrebné vynaložiť následovné prostriedky : 
A. likvidácia tzv. „mokrou cestou“ spôsob BN 

- prace vykonané za 4 dni 
- odpracovaných 35 zmien/osoba 
- spotreba materiálu : - 2,84 t omietkovej zmesi 
                                      - 19,2 t výplavovej zmesi 

                                                               -  dosky a spony 
Náklady spolu : 186,65 €/bm 
 

B. likvidácia tzv. „suchou cestou“, realizovaná firmou MINOVA 
- práce vykonané za 2 dni 
- odpracovaných 14 zmien/osoba 
- spotreba materiálu : -      9,5 t hmoty FT 30 
                                       -   54 l katalyzátor EKOFLEX 

                                                                - 150 l živica EKOFLEX 
                                                                -   50 m pletivo 
 
Náklady spolu :  458,47€/bm 
 
Rozdiel v nákladoch na 1 bm chodby je 271,82 € v neprospech technológie fi. MINOVA. 
Poznámka : v nákladoch nie je započítaný náklad za prenájom čerpadiel a dopravu v bani.  

Ekonomické porovnanie postupu likvidácie nadvýlomov, ktorý bol využitý v ŤU-BH 
s klasickým postupom využívaným v TU-BN neposkytne pravdivý obraz o stave veci   

a relevantný údaj o ekonomickej náročnosti, ktoré v posudzovanom prípade sú 
jednoznačne vyššie. 
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Skrátenie času výkonu prác na polovicu a skutočnosť, že sa vylúči z technológie voda  
so svojim negatívnym vplyvom na horniny v počve a tým aj na stabilitu chodby sú 
nesporne prínosom. 

Asanované miesta boli dlhodobé sledované a podľa výsledku sa rozhodlo o ďalšom 
postupe. Sledovala sa teplota v nadvýlome a stav chodby – jej stabilita, keďže nastreková 
hmota FT 30 má po dozretí vysokú únosnosť, až nad 35 MPa.  
 
  
Záver      

Z pôvodného programu, ktorý vypracoval ŤU-BH boli zrealizované miesta č. 1 a č.5.    

Overovaná technológia preukázala možnosť jej aplikácie v našich podmienkach. Výhodou 
je rýchlosť výkonu prác a tzv. „suchá“ technológia. Overil sa aj nový postup 
zabezpečenia nadvýlomu bez vypustenia rozrušeného uhlia.  
Účinnosť a kvalita práce je dlhodobo sledovaná a priebežne a vyhodnocovaná. 
 
Overovanie spôsobu likvidácie nadvýlomov EKOFLEXOM a popielkovou zmesou. 
 
Získané poznatky sa v celom rozsahu využili pri príprave pracoviska 208 087 – 95.  
V oblasti bolo zaevidovaných 6 nadvýlomov potrebných realizovať v krátkom časovom 
úseku. Po prefáraní boli určené spôsoby likvidácie jednotlivých nadvýlomov.   
 
Popis 

Nadvýlom č. 291        - koncentrácia CO 0,001, teplota 36 oC, 
9 m3    - obkládka - betónové pažnice, 
    - spôsob - ponechať, 
    - možnosť - vonkajší nástrek Ekoflexom za pažnice, 

Nadvýlom č.300  - dohľadaný nadvýlom - koncentrácie CO - 0 oC, teplota  
2,16 m3                                               29 oC,        
                                               -           obkládka - drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob - pravidelná kontrola (vyplniť Ekoflexom), 

Nadvýlom č. 298  - koncentrácie CO 0,001, teplota  27 oC, 
3,6 m 3                               - obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vybratá, zabudovaná, vyplniť popielkovou   
            zmesou, 
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Nadvýlom č. 301  -  koncentrácie CO 0,002, teplota  25 oC, 
1,6 m3                             -  obkládka - drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – pravidelná kontrola (vyplniť Ekoflexom), 

Nadvýmom č. 299  - koncentrácie CO 0,005, teplota  31 oC, 
24,0 m3                             - obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – stenová prerážka, po namontovaní pilierového 
dopravníka celý ohradník vypustiť od uhoľnej zásoby, 

Nadvýmom č. 295  - koncentrácie CO 0,005, teplota  42 oC, 
18,24 m3           -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – po zabudovaní sekciami vybrať priestor, 
zabudovať a ovetrávať vybratý priestor nad sekciami, po 
spustení steny vynadstropovať. Ďalší spôsob – vyplniť 
priestor Ekoflexom. 

Nadvýmom č. 296 a 293 - asanovaný 19.9.2009, 
- spôsob – vybratý a vyplnený popielkovou zmesou, 

Nadvýlom č. 110  - asanovaný 30.9.2009,  
- spôsob – vybratý a vyplnený popielkovou zmesou, 

Nadvýlom č. 303  - koncentrácie CO 0,001, teplota  35 oC, 
0,5 m3     -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vybratá, utesnená popielkovými vrecami.  
 Dotesniť Ekoflexom. 

Nadvýlom č. 302  - koncentrácie CO 0,001, teplota  26 oC, 
25,9 m 3       -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vonkajší nástrek, vyplnený popielkovou  
 zmesou,          

Nadvýlom č. 304  - koncentrácie CO 0,005, teplota  39 oC, 
3,3 m3                          -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 
    - spôsob – vybratá, utesnená popielkovými vrecami.  
     Dotesniť Ekoflexom, 

Nadvýlom č. 305  - koncentrácie CO 0, teplota  28 oC, 
11 m3                                      - obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vybratá, utesnená popielkovými vrecami.  
 Dotesniť Ekoflexom, 
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Prijaté opatrenia na realizáciu likvidácie nadvýlomov: 

- zabezpečenie kontroly asanovaných nadvýlomov kontrolnou hadičkou,  
-  nadvýlom osadiť 2“  potrubím na odber vzorky, 
- do miesta s najväčšou teplotou osadiť termistor, 
- v pravidelných intervaloch vyhodnocovať namerané hodnoty, 

Vyhodnotenie ekonomiky asanovaných nadvýlomov poukazuje na rôzne kvality prevedenia 
asanácii. Obidva spôsoby sa ukázali ako účinné na danú problematiku. Rozdiel je v cenovej 
relácii, dĺžky času realizácie a kultúre prevedenia. 
 
 
Tabuľka nákladov na jednotlivé spôsoby asanácii: 
 

  
VYHODNOTENIE 

  

          

Dátum Spôsob Popielok 
SPOTREBA  - 

Ekoflex 
NÁKLADY MZDY SPOLU 

NAD 

VÝLOM 
likvidácie 

Zmeny 

likvidácie (vozy) 
živica 

( kg ) 

Katalyzátor 

( kg ) ( € ) ( € ) ( € ) 

308 20.11.2009 10 injektáž 0 240,00 72,00 976,56 283,4 1 259,96 

309 19.11.2009 13 injektáž 0 720,0 216,0 2929,68 368,4 3 298,10 

122 9.11.2009 18 injektáž 127 vreciek 360,0 90,0 1408,5 510,12 1 918,62 

310 9.11.2009 5 injektáž 104 vreciek 360,0 90,0 1408,5 141,70 1 550,20 

        1303,7 8026,88 

291 24.11.2009 143 plášť 190v. O + 37v.P   737 4 052,6 4 789,62 

       0 0,0 0,00 

       0 0,0 0,00 

         0,00 

       7460,24 5 356,3 12 816,50 

         386 109,88 Sk 

 
 
V porovnaní nákladov je položka miezd jednoznačne výhodnejšia v prospech EKOFLEXU. 
Náklady na materiál sú v položke ˝ nástrek ˝  bez  dopravy a ceny popielka.    
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Tabuľka kontrolovaných asanovaných miest 
 

DÁTUM NADVÝLOM 291 300T 298 301T 302T 303T 304T 305T 308 309 T122 

CO 0,002 0,030 0,002 0,04   0,030 0,04 0,03 0,02 0,004   
12.X 

Teplota 32,0 25,0 31,2 35,2 31,0 28,0 42,0 27,0 28,8 28,5   

CO                 0,02 0,01   
5.XI 

Teplota                       

CO                     0,06 
9.XI 

Teplota                     32,0 

CO   0,002   0,01     0,01 0,001       
11.XI 

Teplota   25,0   32,0 24,0 27,0 34,0 27,0 30,5 29,4   

CO                     0,05 
12.XI 

Teplota                     27,0 

CO       0,01     0,008       0,08 
16.XI 

Teplota       32     30       25,0 

CO   0,001   0,01     0,010 0,01 0,002 0,01   
18.XI 

Teplota   25,0   31,0 24,0 27,0 30,0 27,0 31,0 29,5   

CO   0,01   0,01 - - 0,01   0,003 - 0,01 
23.XI 

Teplota   24,0   31,0 23,0 27,0 29,0   25,0 24,0 25,0 

CO           -   0,006     0.05 
28.XI 

Teplota          -   26,0 24,0 22,0 24,0 

 

Vývoj koncentrácií a teploty v asanovaných miestach je sledovaný v mesiaci október 
a november v tabuľke. Vo všetkých sa sledované parametre upravujú smerom nadol. 
Pravidelnými kontrolami sa zisťuje aj poškodenie nástreku alebo výplne. V sledovanej oblasti 
po asanovaní neboli zaznamenané teplotné zmeny ani namerané zvýšené koncentrácie. 
Dosiahnuté výsledky použitých spôsobov na likvidáciu nadvýlomov poukazujú na správnosť 
určeného smeru. Zavedením nových materiálov a technických zariadení rastie spoľahlivosť 
v dosahovaní pozitívnych výsledkov v tejto oblasti. Personálnym a technickým zabezpečením 
sa vytvorili podmienky na zavedenie získaných poznatkov do praxe. Zásadou však ostáva 
predchádzať nadvýlomom už pri samotnom razení banského diela. 


