\

i. *• £--;
INIS-mf —13704

®
\

. ^ . . r » ^ - | l p ' " • • • .

•

.

. •••-

1
•síť

^

vť"

""-<•

- ^

:

-—i

m

Sborník referátu 8. mezinárodní konference

Hornická
Ostrava
Díl první

i

Sborník referátů 8. mezinárodní konference

*

Hornická
Ostrava '93

Ostrava, duben 1993

-^^^^

íľ

h

Materiály ]*ou vytlštény v původním předloženém znínf.
Na konečné podoba abomftu ae projavila nestejní kvalita obrazových předloh.

Sborník vědeckých prací 8. mezinárodní konference
"Hornická Ostrava 1993"
i

VydaTÓblastní výbor Hornické společnosti ČSVTS Ostrava

Duben 1993

Tisk PROPAGACE DOLU ČSM

Obsah
Transformace uhelného průmyslu v OKR
Formánek V.
Zkušenosti z aplikace metodiky propočtu ekonomické kategorizace zásob
na čemouhelných ložiscích České republiky
Doležal L., GálikD.,Karpíšek J
K problematice výpočtů zásob v OKO
Kaštanovský V., Janáček J
Některé možnosti zvyšováni koncentračních parametrů v OKR
Konečný P.
Analýza technologického procesu hlubinného dolu a základní principy jeho řfzenf
Strakoš V.
Vývoj, výroba a využití dobývací techniky firmy Tomáš
GajdikZ
Kontinuální dopravní systém pro hlubinné uhelné a tronové doly
HuckaV.J
Nasazení elektrické trakce v důlní kolejové dopravě v as. OKD
SlaměníkJ.,WaloszekE
Současný stav aplikace svorníkové výztuže v OKR
Rybák L, Janíček D
Technický a ekonomický význam svorníkové výztuže
NoirelJ. F.
Kritéria optimálních rozměrů razících strojů
Lange W.,
Vysoce efektivní a výkonné dobývací systémy pro aplikaci v ostravsko-karvlnském revíru
Leeming J.J.,
Možnosti snížení nákladů na likvidaci uhelných dolů
Beránek C
Technická likvidace dolů
CigánekJ
Strategie řízeni výzkumných ústavů v podmínkách tržního hospodářství
Dula J
Promoční účinek při flotaci méně kvalitního uhlí
SalehA. M., IskraJ
Hydrogeologická problematika poddolovaných území v regionu OKR
Dvorský J
Likvidace důlních mineralizovaných vod v OKR
TardonS
Možnosti využiti odvodňování při dobývání pod detritem v OKR
EndelK.,SchejbalováB
Aplikace stabilizačních opatření v podzemním stavitelství
Hájovský J., FiedorováM
Možnosti uplatnění prognózy konvergence dlouhých důlních děl v mechanice hornin
LucákO
Výzkum měřeni svislé složky pohybu a konvergence dlouhých důlních děl
ČikIJ., Požár J , LucákO
Dosavadní stav a potřeby výzkumu vlivu poddolování na životni prostředí
Klát J
'
Je možná koexistence důlního podniku a života v oblasti dotčené hornickou činností?
Černý I., Dopita M
Ochrana povrchu na likvidovaných hlubinných dolech
Černý 1
Technologie dobývání mocných slojí se zakládáním průmyslových odpadů
se zaměřením na minimalizaci poklesu povrchu
HranošB., SvrčinaZ.KowalczykB
Povrchové řídící stanoviště pluhového dobývacího komplexu na Dole František v Hornf Suché
Bartoš P., KodýtekJ

3
7
10
12
19
23
31
36
38
42
50
58
68
74
77
79
84
87
91
95
99
104
109
113
115
118
130

Teorie a možnosti realizace skládkového hornictví jako úkolu budoucností
při hlubinném dobýváni ložisek
DirnerV..Ganguly P. G
Černouhelné doly Jako podzemní složiště průmyslového odpadu
WilkeF. L, SkrzyppekJ
Likvidace jámy Michálka po 68 letech
Dombrovský Z
Ekologické možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech
VojtovičV.,KlátJ., Černý 1
Využití silně zahuštěných směsí hromadných odpadů v hornické prvovýrobě
Vatolik K., Parenica J
Modelování a simulace mírné kinetiky rozmělňováni v kladivovém mlýnu
SalehA. M.,MoharamM.R
Výzkum vlastností odpadních materiálů používaných v dole
Líčka M
Řešení problematiky životního prostředí v Ostravskokarvinských koksovnách
ŘehulkaM
K výuce studentu oboru Hornické inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě
GrygárekJ
Personální a sociální aspekty útlumu dolů
Berger J.,
Možnosti humanizace pracovišť u dobývání stěnováním z hlediska výrobce důlních kombajnů
BussmannH.,
Způsob rozfárání spodních lávek při vícelávkovém dobývání mocných slojí
náchylných k samovzniceni
PreissIerZ
Primární a indukovaná napěťová pole v horském masívu z pohledu geoniky
RakowskiZ
Stanoveni únosnosti důlních prorážek v závislosti na různých způsobech zatěžování
Suchánek J
Prognóza a nebezpečí vzniku důlních otřesů metodou testovacího vrtání- ano, či ne?
TaklaG., Ptáček J
Zajišťování styku porub - chodba
Havlík J.,Murys M
Matematický model prouděni v důlní větrní síti
Tauter A., MichalecZ.,ChrobáčekK.,
Zabezpečování protizáparové prevence měřením teplot
Vala M
Rozpojováni hornin řeznými nástroji
Vašek J
Výzkumné a realizační práce na válcích se zabudovaným postřikovým systémem
pro polské kombajny
Karowiec K,. Sedlaczek J
Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
Kaláb Z., Knejzlík J
Seismicita a ochrana životního prostředí v otřesových oblastech
Trávníček L, Holečko J., Knotek S
Automatizace a dálková kontrola na úseku výroby a bezpečnosti práce
ve francouzských kamenouhelných dolech
Noirel J. F.
Doprovodné důlní činnosti v OKR, současný stav a prognózy dalšího vývoje
Parenica J., Kolář Z
Kulturní odkaz hornictví
PaděraZ
Úroveň a vývoj větráni dolů Ostravsko-karvinského revíru
Nováček P.
'
Návrh na vybudování informačního a poradenského centra o vlivech poddolování na životnf prostředí
Černý I., Klát J
Zpevňování a utěsňováni hornin pomocí polyuretanových pryskyřic
StachonW

135
141
145
147
153
156
160
163
166
170
173
177
182
185
186
189
1,95
198
201
206
211
217
221
223
232
234
238
240

t

i

Ing. Václav Formánek

generální ředitel OKD a.s., Ostrava

Transformace uhelného průmyslu v OKR
Úloha uhlí v Československu
Československý průmysl a energetika byly po druhé
svatové válce dlouhodobě ve vysoké závislosti na těžbě
černého a hnědého ubil. Podíl uhlí v bilanci primárních
zdrojů paliv a energie byl podstatné vyššf než v průmyslově vyspělých západoevropských zei.ilch a pohyboval se
od 90% do současných 60% veškerých primárních zdrojů.
K výraznějšímu poklesu těžeb uhlí u nás dochází pů roce
1985. Před šesti lety náš uhelný průmysl těžil téměř
130 mil. tun černého a hnědého uhli. V roce 1990 se
vytěžilo v ČSFR už jen 106 mil. tun. Pokles těžby uhlí proti
roku 1989 činil vice jak 11 mil. tun a proti roku 1985 poklesla
těžba černého a hnědého uhlí dokonce o 24 mil. tun.
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Ve výhledu do příštích let bude těžba černého i hnědého
uhlí dále klesat. V letech 1991 a 1992 je podle podnikatelských záměrů těžebních organizací evidován pokles
těžby uhlí o dalších 6 mil. tun. Skutečnost, že v ČSFR byla
zaznamenána jedna z největších vybavenosti primární
energií na jednoho obyvatele, že docházelo dlouhodobě
k nízkému zhodnocováni paliv a energie v průmyslu i v
energetickém a tepelném hospodářství, vytváří potenciálni
rezervy do budoucího období. Postupná změna struktury
palivoenergetické spotřeby ve prospěch ropy a zejména
ve prospěch plynu byla v šedesátých a později v sedmdesátých letech realizována na principu extenzivního hospodaření a v důsledku toho nepřinesla naší ekonomice
obvyklý úspěch. Jaderná energetika se rozvíjela se
značným zpožděním i ve vztahu k původním předpokladům, což spolu s omezenými dovozy ušlechtilých paliv
mělo za následek zatěžováni uhelného průmyslu stále
vysokými požadavky. Uspokojováni vysokých nároků na
těžbu uhlí bylo možné jen za mimořádných opatřeni s vysokými vklady do otvírky a přípravy uhelných zásob, a to
i v horších důlně geologických podmínkách. Bylo nutno
prodlužovat délku pracovn ího roku za cenu velkého rozsahu přesčasové práce a později těžbu realizovat
v podmínkách tzv. upraveného těžebního a pracovního
režimu prodlužujícího využiti těžebních kapacit o 12 až 14
dnů v roce. To vše mělo negativní vliv na směnovou
výkonnost, zdravotní stav horníků a ekonomiku těžebních
kapacit.
Uhelný průmysl v roce 1992 byl za celou republiku
reprezentován 16 těžebními podniky. Za tento rok bylo
natéženo 90,042 mil. tun uhlí, z tohoto množství černého
uhlí bylo natěženo 18,438 mil. t. Přes Metalimex ze zahraničí bylo dovezeno více jak 2,5 mil. tun uhli.
Uhelný průmysl se podílí ze 6 0 % na zajišťováni
prvotních energetických zdrojů.
V posledním období bylo dovezeno zvýšené množství
uhlí z Polska. Z toho část dodávek byla realizována pro
výrobu koksu. Dovoz uhli vhodného pro koksováni byl
umožněn výraznějším snížením těžby uhli zejména v dolech karvínské části revíru v důsledku odchodu značného
počtu kvalifikovaných pracovníků ze zdravotních důvodů.
Další růst dovozu dotovaného polského uhlí do ČR by však
vážně ohrozil odbyt uhlí z těžebních kapacit OKR.

Adaptace uhelného průmyslu
na tržní podmínky
Pil adaptaci uhelného průmyslu na tržní podmínky je
nutno zvládnout celou řadu změn. V náročnějším ekono-

mickém prostředí je uhelný průmysl podroben silnému tlaku
na zvýšení efektivnosti těžby a lepšího zhodnocováni vytěžené uhelné substance. Výrazné zvýšeni efektivnosti těžby
uhlí má být zabezpečováno změnami ve vlastnictví, v organizaci, v řízeni a v technologické úrovni těžebních kapacit
Průmysl těžby uhli lze charakterizovat vysokou kapitálovou náročnosti s dlouhodobou návratnosti a velikým
podnikatelským rizikem. Pomalý obrat kapitálu, dlouhodobý časový předstih velikých investic, vysoká zsrráslnsrscst
v uhelném regionu a hospodařeni se zdroji přírodního
bohatství s velkým vlivem na životni prostředí si vynucuji
účast státu pH rozhodovacfm procesu z hlediska strategie
a koncepce zabezpečováni paliv a energie.
Účast státu na činnosti uhelného průmyslu je v průmyslově vyspělých západoevropských zemích realizována různými formami od státního vlastnictví těžebních
kapacit přes financováni účelových časově vymezených
dotaci až po ovlivňováni a účast na řízeni velkých akciových společnosti zabývajících se těžbou a úpravou uhlí.
Pro naše československé podmínky je v mnoha směrech nutno hledat zkušenosti ze západoněmeckého, francouzského popř. anglického hornictví. Všechny tři země
dosahujlpň těžbě uhlí významných ůspěchů.jejich těžební
proces je na vysoké technologické úrovni. Redukce rozsahu uhelné těžby, snižován r zaměstnanosti a zlepšováni
ekonomiky při těžbě uhlí tu probíhá za nemalé účasti státu.
Zejména uhelná politika SRN je promyšlená a je
usměrňována ve shodě se společenskými, vládními a politickými orcjány. Má za cil zajistit stabilitu energetického
hospodářství a stabilitu trhu včetně komunální spotřeby.

Hlavní cíle privatizace
uhelného průmyslu
Hlavním cílem privatizace důlních podniků je vytvořeni
podmínek pro podnikatelské chováni hospodářských subjektů v uhelném hornictví. Účelem privatizačního procesu
je zejména zvýšeni efektivnosti těžební činnosti a zajištěnf
ekonomické rovnováhy a finanční soběstačnosti těžebních
organizaci. Přechod ke kapitálovým vztahům v odvětvi
uhelnéhoprůmyslu bude znamenat zásadní změnu celého
ekonomického modelu řízeni odvětvi.
Celý proces privatizace bude i časově náročný a bude
vyžadovat, aby byly dořešeny rozhodujíc! úkoly přechodného období (zejména ekonomika a legislativa). Proto také
zařazeni podniků uhelného průmyslu ďo druhé vlny privatizace má svoji logiku a opodstatněni.
Strategie zakladatele, jak byla zformulována na ministerstvu hospodářství, vycházela při přípravě privatizace
z těchto logických principů:
strategické čile privatizace byly diferencovány podle
toho zda jde o důlní podnik s perspektivou dalšího
rozvoje, či o důlní podnik určený k útlumu,
- pil vlastním řešeni změn se vycházelo ze státního
vlastnictví uhelných ložisek,
- strategické pozice uhelného sektoru s vyhrocením věcných, ekonomických a ekologických problémů v odvětvi
předurčily vyššf angažovanost státu než u jiných odvětvi
stát jako vlastník uhelného ložiska má zájem na jeho
efektivním využíváni. Proto se sledovalo tam, kde je to
účelné, vytvořeni jedné společnosti na jednom ložisku.
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Tato koncepce se opírá o historicky osvědčené výhody
společného odbytu, operativního řešení střetů zájmů, koordinovaného postupu při řešeni výhledových koncepci,
soustředěni kapitálu k řešeni finančně náročných záměrů
rozvoje těžby. Výhody koordinované práce na ložisku vyplývají také z toho, že např. takový uhelný revír jako je
OKR, je technologicky, dopravně, energeticky těsně propojen. Ze společných racionalizačních opatření plynou
významné efekty.
Obdobně je možno charakterizovat ekonomické vazby,
jež umožňuji koordinovanou mzdovou a finanční politiku,
jednotný postup k samosprávním celkům a zejména jednotnou a koordinovanou sociální politiku zajišťující spravedlivé rozdělení zdrojů v závislosti na dosažených
výsledcích.
V souhrnném hodnoceni je možno prokázat, že efektivní hospodařeni na jednom ložisku umožni optimalizovat
vývoj těžeb z hlediska nejvýhodnějších nákladů, racionalizovat těžební proces na velkém prostoru a zejména vyhodnotit pofadl produkčních jednotek z hlediska jejich
efektivnosti a perspektivnosti do dalších let.

Charakteristika OKD, a.s.
Ostravsko-karvinský revír je nejvýznamnějším producentem černého uhlí v ČR (těží 90% celkového množství).
OKR je rovněž jediným tuzemským výrobcem a dodavatelem uhlí vhodného pro koksování, které tvoří 70% celkové
těžby revíru.
V Ostravsko-karvinském revíru je v současné době
14činných důlních podniků (včetně Dolu ČSM). Průměrná
hloubka dobýváni dosahuje 690 m a ročně se zvyšuje
o 5 - 8 m. Hornické práce jsou v ostravském souvrství
provázeny průtržemi uhlí a plynu, v karvinském souvrství
horskými otřesy.
Všechny doly v Ostravsko-katvinském revíru jsou zařazeny mezi doly plynující s nebezpečím výbuchu metanu
a uhelného prachu.
V 70-tých letech se začal výrazněji projevovat přechod
dobývaclho procesu do sloji ve složitých dúlně-geologických podmínkách, zejména se projevil zrychlenýpostup
těžby do větších hloubek.
V polovině sedmdesátých let jsme vstoupili do období,
kdy v důlní činnosti začaly převládat vlivy zhoršování dúlně-geologických podmínek nad dosud dominujícím faktorem rozšiřováni technických a technologických inovaci.
Zvlášť závažné pro hornickou činnost v Ostravsko-karvinském revíru jsou projevy horských otřesů. V důsledku
těchto závažných geomechanických jevů došlo v roce
1983 k dočasnému zastavení těžby v části dobývaciho
prostoru Dolu Československá armáda a k omezenému
dobýváni v části dobývaclho prostoru Dolu Doubrava.
Roční kapacita revíru tím byla snížena o 600 tis. tun uhlí.

Vznik OKD, a.s.
Proces privatizace byl zahájen transformaci původního
státn lho podniku OKD na akciovou společnost k 1.1.1991,
kde majetková účast náleží výhradně státu.
Projevem transformace v OKO je i vývoj organizační
struktury OKD, a.s. V oblasti důlních vnitřních organizačních jednotek dochází ke sníženi jejich počtu v souvislosti s realizací útlumového programu. Na ostatních
dolech jsou výrazné tendence ke zjednodušeni organizačních struktur.
U nedůlních VOJ je snahou vyčlenit některé činnosti do
dceřiných akciových společnosti, případně do společností
s ručením omezeným. Rovněž zde se jedná o výrazný
projev zjednodušováni organizační struktury.
V současné době je akciová společnost OKD členěna
na 24 vnitřních organizačních jednotek, z toho 13 dolů
a 11 nedůlních jednotek. Proti výchozímu stavu došlo ke

sníženi o 8 VOJ. Stoprocentní kapitálovou účast má OKD
v 5 dceřiných akciových společnostech, a to v Důlním
průzkumu a bezpečnosti Paskov, Báňských stavbách
Ostrava, BASTRU, Báňské stavební společnosti a VOKD.
Tento stav není definitivní a v souvislosti s útlumovým
programem a strukturálními změnami dojde k dalším úpravám v této oblasti.
Pro zajímavost je možno uvést, že vnitřní organizační
jednotky a dobývací prostory dolů zaujímají rozlohu cca
298 km na území okresů Ostrava, Karviná, Frýdek Místek a Nový Jičín.

Transformace uhelného průmyslu úkoly OKD, a.s. v ní
Restrukturalizace

Východiskem transformace uhelného průmyslu na podmínky tržního hospodářství je realizace programu jeho
restrukturalizace, zahrnujíc! všechny sféry činnosti.
Tento obecný přístup se bude ve specifických podmínkách těžby černého uhlí v OKR promítat do restrukturalizačnlch záměrů, sledujících jako cíle zejména:
- trvalé přizpůsobováni objemu výroby uhlí vhodného pro
koksováni klesající poptávce tuzemských odběratelů
- rychlé strukturální změny produkce uhlí ve prospěch
energetického uhli
- zajišťováni ekonomické rovnováhy v rámci důlního subsystému při cenách konkurujících dovozu z Polska, a to
v podmínkách růstu nákladů na těžbu, ovlivněném vývojem inflace a nutným zvyšováním průměrných výdělků
Vedení akciové společnosti zpracovalo strategický program. Jeho cílem je posílit perspektivu a urychlit technologickou obnovu perspektivních karvinských a jižních dolů,
postupně ukončit těžbu na neefektivních lokalitách ostravské části revíru a zhospodárnit všechny činnosti na
důlních i nedůlních vnitřních organizačních jednotkách
akciové společnosti.
Mezi nejzávažnější úkoly patřilo nahrazeni velkého počtu kvalifikovaných pracovníků, kteří museli odejit
z důlních podniků ze zdravotních důvodů nebo pro naplněni expoziční doby. To vyžadovalo značné množství finančních prostředků na jejich odškodnění, zajištěnf růstu
mezd a realizaci celé řady opatření souvisejících s přechodem na podmínky tržní ekonomiky.
Zásady ekonomické reformy zdůrazňující nutnost zajištěni ekonomické rovnováhy bez pomoci státu a likvidaci
produkce železa a oceli i dalších energeticky náročných
výrob vyvolaly obavy o budoucnost čs. hornictví. S cílem
zabezpečit perspektivu revíru a současně přispět k řešeni
zaměstnanosti a budoucnosti regionu přistoupilo představenstvo akciové společnosti k přípravě programového řešení komplexní restrukturalizace těžby ve prospěch
efektivních těžebních jednotek. Základem této restrukturalizace se stal útlum těžby ztrátových lokalit směřujfct k likvidaci dolů v ostravské těžební oblasti. Již k 3 1 . prosinci
1991 byla ukončena těžba na Dole Šverma v Ostravě. Byl
utlumen závod s počátečním stavem 2998 pracovníků.
Stav pracovníků,k 4.1.1993 na likvidovaném závodě činí
67 pracovníků. Úbytek je tedy celkem 2931 pracovníků.
Zároveň byla zastavena výstavba Dolu Frenštát, který je
zakonzervován pro případ, že by se v budoucnosti ukázalo
vhodné využit jeho bohatých zásob. K 1. červenci 1992
byla ukončena těžba na třech závodech Oolu Ostrava
(Bezruč, Zárubek a Hlubina) a dodatečně byl zařazen do
I. etapy útlumu také závod Jeremenko. Počáteční stav
Dolu Ostrava před zahájením útlumu činil 4S22 pracovníků. Stav k 4.1.1993 je 1165 pracovníků, tzn. celkový úbytek
činí 3357 pracovníků. Ukončení těžby nerentabilních dolů
v ostravské části re viru předpokládá zlepšeni provozního

hospodářského výsledku přibližně o 1,1 mld. korun. Ta by
musela být uhrazena ze zdrojů vytvářených na rentabilních
dolech revíru. Zatímco ještě před dvěma roky představovaly ztráty z nehospodárnych kapacit jeden a půl miliardy
korun, má to být v příštím roce jen 370 miliónů. Tyto
prostředky se musí využit na rozvoj perspektivních kapacit, bez nichž by nebylo možné transformovat uhelné hornictví a zajistit jeho existenci a konkurenceschopnost
v tržních podmínkách.
S ukončením těžby na dalších neperspektivních lokalitách v ostravské části OKR se pak počítá ve druhé etapě,
která by měla proběhnout v následujících dvou až třech
letech. Ukončeni těžby v ostravské těžební oblasti je zajišťováno tak, aby mělo co nejmenší negativní dopady do
sociálni sféry. Zatím se plně potvrzuje předpoklad, že
v rámci útlumu těžby a restrukturalizace bude možné zajistit všem důlním pracovníkům z likvidovaných lokalit pracovní příležitost na perspektivních dolech. Potvrdilo se to
plně i na posledním ze zavíraných dolů. Všechny razičské
i rubáňové kolektivy z Jeremenka mají nabídky přejit na
jiné šachty v revíru. Mohou si dokonce většinou vybrat
mezi několika zájemci. V podmínkách OKD má útlum
přirozený a logický charakter. Uzavírají se pouze kapacity,
které jsou vysoce nerentabilní a nemají perspektivy. Takové, které neumožňuji vysokou produktivitu ani v případě,
že by do nich byly vloženy velké finanční prostředky.
V nových ekonomických podmínkách nemají proto naději
na přežiti.
S technickým projektem likvidace jsou zpracovány i sociální projekty zabývajíc! se nabídkou pracovních míst
a hmotným zabezpečením uvolňovaných pracovníků. To
vyžaduje velké finanční prostředky a řadu opatřeni. Jen
v roce 1991 bylo a.s. OKD přiděleno ze státních prostředků
na útlumový program přes 300 miliónů korun a v roce 1992
již 600 miliónů korun. Finančně náročný je celý sociální
program a.s. OKD. V roce 1991 si vyžádal na dvě a půl
miliardy korun a v roce 1992 se předpokládají výdaje na
sociální program odhaduji na dvě miliardy korun.
Jen zdravotně poškozeným horníkům za rok 1991 bylo
vyplaceno 976 mil. Kčs. Je to obrovská zátěž, s niž si a.s.
OKD bez pomoci státu sama neporadí.
Daleko obtížnější situace se zajišťováním náhradních míst
z likvidovaných těžebních kapacit je u povrchových
atechnicko hospodářských pracovníků. I když a.s. OKD vyvíjí
značné úsilí, neobejde setu bez pomoci regionálních orgánů.
S využitím zkušenosti britské instituce British Coal
Enterprise, jejíž projekt a studijní pobyty expertů jsou financovány vládou Velké Británie, byla v dubnu roku 1992
do plného provozu uvedena Zaměstnanecká agentura
OKD a v květnu pak první Podnikatelské centrum pro
začínající podnikatele. Zaměstnanecká agentura získala
v krátkém období důvěru svých klientů především z ostravských utlumovaných dolů. Jejích služeb využilo na 270
uvolňovaných pracovníků, z nichž bylo 110 úspěšně umístěno v novém zaměstnáni.
Podnikatelské centrum poskytlo prostory jedenácti začínajícím podnikatelům, kteři zaměstnávají více než 50
bývalých pracovníků. Kromě toho jsou z prostředků uvolněných na útlum financovány náhradní výroby vznikající
v rámci důlních i nedůlnlch organizací. Za dva roky bylo na
tyto účely uvolněno 2 mil. Kčs. Během tohoto období bylo
tímto způsobem vytvořeno vfce než 500 nových pracovních příležitostí. Navíc OKD získává nová pracovní místa
u podnikatelů, kterým pronajímá nebo odprodává uvolněné objekty k podnikání. Takto získal revír dalších 1200
nových pracovních míst. Nenf jistě špatnou vizitkou pro
těžařskou společnost procházející restrukturalizaci spojenou s útlumem, je-li v současné době na Úřadu práce
Ostrava celkem 164 uchazečů o zaměstnání, kteří měli
posledního zaměstnavatele OKD, a.s.

Současně s útlumem těžby v neefektivní ostravské
oblasti bude možné z uvolněných zdrojů prosperujících
dolů vyčlenit prostředky na přípravu těžebních kapacit
zejména v karvinské části revíru a postupně zde racionalizovat a zvýšit těžbu. Nová struktura revíru, jejíž základní
podoba se projeví již kolem roku 1995, bude východiskem
pro další optimalizaci struktury ve vazbě na vývoj trhu
a vývoj ekonomiky. Zde se změnila filozofie tržní ekonomiky totiž nejvýrazněji proti obdob! centrálně řízeného hospodářství. Jestliže hlavní úsilí bylo dříve zaměřeno na
těžbu uhlí bez ohledu na jiná kritéria a této významné
strategické suroviny byl stále nedostatek v souvislosti
s ocelovou koncepci, je dnes situace naprosto odlišná.
Akciová společnost OKD za rok 1992 natěžila celkem
14,134 mil. t uhlí a vyrobila 1,901 mil. t koksu. Těžba
poklesla za 2 roky existence a.s. o 5,600 mil. t. Celkové
stavy pracovníků poklesly za toto období o 30 790 pracovníků. Hospodářský výsledek byl zlepšen o 669,9 miliónů korun.
1989

Těžba celkem (Os. t) 22311,4
Prac. celkem (poč.) 103718
Prac. důlní VOJ (poč.) 72558
Hosp.výsl.(mil.Kí)
509,6
rozdíl 1990-1992
Těžba celkem (tis. t)
Prac. oelkem (poč.)
Prac. důlní VOJ (poí.)
Hosp. výsledek (mil. Kč)

19734,8
97883
69047
-534,9

1991
1992
15162,4 14134
77178
67093
55558
48557
76,2 135,0
-5600,8
-30790
-20490
+669,9

Omezení výroby surového železa a oceli, konkurence
polského uhlí a hutních koksoven výrazně ovlivnily prodejní možnosti hlavních produktů akciové společnosti na
tuzemském trhu. Nejobtížnější situace byla s prodejem
koksovatelného uhlí a vysokopecního a slévárenského
koksu, který je z hlediska realizace ekonomicky nejefektivnější. Obtížná situace na tuzemském trhu byla částečně řešena vyšším exportem. Podlí exportovaných paliv
se meziročně zvýšil 12,8% a činil v souhrnu 2,7 mil. tun.
Dovoz uhlí může však stát regulovat dovozními kvótami.
Takové omezení dovozu uhlí by mělo být realizováno a to
na objemy, které budou pouze doplňovat produkci našeho
hornictví. Tak je tomu i v jiných průmyslově vyspělých
státech. I v Německu se připouští dovozy uhlí a koksu jen
v určitém množství. Podobná opatření uplatňuji zemé
Evropského společenství např. nynf vůči dovozu oceli
z České a Slovenské republiky a zemí bývalého východního bloku.

Podnikatelský záměr
Nosným záměrem akciové společnosti OKD je postupná orientace a.s. OKD na produkci energetického uhlí, jejíž
objem roste ze současných 3,9 mil. t/rok minimálně na 5-6
mil. tun v roce 1995-1996.
Růst produkce a odbytu sortimentu energetického uhlí
je podmíněn omezením dovozů energetického uhlí za
dumpingové ceny, zejména z Polska. Pro rok 1993 se
předpokládá řešenítéto problematiky snížením dovozních
imitů.
Ve vztahu k liberalizaci cen černého uhlí dle Usneseni
vlády ČR k restrukturalizaci uhelného průmyslu a řešení
finančních vazeb mezi státem a uhelnými komerčními
společnostmi předpokládá privatizační projekt po celé období do roku 1996 stejnou cenovou úroveň jednotlivých
sortimentů s tím, že průměrná cena „uhlí celkem" bude
ovlivňována měnící se strukturou odbytu.
Podnikatelský záměr OKD, a.s. zahrnuje období let
1993-1996, které nepochybně vstoupí do historie revíru

jako technicky a ekonomicky nejsložitější časový úsek.
Kromě technické problematiky restrukturalizace kapacit
a zajišťování racionalizačních záměrů při těžbě uhlí, orientovaných na udržováni konkurenční schopnosti a.s. OKD,
je nutno realizovat rozsáhlý program odstraňováni následků dřívější politiky levné energie.
Tento program zahrnuje likvidaci nerentabilních ostravských dolů, kompenzaci zdravotnícha sociálních důsledků
a zahlazování následků dřívější důlní činnosti na povrchu.
Uhelný průmysl nevytvářel pro tyto účely odpovídající
zervu. vláda ČR v prosinci 1992 projednala zásady F
financováni programu odstraňováni následků dřívější důlní činnosti ze státního rozpočtu.
V další táži počítá privatizační projekt, zařazený do
druhé vlny, s postupným přechodem části nedůlnfch organizačních jednotek na formu akciových dceřiných společností. V konečné podobě budou akciovou společnost
OKD tvořit jednotlivé doly s Ostravsko-karvinsícými koksovnami, Hlavni báňskou záchrannou stanicí, Automatizaci řízení a OKR-dopravou. Zbytek budou dceřiné
akciové společnosti.

Nasazování nové techniky
Výrazným faktorem ovlivňujícím efektivnost práce důlních podniků je kvalita strojních technologií a zařízení a to
zejména v oblasti dobýváni, ražení i některých dalších
návazných činnostech. Racionální využití techniky je podmíněno i vyřazován ím fyzicky a morálně zastaralých strojů
a zařízení. Z minulosti ještě přetrvává stav, kdy použitá
technika převážně od tuzemských výrobců je málo kvalitní,
nespolehlivá, poruchová a má nízkou životnost.
Záměry v oblasti dobývání jsou motivovány nutnosti
dosáhnout vyšší efektivnost dobývaclho procesu a snížit
náklady na vytěženou tunu uhlí. Hlavním záměrem je tedy
zvýšení koncentrace těžby a zvýšení produktivity práce
s uplatněním systému výběrového dobývání u perspektivních šachet revíru. Toho lze dosáhnout orientací na
progresivní technologie s dostatečně výkonným a spolehlivým zařízením. Pro ekonomicky zdůvodněné případy se
zajišťuje nákup špičkové zahraniční techniky.
Zavádění nové dobývací techniky je součástí rozsáhlého programu modernizace dolů akciové společnosti OKO.
Správnost nastoupené cesty modernizace a mechanizace těžby v a.s. OKD potvrzují již také první dosažené
výsledky. Po deseti letech stagnace a výkyvů se podařilo
v roce 1992 zastavit pokles produktivity práce. V prvním
čtvrtletí 1992 stoupl důlní výkon, který je jedním z rozhodujících ukazatelů produktivity práce, o deset procent.
Koncepce a.s. OKD se tedy bude podle současných záměrů ubírat směrem ke koncentraci pracovišť, která jsou
na perspektivních šachtách vybavována vyspělou a spolehlivou technikou s prvky automatizace, monitoringu a
diagnostiky řízení. Cílem je kromě vyšší produktivity a
snížení nákladů snížit i pracnost a namáhavost hornické
práce, zlepšit pracovní prostřed! a minimalizovat délku
pobytu lidi na rizikových důlních pracovištích.
Akciová společnost OKD hledá rovněž další aktivity, které
by přispěly a posloužily dalšímu rozvoji a prosperitě. Patří k
nim především zužitkován! uhelných kalů z rybníků, které
jsou nejen černým místem na ekologickém vzhledu krajiny,
ale zároveň představují již značnou energetickou hodnotu
vytěžené suroviny, která by měla posloužit energetickým
účelům. Ve spolupráci s francouzskou společnost! Charbonages de France byla zpracována Feasibility Study (studie
proveditelnosti) na vybudování energetického zdroje ke spalování uhelných kalů ve fluidnlch kotlích. Jedná se o technologii, která nejen umožňuje efektivně spalovat kaly s vysokým
množstvím popela, ale i vody a to za velmi dobrých ekologických podmínek odpovídajícím přísným normám budoucích zákonů na ochranu životního prostředí.

Akciová společnost OKD pokračuje při vyjasňováni nového záměru realizovat těžbu zemního plynu z uhelných
sloji pomocí technologie hydroštěpenf. Pň téžbě černého
uhlí se ročně uvolňuje v OKR na 600 miliónů kubických
metrů metanu. Z tohoto množství lze dosud uplatňovanými
metodami d.egazace zachytit jen asi třetinu. Vetší část
uvolněného plynu odchází bez využit! do atmosféry, kde
mj. nepříznivě ovlivňuje ozónovou vrstvu.

Závěr
Strukturální změny v uhelném průmyslu probíhají pod
silným ekonomickým tlakem a jsou spojeny s mimořádnými náklady na odškodnění zdravotně poškozených horníků a stále rostoucími náklady na útlum těžebních kapacit.
Ve svých důsledcích mají značné sociální dopady na zaměstnanost a sociální úroveň horníků.
Dosavadní vývoj prokazuje, že na úspěšně realizovanou makroekonomickou politiku vlády must navazovat koordinované věcné řešení změn
u jednotlivých
rozhodujících odvětví.
Zvlášt v uhelném hornictví se prokazuje, žs útlum neefektivních těžebních kapacit je velmi nákladný a vyžaduje
nezbytně nutný čas k řešení technického a sociálního
projektu a vlastni realizace uzavření dolu. Dále se prokázalo, že podniky uhelného průmyslu nejsou s to financovat
z vlastních zdrojů náklady na útlum, náklady na ekologické
škody z minulých let a náklady na některé mimořádné
sociální výdaje.
V tomto směru byla nesmírně žádoucí a účelná spolupráce jednotlivých uhelných revírů s představiteli ministerstva hospodářství a později ministerstva průmyslu
a obchodu k vyjasnění pravidel a zásad pro věcné a zejména ekonomické řsšen! hlavních problémů restrukturalizace uhelného hornictví.
K objektivizaci navržených pravidel a nezbytného vztahu státního rozpočtu k mimořádným výdajům minulého
období přispěl pan T.O. J. Gheyselinck, poradce p. ministra
Dyby, který v průběhu roku 1992 vypracoval systém restrukturalizace v ČR s návrhem na ekonomické řešení
všech důsledků realizovaných změn.
Vládni usneseni č. 691 z 9.12.1992 uzavírá důležitou
etapu nezbytnou pro zdárnou transformaci uhelného hornictví do nových ekonomických a tržních podmínek. Zároveň jasné vymezuje účast státního rozpočtu na úhrada
velkých nákladů minulého období bez niž by realizace
změn nebyla možná.
Uhelné hornictví je transformací do tržnfch podmínek
výrazně ovlivněno. V OKD bylo v r. 1989 zaměstnáno přes
109 tis. pracovníků.
V letošním roce (leden 1993) zaměstnává OKD, a.s.
něco málo přes 54 tis. pracovníků. Z celkového úbytku
přes 30 tis. pracovníků bylo absolutně sníženo na důlních
a nedůlnfch organizacích v souvislosti s útlumem těžebních kapacit a omezováním rozsahu činnosti. Dále kolem
20-ti tis. pracovníků bylo vyčleněno v rámci deetatizace do
samostatných organizačních struktur a dceřiných akciových společnosti.
Výrazné strukturální změny v zaměstnanosti jsou tedy
ovlivněny řešením problémů zdravotně poškozených horníků, což ve svých důsledcích způsobilo úbytek kvalifikovaných pracovníků na exponovaných pracovištích v dole
a nemalé zvýšení nákladů na těžbu uhlí. Obměna a výchova většího počtu kvalifikovaných pracovníků pro rubáni
a přípravy byla časově i finančně náročná a znesnadnila
transformační proces v OKD.
Přes všechny složitosti a obtížnosti přechodu uhelného
hornictví do nového tržního prostředí jsou všechny změny
v OKD, a.s. uskutečňovány až dosud v podmínkách sociálního smíru.

Ing. Libor Doležal, Ing. Dušan Gálik
VUPEK.a.s., Praha, divize COAL-ENERGY Ostrava

Ing. Jindřich Karpíšek, CSc.
DIAMO-Ř.s.p.,pracoviště Příbram

Zkušenosti z aplikace metodiky
propočtu ekonomické kategorizace
zásob na černouhelných ložiscích
České republiky
Práce na metodice propočtu ekonomické kategorizace
zásob v podmínkách československých hlubinných černouhelných dolů byly ve VUPEK Ostrava zahájeny v plné
intenzitě v r. 1988. Tato problematika byla řešena ve
spolupráci se střediskem operačního výzkumu ČSUP Příbram ve VZUP Kamenná, kde byly již zkušenosti od 70. let
s ekonomickým oceňováním rudných ložisek (Příbram,
Hamr, Banská Štiavnica, Měděnec, Novoveská Huta) dobývaných hlubinným způsobem. Specifika hlubinného černouhelného hornictví byla souhrnně popsána a zobecněna
v roce 1988 /1 / a stala se výchozím podkladem pro modelové zpracování ekonomické kategorizace zásob v roce
1989/2/.
S principem metodiky propočtu na podmínky hlubinných
černouhelných dolů byla hornická veřejnost poprvé seznámena v roce 1990 na konferenci v Beskydech - Podolánkách /3/.
V průběhu r. 1991 byl realizován poprvé na uhelném
dole ČSFR propočet uhelných zásob, který umožnil na
základě stanoveni ekonomické efektivnosti vytěžení
a zpracování uhelných zásob rozdělit geologické bloky na
- rentabilní (ziskové)
- podmíněně rentabilní a
- ztrátové.
Tímto prvním uhelným dolem, který velice aktivně spolupracoval při aplikaci tohoto propočtu /4/, byl Důl Kladno,
s.p.. v Libušině. Vedení Dolu Kladno prozíravé zhodnotilo
možnosti této aplikace, které mohou být velice užitečné
v oblasti rozhodovacího procesu a nově se utvářejících
ekonomických poměrech. Možno říci, že od prvních kontaktů v Beskydech na podzim r. 1990 byla z iniciativy Dolu
Kladno dohodnuta realizace tohoto propočtu do tři měsíců.
Smluvní řešení započalo již v prosinci 1990 a ukončeno
bylo ve 12/91. K vlastnímu řešení bylo možno přistoupit po
řadě náročných konzultací s pracovníky odborných útvarů
Dolu Kiadno, kdy po dobu téměřcelé 1. poloviny roku 1991
bylo nutno vzájemně vyjasnit přístupy k řešeni dané problematiky a následné přípravné kroky ke zpracování prvotních podkladových materiálů v oblasti zásob,
nákladovosti a výnosů.
Okruh problematiky vymezil potřebnou účast profesních
pracovníků důlního podniku (technici a technologové přípravy výroby, geologové, měřiči a ekonomové), kteří zajišťovali zpracování potřebných podkladů. Z hlediska
organizačních a důlních technických podmínek lze Důl
Kladno charakterizovat takto:
- jde o důlní podnik spojený ze 3 bývalých samostatných
dolů s hornickou činnosti přesahující 100 let
- s výjimkou závodu 1 (Nejedlý) jsou na závodech

•
-

2 (Gottwald) a 3 (Zápotocký) uhelné zásoby téměř dotěženy neboznamenajl vysokou nákladovou náročnost,
vzhledem k rozdílným podmínkám dobýván í na jednotlivých závodech nutno aplikovat i rozdílné technologie
dobýváni podle jednotlivých slojí,
značná dekoncentrace výroby daná zejména velkou
plošnou rozlohou důlního pole a dobýváním zbytkových
zásob,
na dvou závodech jsou dobývány spodní lávky Hlavni
kladenské sloje (HKS).
dobýván) nízkých slojí v tektonicky narušených slojích
s vysokým podílem přibírky původních hornin,
dobývání pilířů plné mocnosti HKS je provázeno zvýšenou náchylnosti ke vzniku požárů, přlp. záparů.

Za klíčové problémy byly určeny:
1. Kvalifikovaná integrace bloků zásob (IBZ), odvozená
od stávajícího systému evidence geologických bloků při
současném respektování specifik jednotlivých závodů
a sloji.
2. Stanovení a vyčísleni celkových nákladů na těžbu
v takto vytvořených IBZ.
3. Ocenění výnosů • tržeb u vytvořených IBZ nejen ve
vztahu k parametrům výhřevnosti suroviny v bloku, ale
i vzhledem k raáíné sortimentní skladbě (rozpadu) těžby
z jednotlivých IBZ.
Propočet byl prováděn ve dvou fázích. V1. fázi proběhlo
statické ocenění jednotlivých elementárních části zásob
(IBZ), tj. bez přihlédnuti k harmonogramu těženi částí
ložiska na důlním podniku a k vývoji cen a nákladů v čase.
Z několika stovek geologických bloků zásob byly tyto integrovány podle shodných či podobných provozně technických a geologických podmínek.
Nákladové ocenění IBZ bylo provedeno na základě
analýzy výsledků hospodářské činnosti Dolu Kladno za rok
1990. K přímým nákladůmtěžebnlch úseků byly přiřazeny
příslušné podíly nákladů úseků služeb, odbytu, dopravy,
úpravy a společných režii závodní a podnikové úrovně.
Pomocí indexů byly náklady přepočteny na cenovou úroveň r 1991.
Tržby za uhlí prc jednotlivé IBZ byly stanoveny na
základě souhrnného kvalitativního ukazatele-výhřevnosti.
Ceny (tržby) byly stanoveny na úrovni platných velkoobchodních cen. Rentabilita byla vyjádřena ukazatelem
nákladovosti, tj. poměrem individuálních nákladů k individuálním tržbám za potenciální produkci z IBZ, přičemž za
rentabilní zásoby jsou považovány IBZ s koeficientem
nákladovosti s i .

I
V
1

Ukazatele nákladovosti byly propočteny ve dvou cenových úrovních. Propočty 1. fáze přinesly
následující dílčí výsledky:
Oat. základna 1. ( ze

f

Ukazatel
nákladovosti
Kč/Kč

Počet IBZ
Závod 1
Závod 2
Závod 3
Podnik
Důl Kladno

61
45
22

1,30
1,45
1.21

Zásobv rentabilní = ukazatel nákladovostisi
Ceny CUE na evropském trhu
(1 DM = 17.73 Kč)
%
%
z celkových
počet IBZ
z celkových
počet IBZ
zásob
zásob
10
44,1
11
91.5
1
8,0
40
82,4
97,6
22,4
21
3
VO ceny ČSFR rok 1991

23

128

.38

112

91

visejlcl s přístupovými cestami ke stanoveným IBZ v tomto
rozsahu:
celkové náklady
závodpoěet
objektů
(mil. Kč)
67,4
18
Z1
16,4
6
Z2
Z3
3
1,8
Podnik
27
85,6
Očekávaná tržní cena produkce z příslušného IBZ byla
stanovena ze známých parametrů výhřevnosti a očekávaného rozpadu těžby - třfdnosti. Propočet byl proveden opět
ve dvou cenových úrovních jako v první fázi, IBZ byly
setříděny podle individuálního ukazatele nákladovosti po
závodech a za podnik.

Z výchozí základny - uhelných zásob členěných do 128
IBZ, splnilo kritérium rentability pouze 23 IBZ, což z celkových zásob představuje 38 % podíl. Pouze tento podil
zásob zatížený výrobními náklady (průzkum, těžba, úprava, dopravné loco) by na trhu ČSFR ve VOC r.1991 byl pro
těžební podnik rentabilní. Naproti tomu za předpokladu
umístěni produkce Dolu Kladno v plném rozsahu na
evropském trhu s ČUE v cenách r. 1991 by kritériu efektivnosti vyhovělo 112 IBZ (91 % z celkových zásob), což by
znamenalo téměř 2,4 násobné zvýšení.
Do 2. fáze - dynamizovaného propočtu byly zahrnuty
pouze zásoby vytěžitelné (z hlediska vázanosti) dle IBZ
z jednotlivých závodů. Do komplexních nákladů těžebních
úseků byly dále zahrnuty náklady na otvírkové práce sou-

Dílcí výsledky propočtů 2. fáze:
Dat. základna 2. fáze
Počet IBZ
Závod 1
Závod 2
Závod 3
Podnik
Důl Kladno

38
36
20
94

Podíl
vytěžitel.
zásob z
geologických
v procentech
44,3
49,9
47.6

Zásobv rentabilní = ukazatel nákladovostisi
Ceny CUE na e'vropském trhu
(1 DM = 7.73 Kč)

VO ceny ČSFR rok 1991
počet IBZ

45,2

Dalším krokem 2. fáze propočtu bylo provedení tzv.
kumulativního propočtu ukazatele nákladovosti. IBZ jsou
zde setříděny podle klesající rentability a současném
nasčitávání množství zásob, potenciálních tržeb a nákladů
a opět ve dvou cenových úrovních. Výsledkem bylo
zjištění, že v úrovni VOC r. 1991 bylo na celém podniku
rentabilních 72 % vytěžitelných zásob soustředěných na
závodě 1, přičemž ani jeden IBZ na závodech 2 a 3 neměl
charakter ryze rentabilních zásob. Z pohledu exportních
cen se jevila efektivní těžba prakticky na všech závodech.
Takto zpracovaný propočet byl samozřejmě poplatný devizovému kurzu čs. koruny vůči konvertibilním měnám
v úrovni r. 1991. Rovněž tak nutno respektovat skutečnost,
že nelze veškerou produkci umístit na těchto trzích.
Kumulovaný propočet umožnil stanovit maximum realizovaného zisku (důlní rentu) vymezující množství rentabilních zásob identifikovatelných podle IBZ. Intenzita roční
těžby dala i odpověď na předpokládanou životnost celého
podniku. Další význan -ou kategorii zásob - podmíněně
rentabilních, propočet vymezil na základě individuálního
ukazatele nákladovosti, který je sice vyšší než 1, ale
v kumulativním tříděni nepřekročil hodnotu 1. Ztoho vyplynula možnost kombinovaného dobýváni rentabilních ( 1 0
IBZ pouze na závodě 1) a podmíněně rentabilních (dalších
24 IBZ ze všech 3 závodů) zásob při dodržení celkově
příznivé ekonomické situace celého podniku. Grafické
znázornění vymezení ekonomické kategorizace zásob na
Dole Kladno - viz příloha číslo 1.

% z využitel.
zásob

počet IBZ

% z využitel.
zásob

10

43,6

38
34
19

100,0
95,4
96,6

10

34,8

91

93,9

Z praktického hlediska byly tyto ekonomické propočty
doplněny o další kritérium - respektování specifik hornické
logiky dobývání (bezpečnost provozu, systém otvirky,
větráni, doprava aj.). Výsledkem bylo, že v návaznosti na
takovýto harmonogram odrubávánf IBZ byío ekonomicky
výhodných 26 IBZ, a to pouze ze závodu 1, představujíc!
cca 40 % podíl z vytěžitelných zásob závodu 1.
Experimentálně byl pro závod 1 proveden i propočet
dynamizovaných nákladů a tržeb z rentabilních a podmíněně rentabilních IBZ s využitím činitele času pň použití
diskontní sazby 10 % pro celé sledované období. Pro
stanovenou roční výši těžby byla odvozena i předpokládaná životnost, čemuž odpovídal i diskontovaný kumulovaný
zisk za toto období v hodnotě téměř3krát větši proti zisku
bez časového rozlišeni.
Zkušenosti z aplikace této metodiky prokázaly
jednoznačně potřebnost a díky své srozumitelnosti pro
technicko - inženýrský kádr dolu i uplatnitelnost v hornické
praxi. Pouze z důvodu diskrétnosti vůči Dolu Kladno nemohou být v tomto příspěvku použity všechny číselné
údaje, které by ještě více usnadnily srozumitelnost provedených propočtů.
V závěru roku 1992 byly uskutečněny další aplikace
oceňování Čemouhelných zásob. V rámci OKR je to Důl
Darkov se třízávodovou strukturou těžebních poli. V západočeském uhelném revíru je to Důl Krimich - jednozávodová těžba. Předpokládáme, že v době konáníkonference

- hodnověrnost podkladových údajů a rychlost jejich
vytvořeni odvis! od úrovně sestaveného týmu proťesn ích pracovn (ku dolu (geologové, měňči, technologové, ekonomové) nejen po stránce odborné, ale i po
stránce motivační.

budou již k dispozici další poznatky z aplikací z výše
uvedených dolů, s nimiž Vás budeme moci seznámit.
Přesto již i v této fázi pracf můžeme učinit dílčí závěry:
- potvrzuje se rozdílná úroveň technicko inženýrských
přístupů k ekonomickému řízení dolů nejen mezi
jednotlivými revíry,
- přetrvává i nadále neprůhlednost ekonomiky uvnitř
podnikového či závodového hospodaření,
• statistické výkaznictví a celá řada dlouhodobě udržovaných podpůrných agend byla koncem roku 1990
narušena, ukončena či zničena,
- budovaná marketingová oddělení stále nefungují,
v korrplexu všech svých činnosti, přetrvávají předchozí
praktiky,
- managementy jednotlivých dolů se shodují na
potřebnosti těchto ekonomických propočtů a přiznávají
nevratitelné zpoždění, kdy absence takovýchto propočtů mohla rozhodovací proces usnadnit a objektivizovat,
- managementy dolů považuji takovéto propočty za součást výrobního tajemství podniku a jako s takovým s ním
hodlají nakládat,
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Ing. V. Kaštanovský, Ing. J. Janáček
Důlní průzkum a bezpečnost Paskov

K problematice výpočtů zásob v OKR
Znalost ložiska - nezbytný předpoklad
pro jeho účelné a ekonomické využití
Důležitým předpokladem pro účelné a ekonomické vyu
žilf ložiska je jeho znalost, zejména z hlediska struktuměgeologické stavby, vývoje slojí, jejich stavby a stálosti,
úložních poměrů, kvality suroviny, určení báňsko-technických podmínek dobýváni, hydrogeologických a geomechanickýph poměrů, složení a kvality geologických
zásob, ověřeni výskytu dalších doprovodných surovin
nebo Škodlivin a dalších faktorů.
Znalosti o výše uvedených kritériích získáváme z prací
průzkumného charakteru, provedených na ložisku. Je samozřejmé, že znalosti o ložisku jsou přímo úmérné množství
a kvalitě průzkumných prací, hodnověrnosti získaných údajů
a úrovni jejich zpracováni, vyhodnoceni a interpretace.

Vliv stavu prozkoumanosti ložiska
na tvorbu jeho modelu
Praktické poznatky z OKR ukázaly, že prvá etapa
průzkumu, provedená průzkumnými vrty z povrchu, může
podat jen velmi omezené údaje o ložisku a jejich hodnověrnost je velmi nízká. Ze získaných výsledku průzkumu
této etapy lze zkonstruovat jen velmi hrubý model ložiska,
který prakticky neumožňuje spolehlivé navázáni projekčních prací, jak to dokladuji zkušenosti z nových dolů
OKR, otevřených po druhé světové válce - z dolů SS.kvěien,
CSM, Paskov a Stařic.
Již prvé dúlnf práce na nově otevíraných ložiskách
(počínaje hloubením jam) ověřily zásadní rozdíly proti
přijatému geologickému modelu ložiska, vytvořenému jen
na základe výsledků z povrchových vrtů. Tyto výsledky
byly v některých případech důvodem k zásadní zrněné v
projekcí základních otvlrkových děl včetně jejich orientace
(např. na Dole Paskov).
Model ložiska, zkonstruovaný na základě výsledků dokumentace povrchových vrtů, které jsou lokalizovány
y určitých, víceméně pravidelných sítích, dovoluje vytvont
jen velmi hrubou představu o závislosti na hustotě vrtné
sítě, přesnosti interpretace a schopnostech a zkušenostech autora. Přesnost, nebo spíše nepřesnost modelovaných geologických a tektonických poměrů je v každé části
vyhodnocené plochy zhruba stejná a zásoby je možné
zařadit do kategorie zásob vyhledaných (dříve kat. C 2),
v hlubších nebo některých okrajových partiích jako zásoby
prognózní (dříve kat. D).
Dlouholetou konfrontaci výsledků zjištěných z povrchových vrtů s výsledky získaných důlními díly v kombinaci
s důlními vrty lze konstatovat, že tyto výsledky nelze
většinou vůbec vzájemně srovnat ani z hlediska
struktumě-tektonických poměrů, ani při identifikaci slojí.
Pouze v oblasti kvalitativní charakteristiky suroviny lze
někdy dílčí výsledky hodnocení použit.
Po provedeni otvlrkových, průzkumných a provozních
ražeb v kombinaci s důlními vrty se část ložiska posune
v prozkoumanosti do vyšších kategorií. Ražbami ověřené
oblasti již lze vyhodnotit tak, že je možno získat spolehlivé
podklady pro finálni dobývací práce. Prostor, ve kterém lze
provést podrobnější průzkum ražbami s doplňkovými důlními
vity je omezen jen na určitou plochu a na určitý hloubkový
interval. Plocha je závislá na modelaci ložiskového tělesa,
hloubka na dosahu průzkumných vrlů a spolehlivosti jejich
interpretace. Při olvírce nejvyšších částí ložiska je prozkoumávaná plocha v porovnání s celkovou plochou jen jejím
zlomkem. Postupem do hloubky se plocha možného roz10

šíření důlního průzkumu zvětšuje až v určité hloube* lze
provádět průzkum v celé plose ložiska Dosažen! této
hloubky je někdy otázkou několika desetiletí.
Se zřetelem na výše uvedené je zřejmé, že s průběhem
průzkumných prací na ložisku a závažností novo ověřených
skutečnosti, Které nekorespondují s původními interpretacemi, je nutné model ložiska aktualizovat a to někdy zásadním
způsobem. Frekvence tohoto upřesňováni závisí na komplikovanosti geologicko- tektonických poměrů na ložisku. Dílčí
zpřesňování v rámci zpracovaného modelu ložiska v oblastech těžebních bloků nebo ker se děje průběžně každoročně. K zpracován! nového modelu ložiska by mělo
docházet v obdobích 10-15 let, u dolů s dobre prozkoumanými jednoduchými poměry až 20 let. V dřívějších předpisech
KKZ byl uváděn tento interval rovněž v rozpětí 10-15 let.
Interval, kdy dochází k novému zpracováni ložiska
v rámci nového výpočtu zásob, bývá v praxi podmíněn
novými koncepčními záměry organizace hospodaříc! na
ložisku, spojenými zejména s otvírkou nových oblasti nebo
nových patrových úrovni.

Pravidla pro tvorbu
geologického modelu ložiska
jako platformy pro zhodnocení zásob
na ložisku - „výpočtu zásob"
Geologický model ložiska lze definovat jako prostorový
geometrický obraz vývoje ložiska, jež je graficky znázorněn vertikálními a horizontálními řezy a dále odvozenými slojovými mapami geologických zásob, jež zobrazují
přesnou prostorovou lokalizaci ploch zásob.
Na základě interpretace údajů získaných geologickým
průzkumem, otvírkou, přípravou a těžbou ložiska je přijata
koncepce jehostruktumě-tektonickéageologickéstavby.jako
báze pro konstrukci výše uvedených grafických materiálu.
V další fázi zhodnoceni zásob z hlediska jejich
základních kvalitativních vlastností, stupně jejich prozkoumanosti a přípustnosti k dobývání je rozhodující zejména
role kondic a jejich parametru. Zde bychom rádi upozornili
na jejich novelizaci (v souladu s § 13 a 14 horního zákona
č. 44/1988 Sb. ve znění novefy 541/1991 Sb.), jež je
v současnosti připravována.
V podmínkách OKR, tedy. organizace hospodařící na
celém ložisku s výjimkou Dolu CSM sdružující několik důlních
podniků se však jeví jako nezbytná, koncepce tvorby gaol,
modelu ložiska v jednotlivých dobývacích prostorech k
vytvořen) srovnávací bázepotřebné přinejmenším k zajištění
hospodaření s uhelnými zásobami.
V současnosti správou OKO koncipovaná závazná pravidla tvorby geologických modelů čemouhelných ložisek
ostravsko-karvinského revíru a průzkumných polí čsl. části
hornoslezské pánve, zatím ve formě pracovního návrhu,
vytvářej! předpoklad pro vytvoření dlouhodobě platného
pohledu na ložisko, jednotné vymezen! té části, která by
v současnosti, či budoucnosti, mohla být potencionálně
vhodná k dobývání a snížení počtu bloků zásob, které
budou do modelu zařazeny.

lí-í

Zakotvení problematiky
průzkumných prací a jejich vyhodnocení
v dnešní legislativní základna
Tato problematika je řešena zákonem č. 44/1966 Sb.
(Horní zákon) ve znění novelizace zák. ČNR č. 541/1991
Sb. ze dne 4.12.1991.

ř

V části třetí § 11, odst. 2 jsou vymezeny povinnosti
organizace z hlediska ochrany a racionálního využiti ne
rostného bohatství.
Mezi tyto povinnosti mimo jiné patří:
a) ověřovat výhradní ložisko tak, aby se zjistily a vyhodnotily
všechny využitelné nerosty ložiska a jejich užitkové složky.
b) ověřovat vývoj a úložní poměry výhradního ložiska tak, aby
se výstavba dolů a lomů, otvlrka, příprava a dobýváni
výhradního ložiska mohly projektovat a uskutečňovat
podle zásad báňské technologie a aby se zabezpečilo
racionální využiti zásob výhradního ložiska.
c) používat takové metody a postupy, aby nedošlo k ?nemožněnl nebo ztížení využit! výhradního ložiska nebo
jeho části a k neodůvodněným ztrátám zásob výhradního ložiska.
O povinnosti organizace zabezpečit upřesněni znalosti
o ložisku v nezbytném předstihu v hranicích vlastního
dobývacího prostoru se zmiňuje § 3 1 , odst. 3.
V § 14 se stanovuje povinnost vyhodnocování výsledků
vyhledáváni a průzkumu výhradního ložiska. Součásti tohoto vyhodnocení je výpočet zásob, který zabezpečuje
organizace, včetně schvalovacího řízení.
Tento nový postup při zpracováváni a schvalováni výpočtů zásob spolu se stanovením nových podmínek využitelnosti ložiska, kdy se prakticky všechny pravomoce
a povinnosti převádějí na organizaci, jistě přispěje k tomu,
že nové výpočty zásob budou obsahovat takové materiály,
které jsou pro organizaci nezbytné. Tyto by měly být výrazně zjednodušeny a provedeny takovým způsobem, aby
se daly maximálně využít pro vlastni koncepční, plánovací
a projekční činnost organizace.

Nové podmínky využitelnosti
pro hodnocení uhelných zásob
Současná legislativní základna definuje podmínky využitelnosti zásob jako soubor ukazatelů množství, jakosti
nerostů, geologických, ekologických, báňsko-technických
a jiných ukazatelů, podle nichž se posuzuje vhodnost
zásob výhradních ložisek k využiti.
Za základní podmínky lze považovat podmínky pro
zařazován I zásob do kategorii dle stupně prozkoumanosti,
podmínky určováni základních parametrů pro výpočet tonáže zásob (mocnost sloje a měrná hmotnost) a podmínky
určováni chemicko-technologických vlastnosti zásob.
Donedávna platné kondice pro posuzováni vhodnosti
zásob černého uhlí k využiti vedle nesporných přednosti,
zejména zajištěni jednotnosti pň hodnoceni zásob na
všech lokalitách a tím funkčnosti systému hospodaření se
zásobami, však vyvolávaly potřeby udržování složitého
systému administrativních postupů spojených s otázkami
využíváni zásob. Zde máme na mysli komplikovaná odpisová řízen I a překlasifikace zásob přesto, že byla většinou
předem zřejmá jejich nevhodnost k dobýváni.
Nově koncipované podmínky využitelnosti zásob, jež
jsou v současné době ve stadiu pracovního návrhu OKD,
a.s., by měly v daleko větši míře zreálnit stanoveni bilančních zásob a minimalizovat tak negativní dopady kondic
minulých.
Lze je stručně charakterizovat jako výrazně pružnější
v zohledněni geologických, báňsko-technických, bezpečnostních i dalších kritérii.

Vytěžitelné zásoby
V nových podmínkách tržního hospodářství, kdy těžební
organizace nesou plnou zodpovědnost za racionální využiti zásob, ale zároveň i za ekonomickou stabilitu
a perspektivu organizace, je nezbytné podrobné vyhodno-
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cováni vytěžitelných zásob. Zejména potom na ložisku
typickém variabilními geologickými podmínkami, které
jsou příčinou variability průměrných nákladů na těžbu.
Horní zákon definuje vytěžitelné zásoby jako bilanční
zásoby zmenšené o hodnotu předpokládaných těžebních
ztrát souvisejících se zvolenou technologii dobýváni nebo
s vlivem přírodních podmínek, nepodařilo se však dosud
stanovit objektivní metodiku pro jejich stanoveni.
Tento úkol především významně komplikuje rozsáhlé a
různorodé spektrum faktorů • geologické, báňskotechnické, ekonomické. Základním principempro zařazeni
části zásob do vytěžitelných zásob by však měla být jejich
technicko-ekonomická dostupnost.

Likvidační výpočty zásob
V souvislosti s realizaci útlumového programu na několika dolech OKR považujeme za nutné upozornit na problematiku tzv. likvidačních výpočtů zásob.
V praxi používaný pojem likvidačn I výpočet zásob však
nen í v současné legislativn I základně obsažen a z hlediska
předpisů není žádný rozdíl mezi požadavky na výpočet
zásob ložiska v těžbě a ložiska, které má být opuštěno.
Pro zpracovávání tzv. likvidačních výpočtů zásob závodů
Žáru bek, Bezruč a J.Šverma byla v podstatě přijata koncepce
Prof. Ing. M. Dopity, DrSc., pro zpracováni tohoto druhu
výpočtů ve variantě- závěrečná zpráva o geologické stavbě
a hornické činnosti na ložisku na základě nových poznatků
(včetně údobí likvidace) i revize starších podkladů, přičemž
vlastni výpočet zásob na ložisku ponechané uhelné
substance je pouze části závěrečné zprávy.
Tento elaborát, spolu s uchovanou základní grafickou
důlně-měňckou a dúlně-geologickou dokumentaci, by měl
umožnit kdykoliv posoudit připadne znovuvyužitl ložiska
z nejrůznějších hledisek. Současně má obsahovat zprávu
o postupu technických prací provedených pň likvidaci dolu
a dalších opatřen I (čerpán I vod, zajištěni starých úvodn leh
děl, vlivy doznívání těžební činnosti na povrch, aid.).
Nespornou výhodou této koncepce je možnost
soustředěni všech poznatků a údajů o ložisku v jednom
materiálu a v objektivizaci vstupních údajů na základě
revize starších podkladů.
Takto pojaté zhodnoceni ložiska by bylo trvalým seriózním podkladem pro budoucí generace.

Závěr
Výpočet zásob na ložisku, jako výsledek interpretace
ekonomicky náročných průzkumných práci, těžebních
prací a dalších aktivit, je jednoznačně základním prvkem
systému hospodařeni s uhelnými zásobami a podkladem
pro koncepční, plánovací a řídící práci pň dobýváni.
Za předpokladu dalšího objektivního ekonomického
zhodnocení zásob může pak splňovat funkci prostředku
pro tvorbu surovinové politiky státu ve smyslu rozvoje nebo
útlumu těžeb určité nerostné suroviny.
Literatura:
Dopita, M:. Návrh pokynů pro zpracováni tzv. likvidačních výpočtů uhelných zásob, Ostrava 1991
Sivek, M.: Řešeni transformace systému hospodařeni
s uhelnými zásobami na podmínky tržní ekonomiky, VŠB
Ostrava 1991
Kolektiv autorů: Závazná pravidla tvorby geologických
modelů čemouhelných ložisek ostravsko-karvinského revíru a průzkumných poli čsl. části hornoslezské pánve ve
správě OKD a.s., Ostrava 1992
Kolektiv autorů: Podmínky pro posouzeni vhodnosti
zásob černého uhli k využiti na lokalitě, Ostrava 1992

Doc. Ing. Petr Konečný, CSc
Hornický ústav AVČR Ostrava-Poruba

Některé možnosti zvyšování
koncentračních parametrů v OKR
Souhrn: Koncentrační parametry významně ovlivňují ekonomiku dobývání uhelných zásob. Jsou dány
přírodními podmínkami, použitými technologiemi a technickými prostředky a v neposlední radě vycházejí
také z dosavadních zvyklostí a vývoje. Na základě analýzy dosavadního vývoje vybraných koncentračních
parametrů, u stěnových porubů -délka porubní fronty, dobývaná mocnost a rychlost postupu porubní fronty
• se zvážením qeomechanických hledisek - je vysloven názor na žádoucí vývoj těchto parametrů.

Úvod
V současné době ekonomického tlaku na výsledky
docilované pň hlubinné těžbě uhli v ostravskokarvinském
revíru majf mimo jiné zásadní význam koncentrační parametry, které dosažené ekonomické výsledky významně
ovlivňuji. Každá těžební organizace vyvíjí oprávněnou
snahu získat z jednoho porubu co nejvyšší těžbu.
Výši těžby za určité časové období, např. na 24 hod,
ovlivňuje dobývaná mocnost, délka porubu (plochá výška)
a rychlost postupu porubní fronty. Je samozřejmé, že tyto
faktory jsou významně ovlivněny, někdy přímo předurčeny,
přírodními poměry (např. mocností sloje, tektonikou),
nicméně v řadě případů jsou v určitém rozmezí volitelné.
Musí být ovšem také respektována technická omezeni,
např. rozsah mocnosti, vyplývajíc! z použité výztuže,
případně dobývaciho mechanismu nebo délka stěny v návaznosti na kvalitu hřeblového dopravníku. Nicméně právě
v současné době přestávají být technické prostředky omezujícím činitelem, neboť lze vyvinout a realizovat mechanismy, vyhovující i těm nejnáročnějším požadavkům.
Největší rezervy v tomto smyslu existuji při dobýváni
mocných ploch uložených slojí, kde lze uvažovat
o zvyšování všech tří hlavních koncentračních parametrů:
dobývané mocnosti, délce porubu i rychlosti postupu porubní fronty. Toto lze dokumentovat na dosavadním ve
vývoji těchto parametrů. V předloženém příspěvku také
zvažuji geomechanické důsledky jejich zvyšování a z toho
vyplývající závěry pro zlepšován! koncentračních parametrů z hlediska geomechaniky.

Dosavadní vývoj vybraných
koncentračních parametrů v OKR

Možnosti dalšího zvyšování
koncentračních parametrů
z geomechanického hlediska

Zvětšován! dobývané mocnosti {pň zachován! ostatních
parametrů) má ty důsledky, že se procesu zavalování a
přetvářeni zúčastňují stále větší objemy hornin. Je tedy
nutno očekávat výraznější přitlžení pilíře v předpolí, širší
zónu přídavných napětí i většf konvergenci. Zvětšován!
dobývané mocnosti také zvyšuje nároky na únosnost
výztuže, která proto musí mít těžší konstrukci. Zvyšuje se
riziko vyjíždění pilíře, který se při velkých dobývaných
mocnostech stává místy nestabilním.
Všechny tyto skutečnosti se projevují tlm, že od určité
hranice přestává být zvyšování dobývané mocnosti efektivní, neboť vzniklé problémy se projeví na zvýšen!
pracnosti a poklesu těžby. Z obr. 7 a 8, na nichž je uvedena
průměrná denní těžba jednoho porubu a výkon v rubáni při
různých dobývaných mocnostech, vyplývá, že v OKR, v
karvinské dílčí pánvi se dociluje nejvyšších denních těžeb
a výkonů při dobývaných mocnostech od cca 3 m do 4.5
m, nad tuto mocnost již těžba i výkon klesá. Výsledky z
USA, kde byly porovnávány výkony docilované pň různých
mocnostech dobývání ukazují (obr. 9), že pň tamní íechni-

Specifická situace ostravsko - karvinského reviru,
v němž probíhá dobývání ve dvou geologicky odlišných
jednotkách - ostravské a karvinské dílčí pánvi, vyžaduje
hodnotit vybrané koncentrační parametry nejen souhrnně,
ale ve členěni na obě dílčí pánve. Geologická odlišnost
obou jednotek je obecně známa, zde budiž jenom připomenuta z hlediska koncentračních parametrů zásadní
odlišnost v mocnosti dobývaných sloji: v ostravské části
jsou dobývány sloje o malé, výjimečně střední mocnosti
(doposud ověřeno 168 sloj! o průměrné mocnosti 73 c m ) ,
zatím co v karvinské části jde o sloje středně mocné až
mocné (zjištěno 88 slojí s průměrnou mocnosti 228 cm).
Pro hodnocení dosavadního vývoje koncentračních
parametrů v OKR je potřeb! nejdříve si ujasnit vývoj těžby,
který je uveden na obr. 1. Z obrázku je patrné snižování
révími odbytové těžby z rubáni. Průměrné počty porubů,
jimiž je tato těžba zabezpečena, jsou na obr. 2. Je zřejmé,
že v důsledku útlumu těžby klesají rychleji průměrné počty
porubů v karvinské části OKR než v části ostravské. Prů12
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měrná denní těžba z jednoho porubu (obr. 3) v hodnoceném období kolísá, přičemž v posledních třech letech je
tendence mírně klesající. Poruby v karvinské dílčí pánvi
mají průměrnou denní těžbu asi 2.6 krát větši než
v ostravské'.
Vývoj dobývané mocnosti je znázorněn na obr.4. Je
zřejmé, že v souladu s geologickými poměry v obou dílčích
pánvích je dobývaná mocnost v karvinské dílčí pánvi asi
2.3 krát větší než v ostravské. Poměr mezi dobývanými
mocnostmi se v čase výrazněji nemění, přesto, že se v
posledních letech projevuji tendence nedobývat mocné
sloje v lávkách, ale na plnou mocnost (viz nárůst dobývané
mocnosti v roce 1991 v karvinské dílčf pánvi).
Délka porubní fronty se vyvíjela podle obr. 5. je zajímavé, že v ostravské i karvinské části je v podstatě stejná a
čin! cca 100 až 120 m.
Průměrné denn! postupy jednoho porubu jsou na obr.6;
je zřejmé, že v karvinské dílčí pánvi jsou rychlosti postupu
porubu jen o necelých 10 % vyšší než v ostravské. Za
nepříznivé lze považovat, že v posledním obdob! (1989 až
1991) je trend tohoto parametru klesající.
Ze všech těchto skutečností vyplývá, že větší denní
těžby, které jsou dosahovány z porubů v karvinské oblasti,
jsou hlavně důsledkem větší dobývané mocnosti. Současně je zřejmé, že vývoj v posledních letech nevedl k
výraznějšímu zvýšení průměrných délek porubních front,
ani ke zvýšeni rychlosti jejich postupu.

I
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ce a technologii byly docilovány optimální výsledky v mocnostech kolem 3.2 m, další zvyšován t dobývané mocnosti
již působilo nepříznivé.
Zvětšováni délky porubní fronty má obecně na napěťové
a deformační poměry v okolí porubu příznivý vliv. V úzkých
pilířích totiž může docházet k interakci přídavných napěti
od sousedních staňn, zejména, jedná - li se o závěrný
porubní blok umístěný mezi starinami nebo mezi starinami
a tektonikou. Ke kombinovanému namáhání ve středové
části pilíře dochází též tehdy, posunuji-li se zóny zvýšených tlaků při okrajích do středu například odtehčovacím
vrtáním z chodeb. Matematické modelováni i praktické
zkušenosti (např. s vedením porubu 13933 na Dole ČSA)
ukazují, ze při dobýváni s porubní frontou délky cca 200 m
je již porubní blok natolik široký, že při současných mocnostech a hloubkách dobývání je jeho střední část (mezi
výdušnou a těžní chodbou) rovnoměrně zatížena a nedochází na ní ke kombinaci vlivů od hran vlastního porubního bloku.
Omezení délky porubní fronty není tedy v geomechanických, ale technologických a větračských hlediscích. Z
technologických uvedu hlavně kvalitu porubového dopravníku a potřebu takového sladěni mechanizace, aby bylo
docíleno výhodného vyuhlovacího cyklu v porubu, z hlediska větrání je nutno zajistit efektivní odvětrání celé stěny
včetně výdušné chodby.
Rychlost postupu porubní fronty ovlivňuje rychlost napěťových a deformačních změn v masivu v okol! porubu.
Tyto změny ilustrují například výsledky měření ve vytáčeném porubu á. 63476 na Dole Doubrava. V tomto porubu
byly měřeny metodikou Mezinárodního byra pro mechaniku hornin výlomy ze stropu jako ukazatele chováni bezprostředního nadloží. V důsledku vytáčení měly různé úseky
porubu různou rychlost, od téměř 0 do cca 3 m/24 hod.
Ukázalo se (obr.10), že ke zlepšování stropních poměrů,
vyjádřených procentem výlomů ze stropu, došlo od rychlosti 0.5 m/24 hod, nejintenzivněji byly stropní poměry
ovlivněny v intervalu rychlostí 0.75 až 2.5 m/24 hod, a že
zvyšování rychlosti nad cca 2.75 m/24 hod již chování
stropu prakticky neovlivnilo. Z jednoho měření nelze
ovšem dedukovat obecné závěry, uvedený příklad slouží
spíše pro ilustraci vlivu rychlosti postupu porubu na chování bezprostředního nadloží, současné průměrné denní
postupy porubů jsou však zhruba uprostřed pásma,
v němž docházelo k největšímu ovlivňování stropu rychlostí postupu.
Ve vyšším nadloží dochází ovšem k opožďování přetvářných procesů, nicméně nepřiměřené zvýšení rychlosti
postupu porubu se projeví tím, že horský masiv nestačí na
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rychlost změn napětí daných postupem porubní fronty
reagovat, přetváření a zejména porušování se opožďuje a
masiv začíná akumulovat pružnou energii, která je může
uvolnit nežádoucím dynamickým způsoben. Proto byla
zejména v některých otřesově exponovaných porubech
rychlost postupu porubní fronty omezována, např. na
1.2 m/24 hod. Kontrola procesu porušování je dnes velmi
dobře možná geofyzikálními (seismoakustickými, seismologickými) i geomechanickými metodami, takže podle výsledků těchto pozorování je možno rychlost postupu
porubní fronty řídit. V každém případě je však třeba počítat
s tím, že z geomechanického hlediska může být rychlost
postupu porubní fronty omezována.

Závěr
Z výše uvedených skutečnosti vyplývá, že obecně se
v OKR projevuje jako hlavní koncentrační parametr dobývaná mocnost. Délka porubních front a rycnlost postupu
porubů je totiž v karvinské oblasti v průměru zhruba stejná
jako v ostravs té, přičemž průměrná denní těžba z jednoho
porubu je více než dvojnásobná.
Z geomechanického hlediska je však délka porubní
fronty jediným parametrem, jehož zvyšování působí na
napěťově deformační stav při dobývání příznivě. Omezeni
délky porubní fronty jsou dána hledisky technologickými,
technickými a větračskými a samozřejmě geologickými.
Bylo by proto žádoucí nezaměřovat se při zvyšování
koncentračních parametrů v OKR jen na zvětšování dobývané mocnosti, ale soustředit se všude tam, kde je to z
geologického hlediska možné, na délky porubních stěn.
Lze oprávněné předpokládat, že mocné ploše uložené
sloje bude možné efektivně dobývat dlouhými stěnovými
poruby i ve dvou lávkách, vrchní na foukanou základku.
spodní na zával. Tento postup je také z hlediska intenzity
zásahu do horského masivu a následných procesu deformace a porušování masivu nejšetrnější
Použitá literatura:
Statistická ročenka OKD, 1989,1991
Technická ročenka OKR 1988,1989
Bräuner, G., 1989: Gebirgsschäge und ihre Verhiitung.
Vetiag Gliickauf, Essen
Konečný, P., 1992: Development of Mining Induced
Seismicity in Relation to the Advance of Coalfaces in
Karviná part of Ostrava-Kan/iná Coal Basin. Proceedings
of the 12th Plenary Scientific Session of the IBSM, Leeds
1991. A.A.Balkema, Rotterdam, Brookfield.
Pětuchov, I.M., Zamarski, B., 1990: Boj proti otřesům v
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Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Vysoká škola báňská v Ostravě

Analýza technologického procesu
hlubinného dolu a základní principy
jeho řízení
důlní díla jsou větrána. Z toho vyplývá, že tvar všech

Uvod
Moderní metody řízeni, využití počítačů v řízeni, kybernetické metody řízeni jsou pojmy, které se stále více
používají mezi technickou veřejností a samozřejmě I v
hornictví. Aplikace na hornický výrobní proces vyžaduje
důslednou analýzu výrobního procesu a uvedených prostředků do řídícího procesu na dolech, a to je cílem tohoto
příspěvku.
Nejprve si upřesněme pojem technologický proces, jak
jsem jej v této práci vymezil. Technologickým procesem
(dále TP) rozumím součinnost všech technických prostředků v dole. Nezabývám se vlastnf strategií dobývání
ložiska, pole apod, a ani metodami dobývání.
Pn analýze jsem musel přijmout určité zjednodušení, ale
pouze takové, které nejsou na závadu závěrům, které
z analýzy vyplývají.
TP hlubinného dolu rozdělujeme na dva základni podsystémy, a to podsystém výrobní a podsystém technického zabezpečeni výroby (dále TZV), které spolu velmi úzce
souvisí.
Při analýze řídícího procesu se zabývám hlavně situaci,
která nastane v blízké budoucnosti, kdy se ještě zvýší
spolehlivost automatizační techniky a klesne cena řídicích
prostředků. Tfm je tedy stanoven cíl, ke kterému se postupně dostaneme.

Schéma dolu jako schéma větrní sítě
Výrobní proces v hornictví má principiálně jednoduché
schéma podle obr. 1. Na hlavních pracovištích se uvolňuje
těžený nerost, který se dopravuje na úpravnu, kde se podle
velikosti nebo kvality rozděluje. Výrobní proces má principiálně jednoduchou koncepci: rozpojování a nakládánfdoprava-úprava a expedice.
Schéma moderního výrobního systému je na obr. 1.
mimo porubů a předků. Je to vlastně dopravní systém
včetně zásobníků. Protože do všech zásobníků dohromady se často uloží těžba i za dvě směny, je vazba jednotlivých dopravních úseků poměrně volná a tím je ř/zení této
části výrobního systému vhodné pro využiti kybernetických metod řízení. Zároveň lze z obr. 1 usoudit, že automatizace výrobního systému je na dobré úrovni.
Pro činnost výrobního systému je nutné zajistit dostatečné množství energie, vody, vzduchu, materiálu apod.
Toto zajišťuje podsystém TZV (1,2). Schéma podsystému
je principiálně jednoduché, je to zdroj - síť - spotřeba.
Zdroj je většinou na povrchu a rozumím tím generátor
(přívod) elektrické energie, kompresor, ventilátor, čerpadlo
nebo taká sklad materiálu. Síť zajišťuje rozvod média ke
spotřebičům, což jsou hlavná motory (elektrické nebo
vzduchové) a obecné výměníky tepla. Zatím co ..Zdroje"
jsou převážně na povrchu, tak siť (rozvod) je v dole.
Protože to ani jinak není možné, tak veškerý rozvod i
spotřeba probíhá v důlních dílech a protože téměř ve všech
důlních dílech se musí pohybovat člověk, tak všechna
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energetických sítí (obecně sítí TZV) mají strukturu větmí
sítě, nebo její části. Stejně tak i systém dopravy uhlf musí
mít strukturu úvodní části větrní sítě.
Proto větrní síť nazvěme obecně důlní síť.
Důlní síť je tedy schéma všech síti (rozvodů), které jsou
v dole nutné k zajištění činnosti dolů. Obecně schéma
takové (tedy i větrní sítě je na obr.2).
Větrn I s (t je poruby a předky v dole rozdělena na úvodní
a výdušnou část, takže např. schéma rozvodu el. energie
je úvodnfčást větrní sítě, stejně jako schéma dopravy uhlí.
Degazačnl síť je zase „shodná" s výdušnou části větmf
sfté. Rozvod stlačeného vzduchu, vody, větrů a materiálu
je po celé síti.
po větrní sítě je možné zahrnout všechno, co se v dole
děje a čím je důl vybaven. Proto také počítačová evidence
úseků dúlnf sítě jak je navržena v (1), je nezbytnou organizaci všech DATABANK důlních výpočetních systému
v dolech.

Energetické změny v důlní síti
Hlubinný důl je proti všem ostatním výrobním procesům
nesmírně zajímavý tím, že vše co se děje y dole, je vůči
okolí prakticky isolované a všechny energetické změny se
projeví ve změnách teploty důlních větrů. Všechny ztráty
energie se projeví zvýšením teploty větrů. Nic se neztratí,
spíše naopak, a veškerá energie je stále k dispozici ve
výdušném větrním proudu. Její využit) je navrženo přihláškou vynálezu (3).
Vstupní veličiny do dolu jsou el. energie, stlačený
vzduch, voda, větrání, materiál a výstupní veličiny z dolu
jsou opotřebovaná voda, vzduch, materiál, teplo, uhlí, plyn,
hlušina. Tyto veličiny platí také pro každý úsek důlní sítě,
takže do úseku vstupuji všechny uvedené vstupní veličiny.
Část energie se spotřebuje, část se přemění formou ztrát
v teple a část postupuje do dalšího úseku.
V každém důlním úseku se vyskytují t ř i druhy prvků
a to:
- vedeni (potrubí, kabel, kolej, dopravník),
- odbočka (rozvaděč, výhybky, přesyp),
- převodník (motor s mechanismem, sprcha, důtka
apod.).
Na vedení, odbočce nebo převodníku vznikají ztráty
energie, které se mění v teplo. Část energie .převodníku"
se přeměn! zpravidla v mechanickou práci, ale ta je také
potřebná na kryti ztrát a proto se i ta postupně přemění
v teplo.
Jestliže všechny druhy „energie" přepočteme na stejné
jednotky (kJ), pak můžeme energetické přeměny v důlním
úseku znázornit diagramem podle obr. 3.
Je to příklad úseku vybaveného pásovým dopravníkem
s el. pohonem a zkrápěním, s čerpadlem vody na vzduchový pohon a s kolejovou (závěsnou) dopravou materiálu
s naftovou lokomotivou.

Kdybychom si tento diagram nakreslili pro celý důl, tak
prakticky veškerá el. energie, energie stlačeného vzduchu
i energie lokomotiv se přemění v teplo a toto „obrovské"
množství energie (několik MWh.h"') spolu s geotermálnfm
teplem, odchází ve formě tepla do výduSného proudu.
Tento diagram také napovídá k principu automatickému
sledováni technologického procesu hlubinného dolu.

Řízení dolu - důlní sítě
Jestliže důl je takto redukován na soubor sitf - důlní siť,
tak řízení dolu také mus f souviset s řízením sítě a z tohoto
pohledu se podívejme na řízeni síti.
Hlavni řldlclslf je doprava uhlí, které podle stanoveného
plánu (technického režimu) produkuji poruby a předky.
Ostatní sítě se této hlavni síti musí přizpůsobit. Protože
však „vše souvisí se vším", tak i výkon (činnost) hlavních
pracovišť (předků a porubů) závisí na stavu a tedy řízeni
energetických síti ato všech, ale s různou mírou závislosti.
Vlastnosti sítě
Vlastnosti sítí jsou prakticky stejné a to bez ohledu na
to o jakou síť se jedná. Pro všechny úseky platí zákon
o úbytku, tzn.
4/UR.Q"
známý v elektrických obvodech jako Ohmův zákon a ve
větráni jako Atkinsonová rovnice. To platí obecně tak, že
pro dopravu „MNOŽSTVÍ" Q po cestě (vedeni) charakterizované „ODPOREM" R spotřebujeme „ENERGII" (potenciál) A A. Stejně tak platí i zákony pro uzly a obvody.
Tok v sítích můžeme rozdělit na hmotnostní a tok náboje
(1). Pro hmotnostní tok platí navíc Bernouliho rovnice pro
reálné kapaliny, což je významné pro popis dynamických
vlastnosti síti.
Řízení sítí
Sítě řídíme z následujících důvodů:
- proměnné v síti (p,U,Q) jsou mimo povolenou toleranci,
což vznikne zpravidla neplánovaným odběrem (nebo
odlehčením);
- poruchy v síti, které vzniknou porušením vedení;
- plánované změny v síti dané přemístěním pracovišť
apod.
Kriteria řízení sítě jsou dvě:
• udržujeme konstantní parametr (konstantní tlak, množství těžby, napěti apod.), který se může také programově (plánovaně) měnit;
• adaptivně měníme velikost řízeného parametru, podle
situace na ostatních pracovištích (perspektivní řízení
v dole).
Časová klasilikace řízeni je dána rychlostí reakce na
změny.
Řízení v reálném čase:
- pokud řídicí zásah probíhá po ustálení přechodového
děje, tzn. po 3 T (časové konstanty), pak lze velikost
řídicího zásahu vypocTst ze známých rovnic pro statické
vlastnosti;
- pokud bude nutná reakce do 3 T, tzn. v průběhu přechodového děje, pak bude nutno použit predikčních metod
a diferenciálních rovnic (v dole je to vzdálená perspektiva).
- operativní řízení (řádově desítky T) znamená zásah
v rozmez! směny (např. změna tlaku v tlakovzdušné síti
při střídáni směn).
- střednědobé řízeni - v rozmezí měsíců nebo při změnách na pracovištích. Toto se běžně provádí, ale zatím
většinou podle odborného odhadu daného zkušenostmi
řídicího pracovníka.
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Prostředky a způsob pro řízení sítě jsou:
- změna parametru u zdroje (tlak kompresoru, napěti za
transformátorem, těžba z porubu apod.);
- změna odporů ve větvích „důlní sítě" (v reálném čase se
prakticky neproved 0Metody řízeni jsou dány znalostmi síti. Slťje všeobecně
velmi složitý systém a cílevědomé zásahy do sítě je nutno
vždy předem spočíst. Pro výpočet síti máme k dispozici tři
metody:
- „pasivní výpočet", kterým zajišťujeme, jak se vyrobené
množstvf rozdělí v síti se známými odpory.
- „aktivní výpočet", kterým vypočteme, jak upravit odpory,
aby ve větvích proudilo požadované množství IAI.
• výpočet dynamických vlastnosti, které v budoucnu
umožni řízeni sítě v reálném čase.
Amlýza hlavního pracoviště (poruby a předky)
Pro nlavní důlní pracoviště platí stejné schéma a zásady
jako pro každý jiný úsek důlní šitě s tím, že zde probíhají
zásadné jiné činnosti, což je zřejmé z obr.4.
Rced I mezi porubem a předkem ze systémového hlediska je „pouze" v tom, že v předku má zajištěni vyrúbaného prostoru trvalý charakter.
Z vazeb mezi mechanismy, při mechanizaci hlavních
činnosti (rozpojování, nakládání, zajišťování) a sítěmi
(dopravní a energetické), lze také usoudit na začlenění
řobotizace do hornické činnosti.
Robotizace v dopravě, v důlních sítích, nemá z hlediska
mechanizmů žádné uplatněni, ale máme možnost aplikovat některé metody řízení robotů na řízení důlních sítí (5).
Robotizace v porubech a předcích principiálně je
možná, což vyplývá z obr.6.
Důslednou automatizací mechanizmů pro rozpojování
a nakládání (kombajnu) můžeme dospět až k robotizaci
hlavních prací. Totéž platí pro robotizaci mechanizované
výztuže nebo zařízeni pro zakládáni.
Mechanizmy můžeme spojovat do celků (dobývacích
komplexů), což se dělá, takže můžeme vytvořit postupným
vývojem robotizovaný mechanismus pro práci v porubech
nebo předcích. Toto je jedna cesta, kterou nazývamcestou
postupného vývoje.
Druhá cesta, kterou označuji jako výzkumnou (6), je
zásadně jiná.
Výzkumem nových způsobů rozpojování je nutné odstranit „nůž" z dobývacích strojů a na základě toho navrhnout novou metodu dobývání ložiska plně
automatizovaným strojem (robotem). Z této nové metody
stanovit požadavky na dobývací stroje, dopravu, zajištění
pracovního i vyrúbaného prostoru apod. Druhá cesta je
delší a nákladnější, ale vede ke kvalitativně jinému způsobu manipulace s mechanismy v hornické činnosti, k odstranění lidí z nebezpečného důlního prostředí a k větši
efektivnosti při dobývání.
Literatura:
1. Strakoš.V.: Analýza výrobního, procesu hlubiného dolu.
Doktorská disertační práce, VŠB Ostrava 1985.
2. Strakoš.V.: Automatizace podsystému technického zabezpečení výroby, Skripta pro PGS, VŠB Ostrava 1986.
3. Strakoš.V.: Způsob využití druhotné energie hlubinného
dolu, PV. 9245-85.
4. Strakoš.V., Víteček.A.: Výpočetní metoda pro statickou
optimalizaci důlní větrní sítě, ZN 47/76-FMEP, 1978.
5. Strakoš.V.: Ovládání pásové dopravy po směru toku
materiálu,'ZN 279/33, GŘ SHD Most, 1983.
6. Šiška.L, Strakoš.V.: Výhled robotizace v hlubinných
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Obr. 1 Schéma výrobního systému hlubinného dolu
Obr. 2 Obecné schéma „důlní sítě"
Obr, 3 Energetické přeměny v úseku „důlní sítě"
Obr. 4 Schéma vazeb mechanizmů a sílí na hlavním
důlním pracovišti
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Vývoj, výroba a využití
dobývací techniky firmy TOMÁŠ
Uvod
TOMÁŠ společnosi s ručením omezeným vznikla privatizaci Strojíren TOMÁŠ Ratíškovice státní podnik koncem
roku 1991. Ihned po privatizaci bylo plně navazováno na
tradiční výrobu a vývoj důlních strojů a zařízeni.

Dobývací kombajny
TOMÁŠ je v současné době jediným výrobcem dobývacích kombajnů v České republice a čerpá z 50-ti lete
tradice vývoje a výroby těchto zařízeni. Současná vývojová řad a kombajn ú MB-9NM aMB-9VM navazuje na osvědčený typ kombajnu MB-8E s úpravou pro bezřetězový
pojezd, který je v současné době nejpouživanějšímtypem
kombajnu v Jihomoravských lignitových dolech a na dole
Tuchlovice v Kladně.
Hlavnímcílempň vývoji tohoto kombajnu byl požadavek
na snížení energetické náročnosti, snížení spotřeby minerálních olejů a zvýšení provozní spolehlivosti. Podstatným
přínosem nového konstrukčního řešeni dobývaciho kombajnu bylo nahrazení hydraulické vrátkové části za elektrickou. V současné době je tato typová řada nahrazena
novou řadou MB-9IMM a MB-9VM. Tato typová řada je
určena k dobývání jak nízkých, tak středně mocných sloji
v rozsahu 1,2 - 3,6 m. Řešením léto typové řady se sleduje
unifikace části kombajnů pro jednotlivé typové varianty.
Tyto kombajny jsou řešeny s be2řetězovým pojezdem
a používají rozteč 100 nebo 125 mm.
Vrátková část je řízena tyristorovým měničem EZTR-3,
který je umístěn mimo porub. Vlastni vrátková část je
řešena tak, aby splňovala všechny požadované parametry
provozu, tažnou sílu, reverzaci pojezdu a spolehlivost při
dlouhodobém pracovním zatíženi. Plynulým řízením postupové rychlosti vrátku a tím pojezdu kombajnu v závislosti na zatížení hlavního motoru se odstranilo rázové
namáhání strojních součástí, ke kterému docházelo při
zařezávání rozpojovacích orgánů v uhelném pilin. Vrátková část je vybavena el. motorem o výkonu 16 - 22 kW
s kotoučovou brzdou pro jízdu v úklonu. Kombajny jsou
vybaveny dálkovým ovládáním pomoci vysílače systém
LESANA - TESLA Pardubice. Umožňuje přenášet 13 povelů v dosahu 20 m. Nejdůležitější uzly jsou diagnostikovány.
Kombajny jsou vyráběny do prostředí SNM2 a jsou
vybaveny jak vnějším, tak i vnitřním postřikem (sníženi
možnosti zapálení metanu od ř3zného nástrojj). Kombajny jsou převážně provozovány ve Slovenských uhelných báních v Prievidzi, na dole Centrum v Litvínově a dole
Krimich v Západočeských uhelných dolech.
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Mechanizované porubové výztuže
Na základě zkušenosti s provozem mechanizovaných
výztuží v Jihomoravských dolech byly v našem podniku
vyvinuty a jsou vyráběny tři typy nových výztuži určených
zejména pro dobýváni s nepevnými stropy a máloúnosnými počvami. Výztuž MVP016001,5/3,1 (obr. č.3) pro střední mocnosti, výztuž MVPO 2000 1,1/2,4 (obr.č.5) pro nižší
mocnosti a pro tlakově náročné podmínky výztuž MVPO
2400 1,7/3,4 (obr.č.6).
Charakteristickým, rysem uvedených typů výztuží vyráběných firmou TOMÁŠ je rozteč jednotlivých sekci 1,1 m.
V důsledku jejich většího využiti na dole CSM ve Stonavě
bylo vyřešeno i jejich propojeni s hřeblovými dopravníky
se žlaby 1,5 m při zachování původní rozteče sekci.
Série posledních 190 kusů vyrobených sekci pro tento
důl byla navíc vybavena impulsním ovládáním firmy OHE
HENNLICH (SRN), které se v provozních podmínkách
plně osvědčilo.
V rozpracovanosti je další typ výztuže této řady a to
MVPO 3200 s rozteči sekci 1,5 m. Přehled základních
technických parametrů výše uvedených výztuži je uveden
v následující tabulce:
1600

2000

2400

3200

Hmotnost kg
6500
Min. výška mm
1500
Max. výška mm
3100
Rozteč mm
1100
Max. úklon podél pilíře
30°
Max. úklon kolmo na pilíř 38°
Krok sekce mm
750
Počet stojek
2
Nosnost kN
1344
Tlak na počvu MPa
0,6
Max. odpor kN,m'z
740

6000
1100
2330
1100

9500
1700
3360
1100

7500
1100
2450
1500

25°
40°

10°
38°

25°
40°

650
4

750
2

2600
1,08
630

1944

650
4
800

0,74
930

12
564

Typ MVPO

Závěr
Závěrem lze konstatovat, že přes stávajíc! potíže ekonomického charakteru a v neposlední řadě celosvětového
útlumu uhelného hornictví, podnik i nadále pokračuje ve
zdokonalováni důlních strojů a zařízení s cílem plného
uspokojení tuzemských potřeb uhelných revírů, rozvijí se
spolupráce s našimi i zahraničními partnery.
OBRÁZEK Č. 1,2,3,4,5, 6,7
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Kontinuální dopravní systém
pro hlubinné uhelné a tronové doly
Uvod

Flexibilní dopravníky jednotné délky

Náklady na dopravu v hlubinných dolech jsou poměrně
vysoké a v některých dolech představujíkolem42% veškerých nákladů na dobýváni. Navíc celková produktivita závisí také na odtěženi. Kolem 90% amerických uhlených
dolů používá pň dobýváni metodou komora-pilíř a při přípravných pracích stěnovaných úseků samohybných elektrických vozů. Samohybné vozy jsou používány po párech.
Doby cyklů se liší v závislosti na délce dopravnf trasy (od
90 do 120 m) a maximální dopravní kapacita je od 90 do
130 t/hod. Proces odtěžení uhlí nebo rudy z porubu je
v případě samohybných vozů přerušovanou činnosti, protože samohybné vozy dopravuji materiál v cyklech. Tento
cyklus se skkládá z pěti částf: nakládáni, doprava, vykládka, zpáteční jízda naprázdno a obrátka.
Kontinuální doprava eliminuje cykly a proto se předpokládá, že dojde ke zvýšen f výkonu v tunách na jednotku
času a ke zlepšeni podmínek pracovníků. V současnosti
je klíčovým faktorem pro tento úspěšný systém jeho spolehlivost a přizpůsobivost Správný kontinuální dopravní
systém nahrazujíc! samohybné vozy nablzi významný nárůst výkonu na jednu směnu, větší bezpečnost a zároveň
snížen! nákladů.

Kontinuální dopravní systém
Spojovací dopravníky
V sedmdesátých letech byl firmou long-Airdox Company navržen a zaveden v dolech mobilní spojovací dopravník (obr. 1), využívajíc! řetězu a tyči (hřebel). Avšak
nové předpisy snižujíc! hladinu hluku v hlubinných dolech
přinutily výrobce nahradit řetězový dopravník pásovým
(Sanda, 1989).

Kaskádové dopravníky
Jedním z prvních systémů byl systém Belt Bender vyvinuly firmou Westfalia DME Company (WDME), který byl
instalován v roce 1985 vdraselnémdole v Saskatchewan
(Kanada). Belt Bender je v podstatě zařízení pro změnu
horizontálneho směru dopravníkového pásu (McVey,
1989). Zrněny je dosaženo pohybem pásu mezi dvěma
válečky, jak ukazuje obr. 2. Zatáčející válečky je možné
natáčet až o 30 stupňů jeden vůči druhému. Belt Bender
lze použít v uhelných dolech, kde přírodní podmínky neumožňuji použit přímé dopravníky.
Nový pásový zásobník s vysokou kapacitou rovněž
navržený WDME Company, využívajíc! smyčky a vrátku
k zajištěni napět! pásu, umožňuje uskladněni 365 m pásu
na délce kolem 40 m.
Systém je konstruován pro dopravu 500 tun za hodinu.
V roce 1988 WDME Company zavedl Belt Bender Snake
Conveyor za účelem zdolání mnoha zatáček. Systém sestává ze seřazených speciálních vozů, každý 3,5 až 6 m
dlouhý. Tyto vozy jezdi na vlastni hydraulický nebo elektrický pohon. Použitím jednoduchého pásu je utvořen mobilní, flexibilní pásový dopravník podobný hadu.
31

Vezmeme-li v úvahu spotřebu energie a konstrukci stroje,
je zřejmé, že systém dopravníku o jednotné délce je vhodnější pro kaskádový dopravníkový systém. Aby bylo tohoto
výborného zařízeni úspěšně použito v drsných důlních podmínkách, je důležité mlt dobře organizovaný tým zručných
pracovníků a personál pro zajišťováni údržby. Také kapitálové náklady jsou výší. Systém o jednotné délce dopravníků od
firem Joy, WDME nebo Kloeckner-Becorit stoji od 9800 $ do
11000 $ za metr, zatímco spojovací typy dopravníků od
Long-Airdox, Jeffrey nebo Fairchild stoji v průměru 6500 $ za
metr, nebo je to cena čtyř samohybných vozů pro systém
60 m dlouhý, (tab. 1 a 2).

Kontinuální dopravní systém
v uhelných dolech Utahu
Uhelná ložiska Utahu jsou rozložena snad na 18%
plochy státu. Mocnost uhlených sloji se pohybuje od 1,2
do 5 m a vice. Utahské uhlí je převážně křídového stáři.
Nadložnf j podložní horniny jsou různé kvality. Na dvou
utahských dolech bylo odtěžen! pomoc! samohybných
vozů a nakladačů nan razeno kontinuálním dopravním systémem. Systém dopravníků byl v dolech zaveden z důvodu větších výkonů, jednoduché údržby a výhod spojených
s použitím automatizace. Kontinuální dopravní systém byl
instalovám v těchto dolech:

Uhelný důl č.1
Na dole je těžena sloj Hiawatha o průměrné mocnosti
2,2 m. Bezprostřední nadloží tvoři břidlice, podloží je tvořeno jílovcem. Mocnost nadloží dosahuje Kolem 600 m.
Úkon vrstev je 3 až 4 stupně.
Systém WDME Belt Bender Snake, jennž má maximální
délku 156 m je používán spolu s válcovým dobývacím
kombajnem Joy 12CM11. Tzv. „had" sestává ze sérii asi
6 m dlouhých vozů seřazených za sebou, které se mohou
kloubově natáčet jeden vůči druhému až o 30 stupňů.
Všechny nápravy mají vlastní pohon, a proto poskytují
dobrou tažnou silu na všech druzích povrchu počvy. Pojízdný drtič s otočným výklopem je spojen s dopravními
pásy. Tento systém vytěž! okolo 872 t uhli za směnu.
U kontinuálního dopravního systému je zaměstnáno pět
mužů, na rozdíl od dopravy pomoci samohybných vozů,
kde tvořf obsluhu šest mužů. Přesto průmdmá produkce
klesla z 872 t/s na 720 t/s (tab. 1 a 2). Vzhledem k tomu,
že jsou zkušenosti s mnoha ztrátami produkce, není dopravní systém vhodný do přírodních důlních podmínek.
Ztráty byly způsobeny špatnou funkci některých části zařízení. Když vedení dolu konečně dosáhlo úspěchu s vyladěním systému, musel být důl uzavřen pro ztrátu trhů.

Uhelný důl č. 2
Nadole jfftěžena sloj Hiawatha o mocnosti 2 m. Nadloží
má mocnost 250 m a je tvořeno karbonskými břidlicemi,
podlož! pískovcem (Marshall, 1992). PH dobýváni metodou kornora-pillřje používán kontinuální dopravní systém
Long-Airdox. K dobýváni uhli je používán kontinuální válcový kombajn Joy (tab. 2).

Kontinuální dopravní systém
v tronových dolech ve Wyomingu

Diskuse

Trona neboli bezvodý uhličitan sodný je volně se vyskytujte! dihydrát uhličitanu - hydrogenuhlicitanu trisodného
(Na2CO3NaHCO3.H2O). Specifická váhatohoto nerostu je
2.i4T/ma. Čistá trona obsahuje kolem 70% uhličitanu sodného Na2CO3. Velká naleziště trony se nacházejí v oblasti
o rozloze kolem 3400 km2 v okoli Wyomingu. Trona a jiné
minerály byly usazeny pn procesu vypařování jezemích
vod. Jednoosá pevnost v tlaku trony je asi 40 MPa. Uhličitan sodný je používán ve sklářském průmyslu jako chemický sodik, pro výrobu mýdla, v papírenském průmyslu, při
úpravě vod a jako detergent.

Důl na tronu č. 3
Nerost je těžen z hloubky kolem 450 m pod povrchem.
Vrstva minerálu je celkem plochá a obvykle o mocnosti 2,6
až 3,3 m.Těžba je prováděna metodou komora-piliř s použitím vrtacího kombajnu. Tento stroj je znám tím, že má
velký výkon při vrtání eliptických chodeb, které přispívají
ke zlepšení stability (obr. 3). Kontinuální dopravní systém
Kloeckner Mobile byl instalován, aby nahradil důlní samohybné vozy původně kooperující s válcovým kontinuálním
kombajnem typu Jeffrey Heliminer (Refsdal 1992). Společnost zdokonalila elektrické ovládání systému a vyvinula
značnou snahu v oblasti mechanického seřízení.

Důl na tronu č. 4
Na tomto dole byla vyvinuta metoda dobývání nerostu
v krátkých stěnových porubech. Tato metoda byla vybrána
z důvodu výborného výkonu kontinuálního kombajnu Jeffrey
Dresser 120 HR přímějšího profilu při jeho použiti. Opět byl
pro zajištěni kontinuální dopravy v porubu použit mobilní
dopravník Kloeckner Becorit (tabulka 2). Obrovské hroudy
rudy valící se z porubu jsou snadněji manipulovatelné pň
použití krátké stěny než u dlouhých stěnových porubů, což
bylo také touto společností zjištěno (Pritchard, 1990).

Důl na tronu č. 5
Jde o největší tronový důl ve Wyomingu. těžba byla
zahájena v roce 1968 a výkon je 13 500 t trony za den.
Kombajn Marietta je použit v kombinaci s dlouhým zakřiveným dopravníkem s kontinuálním provozem Joy Flexible
Conveyor Train /FCT), k dopravě nerostu z porubu (vrstva
o mocnosti 2,2 m). Podle Petersona, 1992 obsahuje FCT
pryžový dopravníkový pás, který vyžaduje celkem nákladnou výměnu (asi 80 000 dolarů za pás).
,

Důl na tronu č. 6
Nerostje těžen ze dvou přímo uložených vrstev přibližně
250 a 260 m pod povrchem. Je použit kontinuální kombajn
Joy 12 HM10 v kombinaci s dopravníkovým systémem
WDME Belt Bender. Tabulky 1 a 2 ukazují technické parametry jak dopravníkových systémů tak důlních samohybných vozů i kontinuální dopravy.
Do projektu systému bylo dodáno několik nových rysů
včetně programových změn. Některé z problémů, které se
projevily na začátku provozu systémů, byly poruchy pásu
ajeho spojů, přehřátí pásovéhozásobntku a systému Belt
Bender a také nevhodná velikost zásobníku Stand Carrier.
Poruchy pásu byly upraveny užitím dopravníku zakřiveného v ohybech méně než b90 s t , což pomohlo redukovat
napětí v centru pásu. (Pemich, 1992).

Porubní kontinuální doprava byla testována asi 30 let.
Ve většině zkoumaných tronových a uhlených dolů nahradila kontinuální doprava úspěšně samohybné elektrické
vozy. Výhodou tohoto systému je jeho schopnost manipulovat celým objemem těžby z porubu v nepřetržitém provozu do podavače-drtiče. Podavač-drtič navazuje na
konec pásu a zajišťuje tak jeho napětí. Takovéto spojenf
zajišťuje nejen mobilitu napětí pásu, ale má další výhodu,
která spočívá v tříděni materiálu před nakládáním na pás.
Kontinuální dopravní systémy eliminují cykly samohybných vozů a tlm zkracují čas pro nakládání materiálu. To
zvyšuje produktivitu a snižuje náklady na těžbu. Bhatt,
1990, vyčíslil náklady na těžbu v dolarech za tunu proti
produktivitě v tunách na člověka za den. S nárůstem
produktivity od 10 do 30 se náklady na těžbu snižují od 31
do 15 dolarů za tunu (obr. 4). Toto činí kontinuální dopravu
velmi přitažlivou pro důlní podmínky. Například systém
Kloeckner Becorit na tronovém dole č. 3 zlepšil těžbu
z 1000 na 13001 za směnu, což je o 30% více (tab.2). Důl
plánuje těžbu 16001 za směnu.
Je třeba zdůraznit, že kontinuální dopravní systém obsahuje zcela mimořádné zařízení. Výborně kvalifikovaný
tým zkušených pracovníků je velmi důležitý k úspěšnému
zajištění provozu v náročných podmínkách v podzemí.
Bylo testováno na uhelném dole č. 1, kde šnekový dopravníkový systém WDME nesplnil očekávání. Kapitálové
náklady představuji další důležitý faktor ovlivňující rozhodovací procesy.

Závěry
Koncepce kontinuální dopravy zkracuje potřebný provozní čas eliminací prostojů vznikajících při čekání samohybných vozidel. Kromě toho však také svornikováni,
protahování ventilace, pohyb pásu, pojezd kombajnu atd.
přispívá k prostojům. Takže zvýšení efektivnosti kontinuálních systémů vyžaduje koordinovanou snahu. Příkladem je systém Klockner-Becorit aplikovaný na tronovém
dole č. 3, kde byl instalován model zvedacích ramen pro
kontinuální svornikováni stropu, čímž byl eliminován vrtací
stroj pro svornikováni v porubu. Dále, k plynulému procesu
dopravy přispívá i podavač-drtič a protažitelný panelový
pás, včetně pohyblivých stojanů a pásový zásobník s kapacitou 400 m pásu, umístěný mezi mobilním dopravníkem a hlavni linií pásu. Podavač-drtič a panelový pás se
pohybují simultánně s mobilním dopravníkem. Veškerá
tato vylepšení pomáhají zvyšovat produktivitou asi o 53%
na uhleném dole č. 2 a od 9 do 166% na tronových dolech
(tabulky 1 a 2).
Je treba zdůraznit, že kontinuální doprava nedosáhla
ještě zatím takové úrovně a aplikace jako v americkém
hornictví. Dnes je pouze 5% uhlí z porubu dopravováno
kontinuálním způsobem. Instalace kontinuální dopravy je
něčím omezujícím v konvenčním prostředídolu. Vyžaduje
to však trochu času a brzy kterýkoli management důlního
podniku bude preferovat takovýto systém, pokud bude
navržen pro specifické důlní podmínky, protože odpadne
zbytečné plýtvání časem spotřebovaným na likvidaci omylů a úpravu systému.

Poděkování
Autor děkuje za finanční pomoc Fondům nerostného
leasingu poskytnutou hornickou fakultou a Earth Sciences
univerzity Utah.
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Obrazová příloha
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Obr. 1 Kontinuální dopravníkový systém Long-Airdox s řetězovým dopravníkem

Obr. 2 Válečky dopravníkového systému WOME Bett Bender
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Obr. 3 Eliptické chodby vrtané prostřednictvím Borer-Miner
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Obr. 4 Náklady na těžbu versus produktivita
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Tab. 1 Ooprávní systém samohybnými důlními vozy
Důl (nerost)

Typ samohybného důlního
vozidla

Posádka
vozidla

Produktivita
vozidla
t/směnu

Výkon t/pracovn [k/směnu

Typ kombajnu

Utah
Coal Mine No. 1

Jeffrey 4140

6

872

145

Drum Joy

Utah
Coal Mine No. 2

Joy

7

1090

155

Drum Joy

Wyoming
Trona Mine No. 3

Joy
10SCH

6

1000

167

Jeffrey
Heliminer 1

Wyoming
Trona Mine No. 4

Jeffrey
410HR

5

1000'

200

Drum
Jeffrey
1120HR

Wyoming
Trona Mine No. 5

Joy
10SC22

6

540

90

Joy
12CM

Wyoming
Trona Mine No. 6

Joy
10SC22D

5

1090

218

Drum

Drum

"Shortwall

Dúl

Model výrobce

Utah
Coal Mine No. 1

WDME
Snake
Long-Airdox
Full Dim. 36
4MBC+4PIG

Utah
Coal Mine No. 2

Tab. 2 Kontinuální dopravní systém
Typ dopravníku
Kapacita f/min
Délka v metrech
a šfŕka, mm
Belt
1067

15

Chain
914

24.5

Doprava/min

156

150

76

95

Wyoming
Trona Mine Ňo. 3

Kloeckner
Mobile Conv.

Chain
1080

26

183

50

Wyoming
Trona Mine No. 4

Kloeckner
Mobile Conv.

Chain
1080

26

30

50

Wyoming
Trona Mine No. 5

Joy
3FCT

Belt
940

17

123

150

Wyoming
Trona Mine No. 6

WDME
Belt Bender

Belt
1320

11

1200

168

Tab. 2 Kontinuální dopravní systém • pokračování
Nerostný důl

Model výrobce

Náklady
S/zaměstnanec

Zaměstnanci

Produkce
t/směnu

Výkon
t/prac.
/směnu

Utah
Coal Mine No. 1

WDME
Snake

10 500

5

720

144

Utah
Coal Mine No. 2

Long-Airdox
Full Dim. 36
4MBC+4PIG

6 600

9

2000

222

Drum Joy

43

Wyoming
Trona Mine No. 3

Kloeckner
Mobile Conv.

11000

6

1300

216

Borer
Marietta

30

Wyoming
Trona Mine No. 4

Kloeckner
Mobile Conv.

11 000

6

1540*

256

Drum Jeffrey
120HR

28

Wyoming
Trona Mine No. 5

Joy
3FCT

9 800

6

1440

240

Borer
Marietta

166

Wyoming
Trona Mine Ňo. 6

WDME
Belt Bender

10 500

5

1190

238

Drum Joy
12HM10

9

•Shoriwall
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Typ kombajnu

Drum Joy
12CM11

Zlepšeni

v %
0

Ing. Jiří Slaměník
OKD, a.s. - Báňská vývojová základna, Ostrava

Ing. Eduard Waloszek

OKD, a.s. - Důl Darkov Karviná

Nasazení elektrické trakce
v důlní kolejové dopravě v a.s. OKD
Kolejová doprava je v a.s. OKD dominantn ím dopravn (m
systémem, přičemž rozhodující podlí zde tvoři dieselová
trakce. Tento stav je nepříznivý z řady hledisek technických, ekonomických a ekeologických. Protože důlní
vzduchové lokomotivy se pro svou vysokou energetickou
náročnost pň provozu již dlouho nevyrábějí, je prakticky
jedinou z cest ke zlepšeni situace zavedené elektrické
trakce. Prvnf snahy o použiti elektrické trakce v důlní
kolejové dopravě se projevily již koncem sedmdesátých
let. V prvé řadě bylo tehdy nutno se rozhodnout pro el.
trakci akumulátorovou nebo trolejovou. Protože v té době
byly kvalitní kapacitní nevýbušné akumulátory s dostatečnou životností prakticky nedostupné, byla zvolena jednodušší trakce trolejová a to i přes to, že byla jasná značná
technická omezeni při použití v dolech OKO. Na rozdíl od
zahraniční československé státní normy a předpisy s používáním elektrických trolejových lokomotiv v plynujících
dolech nikdy nepočítaly. V rámci technického rozvoje byl
v tehdejším Závodě automatizace a mechanizace zpracován projekt nasazení el. trolejové trakce na Dole Vítězný
únor, ovšem realizaci se nepodarilo prosadit. Po několika
dalších neúspěšných pokusech o překonáni tohoto nepříznivého stavu byly teprve v posledním období pod zesíleným ekonomickým a zejména ekologickým tlakem v
nových hospodářských podmínkách vytvořeny předpoklady pro nasazení elektrických trolejových lokomotiv v důlní
kolejové dopravě, a to na 9. patře Dolu Darkov. Problematika byla řešena v rámci technologického projektu TP 3/91
„ Humanizace a ekologizace hornických procesů v ČSFH
". Ve spolupráci Báňské vývojové základny a Dolu Darkov
byl zpracován podrobný rozbor rizik, které v plynujícím
dole 2. kategorie zavedení trolejové trakce přináší a navržena náhradní opatření k zajištění bezpečnosti. Po zavedení jednotné metodiky pro zařazování uhelných dolů
podle nebezpečí výbuchu metanu a nebezpečí od hořlavých prachů je základní podmínkou pro zavedení elektrické trolejové trakce zařazení příslušných důlních děl do
SNM O a SNP O dle vyhlášky ČBÚ č.22/89 sb., t.j. do
prostorů bez nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu. Zavedením informačního a bezpečnostního systému,
který vylučuje nahromadění metanu při zapnutých elektrických rozvodech, byly předpoklady pro splnění této podmínky vytvořeny.
Kromě toho však bylo nutno provést řadu dalších měření. Po vyiypování míst s rychlosti nepoužitých vtažných
větrů menší naž 1 m/s a míst s největší pravděpodobností
nahromadění metanu bylo na 9. patře závodu 2 - Dolu
Darkov provedeno měření obsahu metanu pň zastaveném
chodu hlavních ventilátorů (po 4 a po 8 hodinách).Fáránfm
předpokládané trasy trolejové trakce v době zastaveného
hlavního větrání a odběrem vzorků vzdušin bylo ověřeno,
že v žádném díle nedošlo ke zvýšeni obsahu metanu nebo
ke zvratu větrů. Byla rovněž posuzována možnost nahromaděn f metanu případným uvolňováním z dopravovaného
uhlí, a to dlouhodobým sledováním a měřením obsahu

metanu pod výsypem u zásobníků v poli a nad kapacitními
zásobníky uhlí u jámy Mír4. Rovněž zdeběhempůlročn(ho
sledování nebyla zjištěna zvýšená koncentrace metanu
nad 0 , 1 % (údaje byly měřeny metanoměrem a interferometrem). Na základě těchto měření a dlouhodobého sledování byly prostory uvažované trolejové trakce zařazeny
do prostorů bez nebezpeč! výbuchu metanu a trolejová
trakce v těchto dílech byla zavedena za těchto podmínek:
- důlní díla musí být větrána úvodním vlažným větrním
proudem
- přívod el. energie pro trolejové vedení trakce musí být
automaticky vypnut v případě zastavení chodu hlavního
ventilátoru na výdušných jamách ovlivňujících větrání
předmětných důlních děl
- na rozhraní důlních děl, ve kterých je umístěna el. trakce
a důlních děl zařazených do prostoru SNM2 (prostory
s nebezpečím výbuchu metanu) a dále pod stropem
plnících míst u zásobníku uhlí musí být měřen obsah
metanu kontinuálními analyzátory s vypínáním přívodu
elektrické energie pro trolejové vedení při dosažení
koncentrace metanu 0,25%
- do dispečinku musí být zavedena signalizace otevření
hrázových objektů v předmětné oblasti
• na dvou filavních trasách trolejové trakce musí být zavedeno měřeni rychlosti větrů s automatickým vypínáním při poklesu rychlosti větrů o 20% oproti rychlosti
stanovené organizaci.
Z hlediska trolejové trakce a zařazeni důlních děl do
SNMO bylo nutno posoudit i vliv degazačního potrubí
v důlním díle. Za normálního provozům kdy vývěvy udržují
v potrubí trvalý podtlak cca 0,05 MPa nevzniká nebezpečí
výstupu degazovaného plynu. K určitému nebezpečí může
dojít pň sníženi podtlaku v degazované oblasti. Aby se
zabránilo případnému nebezpečí, byly stanoveny další
dvě podmínky:
- v místě před vstupem degazačniho potrubí do důlního
díla s trolejovou trakci se umístí podtlakové čisto, které
v případě ztráty podtlaku v degazačním potrubí automaticky vypne trolejové vedení
- v případě výskytu aktivního degazačního vrtu musí být
před vstupem degazačn lho potrubí do díla s elektrickou
trakcí umístěn na degazačním potrubí uzavírací ventil.
Dalším požadavkem pro povolení elektrické trakce bylo
určení systematického zneškodňování uhelného prachu
elného prachu a zodpovědnost jednotlivých pracovníků musí určit provozovatel.
Veškeré zásady pro projektování elektrické trakce, stavbu trolejového vedeni, bezpečnostního zařízeni, ochranu
před nebezpečným dotykovým napětím, pro umístění troleje v důlním díle apod. jsou v současné době stanoveny
v ČSN 34 1556. Z hlediska použiti trolejové trakce v ply-
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nujlclch dolech 11. Iftdy nebezpečí bylo však nutné posoudit
vliv trolejové trakce na nebezpečí od zemních proudů
sledujících zpětné kolejové vedení. Velikost zemních proudů od trolejové trakce je závislá na stavu vodivosti zpětného trolejového vedeni a velikosti trakčního proudu.
Vodivost zpětného kolejového vedeni závislá pak především na provedení příčných a podélných kolejových
spojek a na průřezu posilovačích zpětných kabelových
vedení.
ČSN 34 1556 nestanov! požadavky na provedení posilovačích zpětných vedení, ale připouští úbytek napětí na
trakčním vedení 20%. Zpětné kolejové vedení musí být
navrženo tak, aby bylo zajištěno co nejmenší zavlékání
trakčního proudu mimo prostory bez nebezpačl výbuchu
metanu. Za t im účelem by mělo být zpětné kolejové vedení
propojeno s měnírnou alespoň na nejbližším a nejvzdálenějším místě a dále tak často, aby úbytek napětí na zpětném kolejovém vedení nepřekročil 5%jmenovitého napětí.
Posilovači kabelová vedeni musí být napájena kabely
s plastovou izolací, používání holých vedení musí být při
kolaudaci tratě prokázána měřením a výpočtem.
Na základě výše uvedených základních podmínek a doporučení vědeckotechnického poradního sboru Český
báňský úřad rozhodl o udělení výjimky z ČSN 34 1556
a povolil provoz elektrické trolejové trakce na 9. patře
závodu 2 Dolu Darkov. Pň rozhodováni přihlížel k ekologickým poměrům, které se zhoršují s rostoucím počtem
lokomotiv se spalovacími motory a v neposlední řadě i ke
snížení provozních nákladů.
V současné dobr; je na Dole Darkov vybudováno 4,5 km
trolejové trakce, jsou vybudovány technické prostředky pro
sledování parametrů důlního ovzduší s automatickým vypínán ím a taktéž je vybudován systém dálkového zapínání
a vypínání jednotlivých úseků trolejového vedeni z důlního
dispečinku. Základním trakčním prostředkem jsou lokomotivy 7KR1U o hmotnosti 10,8 t. Nejedná se sice o ideální
trakční prostředek, jejich použití bylo spíše vynuceno nedostatkem finančních prostředků na dovoz lokomotiv modernějších. Lokomotiva (ale i jiná zařízeni pro el. trakci)
byly odkoupeny z likvidovaných dolů Příbram a dosti značně renovovány. Jmenovitý výkon této lokomotivy je 2 x 30
kW. Byly provedeny funkční zkoušky lokomotivy na vybudované zkušební trati v dole za účelem ověření její tažné
síly, možnosti přejezdu pod plnícími zásobníky uhlí a zároveň byly ověřeny úpravy na lokomotivě pro přejezd přes
vyprazdňovací rampy u kapacitních zásobníků uhlí u skipové jámy.
Elektrické lokomotivy slouží pouze pro dopravu rubaniny od pólových zásobníků uhlí k jámě. Jezdí v ucelených
vlakových soupravách s 20 vozy typu VSV5.3 n r . Určité
potíže se vyskytly pň stavbě trolejové tratě v důlních dílech
liž provozovaných, ve kterých už byly rozmístěny potrubní
rády, kabeláž a protivýbuchové uzávěry. Proto bylo
přistoupeno k uchycení troleje v důlnímdíle pomocí svorníků na TH výztuž s dvojitou izolací a zároveň bylo nutno
provádět úpravy potrubních řádů.
El. lokomotivy typu 7KR1U ( s ohledem na jejich nedostatečnou adhezní hmotnost) slouží pro ověření a získání
provozních zkušenosti a hlavně pro bezpečnostní ověření
bezpečnostních podmínek v provozu.
Ověřovací provoz probíhal od dubna 1992 pro nedostatek pracovníků většinou v jedné směně. Do jeho ukončení
v listopadu 1992 se neprojevily závažnější závady. Během
provozu došlo několikrát následkem vadného čidla nebo
poruchy v přenosovém systému k vypnutí napájeni trolejového vedení. Zvýšená koncentrace CH4 nad 0,25%
zjištěna nebyla, uvedené závady byly obdobné jako
u ostatních měřicích systémů v dole, které kontroluji
koncentraci metanu v rozsahu 0 - 0,4%. V některých
místech při jízdě lokomotivy docházelo k vypadáván í tyčového sběrače, zejména na výhybkách. Seřízením byla
37

možno některé závady vyeliminovat, ovšem na nových
důlních patrech, kde bude okolo troleje vlče místa, bude
výhodnější používáni klasického pantografu. Při vykolejen I vozů docházelo k častému poškozeni propojek kolejnic,
provedených z měděného drátu a privarených u vnější
strany k hlavě kolejnic. Konstrukční změnou propojení byl
problém vyřešen. Během celého ověřovacího provozu
nedošlo k žádné nebezpečné události způsobené obsluhou lokomotiv, ani k nebezpečnému dotyku pracovníků
s trolejí při chůzi nebo při práci i na elektrifikovaných tratích.
Důležitým problémem na 9. patře je odstraňování uhelného nánosu a prachu z kolejiště. V kolejích u výsypnýcb
ramp zásobníků u skipové jámy je svážena prakticky celá
těžba Dolu Darkov, takže ke znečišťování dochází. Tyto
úseky je nutné nejméně jednou za 14 dnů a v případě
potřeby vždy vyčistit, např. návěsným čističem NČKT 1
a důlní díla. zejména počvu řádně vypráškovat.
Zbývá se zmínit o dalších záměrech v řešení problematiky
el. trakce v OKD, a.s.. Původně řešitelé zamýšleli vyvinout
novou československou trolejovou lokomotivu na bázi
největší dosavadní lokomotivy DH 100 D.O. Byla zvolena
nejmodernější koncepce, zatím nabízená jen firmou Siemens, totiž pohon lokomotivy střídavými asynchronními motory s kotvou nakrátko, napájenými ze stejnoměrného
trolejového vedení přes tyristorový střldač s řízenou
frakvencí. Tato koncepce byla rozpracována pracovníky
elektrotechnické fakulty Vysoké školy báňské. Lokomotiva s
označením OE60 měla být upravena ^ DH 100 D.O, kde po
demontáži dleselmotoru a hydrauliky měly být umístěny 2
měniče a hnací hydromotory nahrazeny elektromotory o
jmen. výkonu 30 kW. Při průzkumu ?ájmu v OKD se však
prokázalo, že důlní podniky spíše potřebují univerzálnější
lokomotivy, které by mohly zajíždět i do prostředí s nebezpečím výbuchu metanu SNM2, tedy lokomotivy akumulátorové.
V současné době je už také naprosto jiná situace v oblasti
spolehlivých nevýbušných akumulátorů. Ve spolupráci BV2
s Pohronskými strojírnami Hliník nad Hronom a EF VSB tak
vznik) návrt) nové akumulátorové lokomotivy obdobné moderní koncepce jako měla být DE60, tedy s řízeným tyristorovým s t ř í d a č e m a nevýbušnými asynchronními
elektromotory. Trolejová lokomotiva by v případě potřeby
mohla být její modifikaci. V současnosti (t.j. v prosinci 1992)
se připravuje co nejrychlejší ověření principu pohonu na 1.
prototypu - zatím v provedení pro SNM O a začínají
konstrukční práce na nevýbušné verzi. Je snaha o využití
některých el. prvků ze závěsné akumulátorové lokomotivy, na
níž pracují v Banském výzkumu Prievidza, aby došlo k určitému sjednocení dílů.
Jak je vidět, po dlouhém čase se nepříznivá situace v
důlní kolejové dopravě začíná měnit. Nasazení elektrické
trolejové trakce je vlaštovkou, přesto představuje průlom v
až dosud negativním přístupu správních orgánů k jejímu
zavedení v OKD. Požadavky na humanizaci důlních výrobních Činností, které v současné době dostávají
konkrétní podobu, zřejmě postupně omezí používán I diselových lokomotiv, jejichž splodiny obsahují karcinogenní
látky, z počá'tku pravděpodobně v úsekové dopravě. V zemích Evropského společenství k tomu dojde již k
31.12.1995. Na řešení problematiky ekologicky nezávadné a ekonomicky únosné lokomotivn f trakce již nezbývá příliš času. Je na kompetentních orgánech OKD, a.s.,
státního dozoru, výzkumně vývojové základny i důlních
podniků, aby hledali a našli východisko.
Literatura:
Ing. Slaměník a kol. : Nasazení el. trolejové trtakce
v důlní kolejové dopravě na Dole Darkov (technická zpráva
OKD-BVZ, 1992)
Doc. Ing. Polák.CSc : Návrh techn. projektu čs. trolejové lokomotivy se střídavým pohonem (zpráva VŠB, 1992).

Ladislav Rybák, Drahomír Janíček
Geoengineering spol. s r.o.

Současný stav aplikace svorníkové
výztuže v OKR
Úvod

Tyto požadavky lze splnit instalací jedné nebo dvou
dvojic tyčových lepených svorníků spřažených ke každéS aplikaci svorníkové výztuže v OKR bylo započato
mu hornímu oblouku ocelové výztuže pomocí třmenových
v první polovině 60. let na Dolech ČSA, 1. máj, 9. květen,
spojek a případně instalací dalšího tyčového lepeného,
Doubrava, Gottwald, Zárubek a Vítězný únor. Jednalo se
případné železobetonového svorníku, situovaného bezjednak o dila se samostatnou svorníkovou výztuži, tak
prostředně nad sloj. Směrová orientace tohoto svorníku je
i o zpevňován I obloukové výztuže, zajišťován I styku porub
dána úhlem cca 25 • 45°, který svírá osa svorníku s rovinou
- chodba a v neposlední radě o kotveni uhelného pilíře
vrstevn í plochy. Pro silně porušené horniny na vstupu do
v porubech a kotveni počvy. V této (ázi byly zajišťovány
porubu je nutno aplikovat injektáž boků důlního díla spepředevším mechanizacn í prostředky. Jednalo se o rotačně
příklepná pneumatická kladiva, např. fy SIG, tuzemská
ciálními hmotami, často s využitím svorníkových systémů
kladiva řady VK nebyla úspěšná. V průběhu 70. let se však
např. IRMA a IBO (íy Carbo-tech) nebo Wiborex (fy Wil/ch).
této technologie využívalo pouze sporadicky.
Jedná se o injektovatelné typy svorníků (náklady jsou však
V roce 1975 byl zahájen v OKR intenzivní vývoj
značně vysoké).
a zajišťování prostředků pro svomíkování. Byl realizován
Takto aplikované prvky svorníkové výztuže na styku
nákup cca 40 ks svomlkovaclch souprav s pneumatickými
porub - chodba umožňují následující účinky:
kladivy fy SIG a MONTABERT, doplněnými pneuma- zlepšení stability stropní části díla z hlediska očekávatickými podpěrami. Pouze část těchto souprav však byla
ných konvergencí, a to i v průběhu dobývání;
využita pro svomíkování na Dolech ČSA, Ant. Zápotocký,
- možnost dvojnásobného využití porubní chodby bez
Vítězný únor a 1. máj, převážná část však sloužila k vrtáni
dalších mimořádných opatření (bez použití středových
střelných vrtů. Těmito soupravami bylo odvrtáno cca 3650
stojek a podvlaků) při aplikaci dvou dvojic svorníků na
m. Souběžně byla ověřována vrtací kladiva tuzemské výroby typu NVK 03 a VK 25 WM s pravotočivou rotací,
horní oblouk;
později kladivo VK 26 Sv. Přes úspěšné výsledky tohoto
- zvětšeni manipulačního prostoru při pracích spojených
kladiva výroba nebyla zahájena pro nezájem důlních
s překládáním dobývacího komplexu, opravami, prodlupodniků. Byly řešeny i úpravy vrtacího vozu HVJR - 1 H
žováním dopravníků apod.;
pro svom (kován I a vrtacího zařízen I pro uchyceni na VRS
- zlepšeni stabilitnlch poměrů ve stropní části na okraji
AM 50. Také tento vývoj byl zastaven pro nezájem.
porubu a tím zvýšení bezpečnosti osádky porubu.
K dalšímu oživení v aplikaci svorníkové výztuže došlo
Uspořádání svorníků včetně dimenzí prvků svorníkové
v období 1989 - 90. V rámci řešeni státního úkolu „Hlouvýztuže (průměr kotevnf tyče, navržené materiály, délky
beni jam v obtížných geologických podmínkách" byla
kotvení) vyplývá ze stabilitního posudku, který musí být
ověřena metoda yícefázového vyztužování s využitím sasoučásti každého projektu.
monosnosti hornin. Jednalo se o první aplikaci v OKR
Stabilitní pojetí
technologie s využitím principů Nové rakouské tunelovacl
Stabilitní pojetí vychází především z klenbové teorie
metody - svorníkové výztuže a stříkaného betonu. Byly
vyvinuty nové prvky- železobetonové svorníky o únosnosti
a z teorie trhlinového tělesa ve smyslu metodiky Deutsche
cca 500 kN, cementový tmel Ryvakt, dávkovač kotevní
Montan Technologie Essen (dále DMT). Návrhový systém
směsi, nové typy podložek a pažícího materiálu. Byl použit
lze výztižně charakterizovat těmito základními kroky :
upravený vrtací vůz W H -1 UN s možností vrtat vývrty pro
a)sběr a zhodnocení geologických a geotechnických
svom (ky o délkách 3 - 5 m kolmo na osu díla.
podkladů;
b) prognóza oblasti porušení;
c) stanovení požadavků na únosnost svorníků;
d) stanovení prognózy konvergencí se zohledněním
kotvení.
otvírkových důlních děl s využitím metody řízené
konvergence " a „Technologie vyztužování dlouhých
ad a) pro zvládnutí řešené problematiky je nezbytné zajistit
důlních dél svorníkovou výztuží". Mimo tyto práce byly
následující podklady:
v OKR přejímány zkušenosti z polského a anglického
- úložní poměry uhelné sloje;
hornictví s použitím ručních svorn(kovacích souprav.
- petrografický popis nadložních hornin;
- informace o stupni porušení a vrstevnatosti hornin
Aplikace svorníkové výztuže
(např. kusovitost z vrtného jádra);
při zajišťování styku porub - chodba
- pevnostní vlastnosti nadložních hornin (redukovaná
pevnost).
Tento progresivní způsob používaný i v zahraničí (např.
Pro korektní provedení jednotlivých kroků výpočtu (viz
SRN, Polsko) sleduje tři základní cíle:
dále) je důležitá informace o úhlu vnitřního tření. Tento
- zajistit podchyceni stropního oblouku a tím umožnit
parametr je možné odvodit z pe vnostn fch vlastnosti (např.
demontáž bočního oblouku ocelové výztuže pro
z redukované pevnosti v tlaku a v tahu).
přechod dobývacích komplexů bez nutnosti použití
středových stojek a podvlaků;
ad b) prognóza oblasti porušení je obdobou teorie trhlinového tělesa. Oblast porušení je tedy stanovitelná z pa- zlepšit stabilitní poměry porubní chodby;
rametru h 0 (výška oblasti porušení) a z úhlu vnitřn (ho třen I
- zlepšit geotechnické poměry horninového masivu
(pro uhlí a nadložni horniny). Přiklad grafického zpracováv oblasti bezprostředního nadloží uhelné sloje na vstuní oblasti porušení je zřejmý z obr. č. 1.
pu do porubu.
38

e?1

ad c) únosnostnl požadavky svorníku vyplývají z řešeni
silového obrazce (viz obr. £.2). Vlastni řešeni vychází
z následující úvahy:
- závěsné svorníky jsou stabilitná pojaty jako elementy
k podchyceni horního oblouku ocelové výztuze a současně mají spolehlivě přenést sily odpovídajíc! vlastni
tíze oblasti porušeni. Z této jednoduché analýzy tedy
vyplývají základní parametry svorníků - průměr kotevní
tyče a materiál a jemu odpovídající mechanické
vlastnosti.
ad d) prognóza konvergenci sestává z těchto částí:
- prognóza svislé konvergence, resp. svislého posunu
stropu díla bez vlivu kotveni;
- prognóza posunu stropu pň zohledněni vlivu kotveni;
- porovnáni efektu kotveni z hlediska sníženi
konvergenčních projevů.
Kvantifikace efektu kotveni vychází z předpokladu, že
systematická aplikace prvků svorníkové výztuže umožňuje
vytvořeni prstence zpevněných hornin v bezprostředním
okolí chodby, který se podílí na podstatném snížení deformačních procesů v okolí díla.

Samostatná svorníková výztuž

1

Samostatná svorníková výztuž dlouhých důlních děl
představuje jednu z významných alternativ vyztužováni,
a to i z pohledu uvažovaných ekonomických účinků (zvýšeni cen ocelové obloukové výztuže) na realizaci těchto
důlních děl. Stoupající trend použitelnosti svorníkové výztuže je v souladu s vývojem i hornicky vyspělých zemích
(např. SRN, Anglie, USA, Polsko). Stabilitnl pojetí vychází
z očekávaných pozitivních účinků kotveni hornin. Ve
vrstevnatém horninovém prostředí svorníková výztuž
umožňuje mobilizovat samonosnost hornin a vytvořit
pásmo zpevněných hornin v okolí díla. Pro účely projektován I, ale i bezpečné realizace raženi důlních děl ve svorníkové výztuži \e formulován ucelený inženýrský návrhový
a výztužný systém sestávající z následujících postupných
kroků řešeni:
a) sběr a zhodnocení geologických a geotechnických
podkladů;
b) alternativní postupy stabilitnl analýzy;
c) návrh výztuže vycházejfcl z výsledků stabilitnf rozvahy;
d) geomechanický monitoring během realizace díla včetně
interpretace měřeni.
Předmětné pojetí řešeni představuje pružný systém,
kdy jednotlivé prvky tohoto systému vzájemně spolupůsobí. Systém má y sobě zapracován zpětné vazby, kdy
výsledky monitoringu prostřednictvím inverznf analýzy korigují výsledky stabilitnl analýzy i návrhu výztuže. Jednotlivé prvky systému a jejich vzájemné vztahy lze blíže
objasnit takto:
ad a) geologické a geotechnické podklady jsou zabezpečeny pomoci běžného průzkumu (jádrové vrty,
běžné geomechanické vyhodnoceni na kusovitost
a pevnostní vlastnosti). Do podkladové části přísluš!
rovněž hloubka uloženi pod povrchem, geometrické parametry projektovaného díla. Podklady lze získat z již
vytvořených geologických databank na DPB Paskov a na
jednotlivých dolech, případně je nutné provést nový průzkum.
ad b) stabilitnl analýza vychází vždy z vyhodnocených
podkladů geotechnických vlastnosti. S ohledem na specifičnost předmětné problematiky jsou v zásadě možné dvě
alternativy:
Alternativa č.1 - je modifikaci trhlinového tělesa. Postup
řešeni předpokládá prognózu trhlinového tělesa (tělesa
porušených hornin) na základě geometrických parametrů
díla a úhlu vnitřního třeni hornin. Svorníková výztuž je
dimenzována s ohledem na rozsah trhlinového tělesa při
splněni následujících zásad:
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- tyčové lepené svorníky jsou navrhovány délek odpovídajících rozsahu trhlinového tělesa s tím, že kořen
svorníků musí být ukotven do hornin mimo oblast
porušeni;
- svorníková výztuž musí podchytit celou oblast porušeni
(t.j. spolehlivě přenést vlastni tíhu trhlinového tělesa).
Alternativa č.2 - vychází z popisu napěťo-deformačnlch
stavů v závislosti na čase a z analýzy pásma zpevněných
hornin včetně jejich pozitivních účinků na omezeni deformačních projevů. Napěťo-deformačn! procesy lze
popsat funkční závislostí a, = f(ur)
Efekt kotveni lze kvantifikovat změnou modulů
přetvárnosti v závislosti na únosnosti svorníků a na hustotě
kotveni.
Jsou-li deformace v pružném oboru
ue = — 2.G
pak ue* = '

a je-li G* = f (Nk A ) ;
oz.r
2.G*

Protože G* > G , plat! ue* < ue, kde
oř - sekundami radiální normálové napět! [MPa]
r -poloměrdíla [m]
NK . únosnost 1 svorníku [MN]
AK- hustota kotveni [ks m ]
Ue - pružná deformace bez vlivu kotvení [m]
ue*- pružná deformace s vlivem kotveni [m]
G - modul přetvárnosti ve smyku bez vlivu kotveni [MPa]
G* - modul přetvárnosti ve smyku s vlivem kotveni [MPa]
Stabilitnl analýza je vždy považována za první přiblíženi
skutečného stavu, kdy stupeň přesnosti odpovídá stupni
věrohodnosti geotechnických podkladů. Výsledky analýzy
budou upřesňovány na základě interpretovaných výsledků
geomechanického monitoringu.
ad c) Návrh výztuže je řešen specificky, jedná-li se o dflo
obloukového průřezu anebo o dilo s rovným stropem.
Pro dílo obloukového průřezu je situováni svorníků
navrhováno v řadách v šachovitém uspořádáni s tfm, že
směrodatné parametry výztuže (osové vzdálenosti mezi
svorníky v 1. řadě, vzdálenost řad, délky svorníků) jsou
voleny dle výsledků stabilitnl analýzy. Jako pažen í se vždy
používá ocelové svařované mřlžoviny.
U díla s rovným stropem je použit! svorníkové výztuže
vázáno obvykle vpodmfnkách slojí o mocnosti 2,0 m a vlče
a v podmínkách pevného, kompaktního a málo
porušenéhonadlož I. Ve stropní části jsou aplikovány tyčové lepené svorníky, instalované na ocelomřížovinové pažiny, přichycené ocelovou pásnicí. Vzájemné uspořádání
svorníků je zřejmé z obr. 4.
Na kotveni uhelné sloje v obou případech jsou používány buď dřevěnné svorníky nebo hydraulicky uplnatelné
svorníky typu HUS 80.
ad d) Hlavním cílem geomechanického monitoringu je
sledováni stability díla s ohledem na bezpečnost a na
funkci svorníkové výztuže. Hlavními sledovanými parametry jsou průběh posunuti (konvergence) okrajů díla
a průběh expanze hornin v nadloží díla. Průběžné vyhodnocováni absolutních veličin ve srovnání s pracovnedeformačnfcharakteristikou svorníkové výztuže umožňuje
včasné rozhodnuti o způsobu korekce operace vyztužováni a doporučených opatřeních.

Další aplikace svorníkové výztuže

Kromě výše uvedených dvou případů je svorníková
výztuž používána pro zpevňování stávající ocelové výztuže dlouhých důlních děl, odboček a křížů.

r
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Zvláštni případ aplikace je kombinovaná výztuž, tvořená
kombinaci ocelové obloukové a svorníkové výztuže,
navižené za účelem zvětšeni osové vzdálenosti ocelové
výztuže, t.j. za účelem dosažení úspor ocetového materiálu a s lim souvisejících ekonomických efektů.
Další využiti svorníků je v kotveni pilířů porubních stěn
o vysoké mocnosti a kotveni počvy proti nadměrnému
bubřenl.

Výztužný systém
V této části je pojednáno o uceleném systému
výztužných prvků pro aplikaci svorníkové výztuže, a to jak
pro případy zajištěni styku porub - chodba, tak i pro případy
samostatné svorníkové výztuže.
Navržený výztužný systém obsahuje:
a) tyčový lepený svorník (tzn. lepený po celé délce vývrtu)
včetně příslušenství (podložek, matic)
b) tyčový železobetonový svorník včetně příslušenství
(určený pro vývrty nad 2,5 m)
c) pažící materiál
ad a) tyčový lepený svorník sestává z následujících
elementů:
- kotevní tyč
- lepicí ampule
- podložka
- matice
Kotevní tyč - je navržena z žebírkové oceli 0 22 mm
o mechanických vlastnostech viz tabulka č. 1, která je na
jednom konci opatřena špicl s úhlem 60° a na druhém konci
válcovaným závitem M 24 (výrobce ANKRA spol. s r.o.).
Tabulka č. 1
mechanické vlastnosti
hodnoty
mez kluzu
min 480
pevnost v tahu
min 670
lažnostAs
min 18
rovn.tažnost
min 10
úderová energie
min 30

|MPa
[MPa
[»/.

1%
IJ

Vývoj s v o r n í k o v ý c h p r v k ů s v y š š í m i užitnými
vlastnostmi byl řešen v OKD, a.s. - Báňské vývojové
základně v rámci již uvedených pract.
Leplcf ampule - pro ukotveni kotevních tydí v hornině je
možno použít lepicích ampulí schválených ve Státní
zkušebně č. 214, například typu AL 28 nebo ampule typu
SiS (fy CARBO-TECH). Základními parametry jsou doba
tvrdnuti a tuhnutí, průměr a délka ampule. Tyto základní
parametry jsou uvedeny v technických podmínkách výrobce.
Podložky - jsou používány ve dvou alternativách ploché a talířové. Talířové se používají v případech, kdy
se jevi žádoucí zvýšit poddajnost svorníku. V ostatních
případech je dostačující použiti podložek plochých.
Matice - jsou navrhovány diskové matice M 24 s pQlkulovitou hlavou nebo s nákružkem.
ad b) tyčový železobetonový svorník je navržen ze
shodných komponent jako tyčový lepený svorník s tím
rozdílem, že místo lepících ampulí je do vývrtu aplikována
kotevní směs Ryvakt na bázi bezsádrovcového cementu.
Z hlediska funkce železobetonových svorníků považujeme za rozhodujíc! rychlost nárůstů pevnosti v čase (již
po 6-ti hodinách je prostá pevnost 25 MPa).
ad c) pažící materiál - je navrhována ocelová svařovaná
mřfžovina o okatosti 100 x 50 nebo 100 x 80 mm a o drátu
3 , 1 5 - 6 mm. Ocelová svařovaná mřižovina je používána
buď v rohožfch o rozměrech stanovených projektem nebo
v protisměrně vinutých svitcích. Mřižovina je v místě instalace svorníků zahuštěna příčnými a podélnými dráty,
tvořícími osnovu pro zavrtáni vývrtu.
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Technologie provádění
V obou základních směrech při používání svorníkové
výztuže (viz bod 2 a 3) se používá kotevní tyč o o jádra 22
mm. Při použití tohoto typu tyče jako lepeného svorníku
(což je zhruba v 90 %), je nutno vrtat vývrty o 27 - 30 mm.
Pro vrtání těchto průměrů je vhodné pouze rotační vrtání,
rotačně příklepné vrtáni je možné až od průměrů 32 mm.
Pro vrtání jsou v současnosti k dispozici tři druhy mechanizačních prostředků:
a) ruční svorn(kovací soupravy - jedná se o hydraulické
rotační soupravy fy NEI VICTOR (souprava UNICORN),
případně soupravy fy BOART typ BM 12 a fy SCMIDTKRANZtyp SK 12. Souprava UNICORN využívá posuvu
vrtačky po opěrném sloupu s ozubením (zdvih cca 2,4 m),
obě další soupravy s teleskopickými podpěrami s využitelným zdvihem pouze 1,36 m a j e nutné vrtán í s výměnou
vrtacích tyčí. Jejich použitelnost pro výšky díla nad 3 m
a délky vývrtu 2 m je již problematická. Použitelnost rotačního vrtáni těmito soupravami však i pň použiti vrtacích
korunek s polykrystalem diamantu končí v horninách
s pevností cca 100 MPa a abrazivitou nad 12 mg.m' 1 .
V průběhu roku 1993 však zcela určitě proběhnou
zkoušky dalších ručních souprav, mezi jinými i s pneumatickým pohonem za použiti dotlačovačovaclch kompresoru pro zvýšení tlaku vzduchu (např. od fy EXCHEM,
ALMINCO, S IQ a případně dalších). Použití těchto
souprav je jak při zajišťování styku porub-chodba, tak i při
ráženi důlních děl se samostatnou svorníkovou výztuži
s rovným stropem (např. v součinosti s VRS AM 50).
Vlastní používání těchto souprav je velmi jednoduché.
Souprava je obsluhována dvěmi pracovníky, po zavrtání
vrtací tyče ji již ovládá pouze jeden. Po vyvrtání vývrtu
projektované délky se do vývrtu vsune patřičný počet
lepících ampulí (např. zaváděcím zařízením), ampule je
nutno zavést až na dno vývrtu. Následně se do vývrtu
zasune kotevní tyč, druhý konec tyče se vloží do adaptéru
vrtačky a bez použití rotace se dotlačí na lepící ampule.
Nyní se již posuvem s rotací, cca 30 - 50 otáček na 1 m
délky kotevní tyče ukončí zavedení kotevní tyče. Pro dokonalé rozmícháni jednotlivých komponentů lepících
ampulí musírotace po dosaženídna vývrtu trvat minimálně
15 sekund. Poté musí být kotevní tyč přidržena ve vývrtu
bez rotace až do doby zatvrdnutí pryskyřice.
b) vrtací vůz W H - 1 UN, v současnosti upraven na
rotačně příklepné vrtáni (min. t vývrtu 32 mm). Je použitelný pro profily 00-0-12 a výše. Má upravenou lafetu
s možností odklopení vrtací tyče a bezprostřední instalace
svorníku z jednoho postavení lafety. Zde by bylo řešením
zkrácení délky lafety současně s využitím kratšího vrtacího
stroje (např. od fy Bóhler). Instalace svorníků je identická
jako u ručních souprav.
c) VRS AM 50 s návěsnou svomlkovacl jednotkou VSB
241 - NIMBO od fy Bohler. Také zde je použiti limitováno
minimální výškou díla 3,4 m, instalace svorníků je
obdobná, jako u ručních souprav.

Realizované projekty
a) samostatná svorníková výztuž
V roce 1992 byla realizována samostatná svorníková
výztuž na Dole Dukla ve třídě 97 340 v obloukovém průřezu.
Výztuž byla realizována z tyčových svorníků o hustotě kotveni
1,1 x 0,95 m, resp. 0,9 x 0,95 m, pažených ocelovou svařovanou mřížovinou. Ražba chodby byla prováděna technologií
trhací práce s uplatněním metody hladkého výlomu. Vrtné
práce včetně zavádění svorníků byly prováděny pomoci
upraveného vrtacího vozu W H -1 UN.

Na Dole Oarkov bylo zahájeno ověřeni samostatné
svorníkové výztuže pomoci VRS AM 50 s návěsnou
svorn(kovací jednotkou VSb 241 fy Bôhler. Z důvodů velmi
obtížných geologických podmínek bylo rozhodnuto používat kombinovanou výztuž (svorníková výztuž doplněná
ocelovou obloukovou výztuži), ražba byla záhy zastavena
z důvodů nerentabilnosti dobývání předmětné oblasti.
V roce 1993 byla realizována samostatná svorníková
výztuž na Dole 9. květen ve třídě 35 337 v průřezu s rovným
stropem o výšce 3,4 m (sloj o mocnosti cca 2,7 m). Výztuž
stropu sestávala z tyčových lepených svorníků, ocelové pásoviny a ocelomřlžovinovách pažin se zámky. Boky byly
zajištěny dřevěnými svorníky kotvenými do uhelného piliře.
Na Dole 9. květen byla realizována samostatná svorníková výztuž při realizaci remizy závěsných lokomotiv
v obdélníkovém protilu polskou firmou POLMINING.
Výztuž byla v závěru prací překryta vrstvou stříkaného
betonu.

b) svorníková výztuž pro zajištění styku porub
- chodba
V průběhu roku 1993 byla otevřena řada pracovišť, kde
řešení při zajištění styku porub - chodba je vesměs principielně identické. Jedná se o dvě dvojice závěsných tyčových
lepených svorníků ve stropě díla a tyčové lepené svomfky
v bocích díla pro zpevnění bezprostředního nadloží.
Závěsné svorníky jsou navrhovány obvykle v délkách
2,20 m, boční svorníky jsou délek 2,20 - 2,60 m.
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Tyto práce jsou prováděny na Dolech 9. květen, Stařic,
Dukla a František specializovanými firmami, případně jsou
prováděny pracovníky jednotlivých dolů.

Závěr
Aplikace svorníkové výztuže v podmínkách OKR se
v současnosti dostává na novou kvalitativně vyšší úroveň.
Vývoj prvků svorníkové výztuže o vyšších užitných
vlastnostech (lze srovnávat např. se špičkou v SRN - fy
BWZ z Bottropu) a správně zvolený trend v používání
mechanizačních prostředků napomáhají začleněni
technologie svorn Ikován i mezi progresívni směry ve vyztužování důlních děl.
Nutno je však podotknout, že je stále nutno pokračovat
ve vývoji nových prvků svorníkové výztuže (např. lanových
svorníků, svorníků pro kotvení uhlí apod.), protože dovoz
je z ekonomického hlediska nepřijatelný.
Efektivnost aplikace svorníkové výztuže nespočívá
pouze v ražení dlouhých důlních děl ale í při zajišťování
styku porub - chodba, zvýšení dimenzí křížů a odboček
a pň ražbě prorážek.
Vytvořením komplexního systému, který bude zahrnovat vytvoření legislativy, metodiky projektování včetně
geomechanického monitoringu a začlenění inveizní analýzy, katalog výztužných prvků včetně zajištění jejich výroby a získáni vhodných mechanizačních prostředků se
dostanou doly OKR na úroveň vyspělých hornických zemí.
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Jean Frangois Noirel

Odbor kocepce a rozvoje revíru

Technický a ekonomický význam
svorníkové výztuže
Příklad dolů lotrinského
kamenouhelného revíru

kovánl daleko jednodušší řešení, ekonomické, rychlé
a funkční, než soupravy metalických profilů, které je nutno
pečlivě připravit na povrchu a přesně označit. Pokud není
Prvn I pokusy se svorníkováním započaly v letech padeprosté svorníkování s pryskyřicí dostačující, je prostě
sátých. Tehdy byly k dispozici pouze svorníky s bodovým
možné použít torkretování stěny anebo instalovat dlouhé
kotvením pomocí rozpěrky a klínu (obr. 1). Brzy se ukázalo,
betonové svorníky.
že nevyhovují našim podmínkám. Ve velmi členité hornině
Lze snadno realizovat značné úseky, obvykle o rozsahu
nereaguj! totiž ani na vznik trhlin, ani na posuvy v lávkách,
24 m2, není výjimkou ani 28 m a , zatímco standardní oblou- •
pokud není svorník pevně upnut; v takovýchto situacích je
ková výztuž je omezena rozsahem 23 m .
kapacita protažení tyče snížená a tyč nemůže odolávat
Svorníkování mělo však dříve nevýhodu v tom směru,
silným deformacím, které jsou obvyklé v našich důlních
že dovolovalo rychlost postupu nižší než v chodbách
dílech.
s řádně instalovanou poddajnou výztuží. Použití moderNový výrobek, svorník s rozpínavou pryskyňčnou hmoních elektrohydraulických svornlkovacích strojů umožnilo
tou, umožnil od r. 1964 úspěšné pokračovaní zkoušek.
odstranit tento nedostatek. V dobrých podmínkách se doJeho princip se od té doby nezměnil: do vyvrtaného otvoru
sáhlo průměrného denního postupu nad 10 m.
o prúmé ru 28 mm se zavádějí válcové patrony (v současné
V klasickém provedení má profil chodby tvar klenby
době o průměru 24 mm) obsahující pryskyřicovou složku
(obr. 4), svorníky se obvykle zavádějí do povrchu díla.
(polyesterového typu) a složen s katalyzátorem. Tyč uveJejich délka činí zpravidla 2,20 m (nepřekračuje - li šířka
dená do rotačního pohybu propíchne plášť patrony a způchodby 5,40 m, jsou přípustné i svorníky o délce 1,80 m).
sobí spojení a promísení obou složek (obr.2).
Minimální hustota svorn(kování je 0,75 svorníku na jeden
Dávkováni katalyzátoru umožňuje podle potřeby regučtvereční metr, ve skutečnosti se jde jen zřídkakdy pod
lovat dobu tuhnutí. Byl zdokonalen typ pláště, který je
hranici 0,9 svorníku na čtvereční metr.
odolný při manipulaci, avšak snadno se drobí při instalaci
Schémata tohoto typu byla ve značném rozsahu použísvorníku, dále pak stabilita složek a přesnost dávkování.
vána v dolech, které zpracovávaly staňny hydraulickou
Defektní soupravy se dnes vyskytuji zcela výjimečně.
základkou a-zejména pak v těch závodech, které dobývaly
Tento způsob kotvení umožňuje vyloučit nevýhody
ve strmých ložiscích. Na dole Vouters se jako na jediném
svorníku s bodovým kotvením v našich horninách, neboť
závodě v současné době svornlkujl všechny chodby ražeefektivně limituje vznikající trhliny v hornině a v případech
né v kameni. Podmínky jsou nesporné příznivé, neboť
značně drobivých hornin se může klouzavě pohybovat,
základní infrastruktura se raz! mimo souslojí ve vrstvě
přičemž lomy hlavy svorníku nebo tyče v horninové vrstvě
masivního konglomerátu; v chodbách s překopy jsou jedijsou velmi řídké.
nými nejistými místy přechody žíly, které lze snadno lokaTato inovovaná metoda se syste maticky vyvíjí od r. 1967
lizovat
zřízením výv rtů.
- 1968. Spotřeba svorníků prudce vzrostla a překročila
V ploše uložených slojích je situace méně příznivá,
počet jednoho milionu kusů ročně. V současné době Klesla
neboť křehká lávka, kupříkladu malá žíla uhlí, se může
pod 500 000 kusů, což bylo zpúsobenosníženímprodukce
nacházet neznatelně v sousedství chodby. To může vyvoa její koncentrací do porubů o velké mocnosti dobývaných
lat různé závažné deformace, které mohou vyžadovat
na zával. Svorníky se totiž v zásadě používají ve strmých
další zpevnění, dokonce i instalaci kovových oblouků.
slojích (obr. 3), kde nahrazení klasických stojek svorníky
Jindy je zde možno zjistit silnější vlivy dobýváni, někdy se
je nezbytnou podmínkou mechanizace těžby (klasické
vyskytuje též velmi nesoudržná hornina. Doporučuje se
stojky znemožňují zpětný pojezd kombajnu a po instalaci
pískové základky započetl nového pokusu).
mít k dispozici posuvnou výztuž, která je spolehlivější
a neztěžuje práce na profilu.
Hazicí provozy vykazují nižší spotřebu svorníků, která
Tím se taky vysvětluje, proč se na dole Reumaux, který
je však pravidelná. Je nutno rozlišovat chodby v hornině ,
horizontální chodby v uhlí a zejména doprovodné chodby
dobývá polostrmé ložisko dříve s hydraulickou základkou
porubu, úklonné chodby v uhlí a rovněž i prorážky porubu
a nyní na zával používá v třetině chodeb v kameni
(tabulka 1).
poddajné výztuže.
Na počátku se omezilo používání svorníků na úseky
Chodby v hornině
pevných vrstev v chodbě v kameni. Výsledkem bylo, že
došlo jen k velmi mírnému narušení horniny. Roztažení
Používáni svorníků místo tradiční výztuže poddajnými
oblouky umožňuje snížit náklady na vybavení, zvýšit
bylo ztěží měřitelné a stěna vykazovala velmi nízký lom.
výkon, snížit náklady na doprovodné operace dobývaclho
Později byly činěnypokusy rozšlřittuto metodu na místa
úseku, neboť hmotnost dopravovaného zařízení je pods méně příznivými podmínkami, která jsou ostatně stále
statně nižší (tabulka 2).
častější v důsledku prohlubování těžby a zvýšení podílu
Snižuje se rovněž i náročnost práce, jsou zde i výúseků dobývaných na zával.
hodnější podmínky z hlediska bezpečnosti práce a je
V tomto ohledu je poučná následujíc! zkušenost. Jde
usnadněna návaznost na speciální provozní operace, jako
o důlní pole Creutzberg dolu Fottach, kde byla ražena
je rozdvojeni chodeb.
rozfáravka a které bylo po dobu svého provozu vystaveno
Poznamenejme rovněž, že pro velkorozměrová díla,
vlivům pilířového dobývání, neboť sousedilo po obou strajako je dno jámy, čerpací stanice atd. představuje svornínách s důlními poli (obr. 5).
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Při rnieni ůpndnich chodeb v horni části souslojí na
spodku pntra 1050 vyvstala otázka po aplikaci svorníkového schématu použitého v chodbě v důsledku výskytu
tenkých proplástku. Tyto proplástky s& utvořily patrné
v souvislosti se zrninou bočni (acie hormny, vrstvy
pískovce a konglomerátu se postupně porušily kaolimzacl
živce a hornina se zdála křehká Výztuž však byla zřejmé
málo namáhaná.
Ve stejné době se ukázaly na ústí upadni chodby závažné deformace (vice než 500 mm ye dvou prvních
metrech stropu, což si vyžádalo instalaci poddajné výztu
že: tato reakce zůstala omezena na zónu situovanou ve
vzdálenosti necelých 6 m od horní části souslojí. První
porubn í pole Východ v ž He K (hom (žila) bylo tedy vytéženo
a vyuhlování prvního pole Západ je v chodu.
Vedeni dolu se zřejmé obávalo, že bude nutno instalovat později oblouky v celé infrastruktuře poté co byla v
čelbě provedena výztuž kompletním svornikováním.
Pro řešeni tohoto problému byl realizován výzkum.
V první táži byly zjištěny mechanické vlastnosti hornin
a změřena expanze při ražení. Po zjištění homogenity
terénu a nízkého počtu posuvu bylo možno vyvodit závěr,
že svorníkováni sehrálo v zásadé roli konsolidace.
Jinými slovy jeho účelem je vytvořil na povrchu dila
určitý tlak a to tak, aby se hornina ocitla v trojnásobném
sevřeni, což zabraňuje jejímu drobení a rozrušeni. Nejdůležitějším parametremjetedytlak na výztuž, anebo, což je
totéž, hustota svorníku.
Metoda „konvergence • konsolidace" umožňuje zjistit
tento paiametr (obr.6). Je založena na zkoumání charakteristické křivky horniny, to znamená, že u ideální kruhové
chodby probíhá vývoj radiálního posuvu v závislosti na
tlaku výztuže. Křivky byly stanoveny pomoci měřeni
expanze v porubu.

• Chodba je ražena v tvrdé hornině a nebude vystavena
přílišnému namáhaní při těžbě, tedy klasické schéma,
které používá principu vyztužené klenby s hustotou
řádoví 0.9 až i svorník na čtvereční metr bude dostačující.
• Chodba ražená v dobré hornině bude vystavena
značnému vlivu těžby. Bude tedy možné pokračovat
v používáni tyči o délce 2.20 m, avšak bude nutno zvýšit
hustotu 1,2 -1,3 svorníku na čtvereční metr tak, aby se
dosáhlo účinku konsolidace a zpevnění.
• Chodba je situována v blízkosti horninové vrstvy
(alespoň 8 m) anebo obecně v oblasti heterogenních
nebo křehkých hornin a v obtížných podmínkách napatí.
Je třeba vžit tedy v úvahu, že svorníky zde budou plnit
úlohu závěsu (suspenze). Dimenzováni výztuže se provádí na základě hmotnosti bloku, který je ve stropu
potenciálně nestabilní. To vede nezřídka k používáni
svorníku o délce 3 m a o hustotě řádově 1,3 svorniky na
čtvereční metr.
Metoda prahové konvergence používaná v chodbách
v uhlí (která bude vyložena v dalším textu) se zdá
nevhodná pro chodby v kameni. Používáni expanzních
stanic je zde omezeno na špeciálni dila, jde hlavně
o zajištění toho, aby se hornina nedrobila na úrovni hlubokého kotveni nosných svorníku.
Poznamenejme nakonec, že se svorníkováni neprovádí
v oblastech* dislokaci nebo mokrých a jilovitých zlomu.
Takovéto zóny musí být v každém případě zesíleny posuvnou výztuží. Naproti tomu dislokace nebo suché a paralelní zlomy a značně kolmé k ose chodby nepředstavuji
žádnou vážnou překážku svorníkováni. Maximálne bude
nutné instalovat několik přidavných svorníků spojujících
jednu nebo vlče povrchu lomu.

Dospělo se k těmto závěrům:
- Vezme - li se v úvahu vliv plánované budoucf těžby,
postačí instalace 0.8 svorníku na čtvereční metr.
- Po zahrnutí těchto předvídatelných vlivu lze dospět
k požadované hustotě řádové 1,2 svorníku na čtvereční
metr.
- narušená zóna je omezena na 1.3 m ve stropě, 1,8 m
na okrajích. Svorníky o délce 2,2 m se mohou tedy Kotvit
do soudržné horniny a jsou postačující.
Praktické zkušenosti umožnily potvrzení těchto údajů.
Zatímco úseky upadni chodby situované v hloubce
přibližně 1100 m se nacházely v situaci pilíře, radiální
posuv činil řádově 12 mma expanze ve stropu mezi 2 až
3 m hloubky, radově milimetrová.
Deformace překopu v souslojí byly podstatně závažnější, konvergence zde dosahovala často několika metrů
(obr. 7). Analogická reakce, avšak s menšími výkyvy, se
objevovala v 6 až 8 prvních metrech v horních částech
souslojí (to znamená na ústí úpadních chodeb).
Zmáhané předky chodeb ukazují zřetelně, že vrstvy
hlušiny byly zaneseny a zvrásnený posuvem vrstev uhlí
směrem do chodby. Svorníky byly deformovány a vykazovaly zejména efekty střihu a smyku podél rovin stratifikace.
K jejich lomu však došlo pouze ve výjimečných případech.
V jednom případě došlo následkem odstřelu k lokálnímu
poklesu svomikovaného stropu o několik desítek centimetru. Expanze stropu, která byla předtím změřena, se
omezila na několik milimetrů, poté nepřekročila 50 mm.
Tato poslední hodnota je mezní hodnotou, po jejímž
překročeni se v lichoběžníkových chodbách ve sloji vyžaduje posuvná výztuž.
Z těchto poznatku lze vyvodit následující poučení:
Pro vymezeni svomlkovaciho schématu je nutno
rozlišovat tň ty; - 'jací:

Lotrinské doly sehrály roli průkopníka ve vývoji
komplexního svorn íkován í lichoběžn íkových chodeb v uhlí
(obr. 8). Tato metoda byla používána zejména v sedmdesátých letech a pak až do počátku let osmdesátých. Byla
vypracována pravidla jejích dimenzováni a kontroly.
Pro koncepci schématu se uvádějí tato základní pravidla:
- minimální hustota instalace činí 1 svorník na čtvereční
metr, s výjimkou druhého přechodu porub • chodba, kdy
se používá 1,4 svorníku na čtvereční metr,
• délka svorníku se rovná alespoň třetině šířky chodby,
- svorníky mají být instalovány vějiřoyitě, stranové svorníky se mají opírat do horského masivu
- mají být svomikovány I boky (v případě pozdějších
pokusů sklolaminátovými tyčemi), aby se zabránilo jejich narušeni.
Kontrola spočívá v ověřeni spolehlivého fungování
svorníkováni u tohoto druhu důlního díla, kde má představovat kompaktní nosný prvek v sérii relativně tenkých
vrstev (obr. 9).
Pokud výztuž není vhodná pro tuto situaci, bude docházet k posuvu mezi horninovými vrstvami a ke vzniku trhlin,
což lze zjistit při měřeni expanze.
Zkušenost prokázala, že práh expanze v rozsahu 2.5 %
výšky svomikovaného nosníku (to je 50 mm u nosníků
2 2 0 m) je zcela vyhovující, jindy je zapotřebí zjistit, zda se
expanze nezvyšuje bez přesně určené příčiny (jako je
přiblížení čelby porubu). V opačném případě je zde riziko
probořeni stropních vrstev a je nutno provést zesílení
výztuže.
Informační kanál shromažďuje příslušné údaje a vysílá
výstražné signály.
Po stanovení pravidel koncepce schématu a kontroly se
ukázalo, že tato výztuhová metoda je velmi bezpečná.
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Chodby v uhlí

Posléze však vdusledku rozvoje nových metod na počátku
let osmdesátých bylo od ni upuštěno.
Poznamenejme ještě, že extenzometrická měřeni
svomikú používaná v prvních fázích výzkumu nebyly nikdy
použity za účelem kontroly. Jejich praktická aplikace je
totiž daleko obtížnější než měřeni expanze, která se
naproti tomu ukázala jako dostačujíc!.

Z toho důvodu se používá nosniková výztuž tvořená
kovový/ni oblouky a faúou nosníku. Zjistilo se však. že pro
omezeni porušení horninových vrstev bylo nutné instalovat svorníky podle schématu vycházejícího z pravidel pro
komplexní svorníkovánl (obr. 13).
Kontrola endoskopií a měřením expanze zachovává
stejné zásady.

Horizontální chodby

Závěr

S nástupem stroju s bodovým záběrem se postupně
prosadily obloukové sekce. Je třeba připomenout, že lichoběžníková sekce je nevhodná v otevřených a úklonných
porubech, které se stále častěji vyskytují v lotrinském
revíru.
Raženi v této obloukové výztuži se provádí bez přibírky
stropu, není ledy už možné realizovat schéma komplexního svomikování.
Prováděly se zkoušky s přídavnými svorníky, a 10 2 až
3 svom Iky v prostoru mezi dvěma oblouky. Tak bylo možno
zlepšit profil zejména ve fázi prvního přechodu porub chodba (obr 11. a 12).
Zlepšen I spočívá
- ve snížení hmotnosti výztuže kovovými oblouky
- ve zkrácení doby operací na ústí porubu, což je
umožněno zlepšeným stavem stropu v tomto misie
- v odstraněni nebo odlehčeni zesílené výztuže, což
umožňuje používat výkonnější prostředky odtěženi.
Naproti tomu nebylo možné dosáhnout významnějšího
zdokonaleni chodby při druhém přechodu porub - chodba
(obr. 12). Upustilo se nyní od opětného používání chodeb
tím, že se razí nová výdušná chodba proti dřívější hlavní
chodbě a ponechává se ochranná uhelná hráli (4 metry).
Zde jde především o dovrchnl prorážky porubu. V ložisku s nízkým úklonem se zpravidla razí v obloukových
sekcích. Nad rozsah 20° se ponecháva tradiční lichoběžníkový profil. Pro průjezdní prolil materiálu se vyžaduje
šířka vpočvě přibližně 6 m.
Profil těchto děl je zpravidla choulostivý. Obsahuje-li
strop tenkou vrstvu, je náchylná k tečení a způsobuje
narušeni vzpěmé pevností.
Tím vznikají obvykle značné expanze převyšujíc! parametry, které připouští pravidla komplexního svorníko.'nií.

Veškeré zkušenosti získané na lotrinských dolech prokázaly účelnost svorníkováni s rozpínavou pryskyřičnou
hmotou. Jeho aplikace a instalace byla usnadněna,
nejčastéji se používá pří vyztužovánl křížů, rozšiřování děl
a obecně všech velkorozměrových důlních prostor a dutin.
Náklady na personál, materiál, údržbu a dobu realizace
jsou sníženy. Tak v chodbě v kameni je tato metoda o 27 %
levnější než klasická výztuž a v porubech bylo za příznivých podmínek dosaženo průměrného denního postupu
10 m v profilu 26 m . Mechanizace svomikování umožňuje
navíc snížil náročnost prací. Z hlediska funkčnosti důlních
děl jsou jednotlivé úseky vyčištěny více než v případě
použiti obloukové výztuže, což je rozhodující zejména
u dovrchních strmých porubu. Konečně v četných případech pryskyřicí lepené svorníky daleko účinněji odolávají
rozrušeni horniny než klasická výztuž.
Z tohoto důvodu je zde snaha rozšířit oblast použiti
lepených svorníku na chodby v kameni.
V chodbách v uhli lze konstatovat tytéž přednosti, avšak
v uhelných dolech lotrinského reviru došlo v důsledku
zvýšení tlaku následkem pronikáni do větších hloubek
a rozvojem dobývacích metod (mechanizace dobývání,
rozvoj dobývaní na zaval) jakož i zdokonaleni výztužových
sekcí lépe vyřiovujícícl) úklonným ložiskům na úkor lichoběžníkových sekcí k opuštění výztuže komplexním svorníkovánim. které bylo do té doby s úspěchem používáno.
Nicméně se v těchto důlních dílech používá svorníku ve
spojení s klasickou výztuží za účelem zlepšeni stavu horninových vrstev, zejména při dovrchních prorázkách porubu
a na křižovatkách porub - chodba.
Komplexního svomikování se stále používá v dolech
reviru Provence v hloubce více než 1000 m, kde jsou
vápencové stropy znatelně odolnější. U nového ložiska je
nezbytná předběžná geologická analýza, aby bylo možné
rozhodovat o možnosti aplikace léto metody.

TABULKA 1

TABULKA 2

Rozvržení spotřeby svorníků

Ekonomické srovnání v dolech
lotrinského revíru

Úklonné chodby

58%

Strmé poruby
Chodby
z toho:
- v hornině (kameni)
-v uhlí
Různá použití

C h o d b a v k a m e n i s e svorníky - c h o d b a
v k a m e n i s k l a s i c k o u výztuží

22%

Poměrný zisk dosaženýsvwnlkovánim
(v % nákladu na klasickou výztuž)
Strojní vybavení
Personál*
Údržba
Celkem

13%
9%
20%

50 %
23 %
20%
27%

' Výkon v horizontální chodbě
Svorníkovaná chodba
35 cm/prac/směna
Chodba s klas. výztuži
27 cm/prac./sména
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Schema svorníkovém
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Fig: 9
Účel svomíkování
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Fig: 13

í
Dr. Ing. Wilhelm Lange

Kritéria optimálních rozměrů
razících strojů
Všeobecné aspekty
Při raženi přípravných důlních děl je hlavním úkolem
postupovat co nejrychleji, protože při dobývaní nerostu je
hlavním cílem maximalizovat těžbu. Potenciální kupující
razícího stroje obvykle specifikuje maximální průřez chodby, geologické podmínky a potřebné pomocné zařízeni
zároveň s technickými podmínkami platnými pro daný dul.

Řezné podmínky
Výběr razícího stroje je vysoce závislý na geologických
podmínkách. Pevnostvtlnku apevnostvtahu určujípoměr
radiální sily a obvodové sily nožů, jak je ukázáno na obr.
1. Maximální radiální síla působíc! na rozpojovací hlavě je
limitována stabilitou razícího stroje, t.j. hmotnosti stroje a
umlstěnímtěžiště ve spojeni se stabilizujícími faktory, jako
je aktivní tlak spodního rámu na počvu a aktivované stabilizující podpěry, případně tzv. klokani ocas.
Obvodová sila je limitována poměrem výkonu motoru
rozpojovací hlavy a řeznou rychlostí nožů. Často se potenciální kupující razícího stroje zaměřuje hlavně na vysoký výkon motoru rozpojovacího orgánu. Ten nemá žádný
význam, pokud není dobře přizpůsoben celkové konstrukci
siroje. Vznik prachu závisí především na řezné hloubce
nožů a řezné rychlosti. Maximální řezná hloubka je limitována buď protipusobicí silou horniny či nerostu nebo maximální řeznou hloubkou nožu, řízenou například rychlostí
otáčení nebo šroubovací rozpojovací hlavy. Naštěstí je
účinného rozpojovaní a nízké prašnosti dosahováno
velkou řeznou hloubkou, jak ukazují obr. 2 a 3. Naneštěstí
je pro vysokou těžbu, stejně jako pro etektivni zatíženi •
zejména s laterálnf hlavou - vysoká řeznú rychlost
nezbytná. Horní hodnota řezné rychlosti je limitována dosažením kritické teploty nožu, která způsobuje nadměrné
opotřebeni (porovnej obr. 4 a 5).
Tato omezeni vedou přímo k optimálním hodnotám
řezných rychlosti.

Srovnání různých rozpojovacích hlav
Výběr typu rozpojovací hlavy by měl být založen na
technických a ekonomických důvodech. Protože je vhodná
okamžitá řezná rychlost závislá zejména na pevnosti
v tlaku nerostu nebo horniny, obr. 6 ukazuje srovnáni razících stroju vybavených laterálni hlavou (obr. 7), axiální
hlavou (obr. 8) a šroubovitým válcem (obr. 9). za
předpokladu, že ostatní parametry stroje jsou konslantni.
Zvolen byl průřez o šířce 6,5 m a výšce 3,8 m.
Při nízké pevnosti v tlaku dosahuje přirozeně šroubovilý
válec nejvyšší produkce, protože má vysoký počet optimálně rozmístěných nožu pracujících na čelbě. Vnější profily
jsou připravovány dopředu, aby bylo umožněno kontinuální rozpojování a dopravní trasa k centrálnímu dopravníku. Výhodou axiální hlavy oproti laterálni hlavě pň středních
pevnostech v tlaku je skutečnost, že může být bez zpoždění zapuštěna přibližně do 1 m a otáčet se v čelbě ve velmi

so

hlubokém zářezu. Při vysoké pevnosti v tlaku může využít
laterálni hlava výhody spočívající ve vyvinutí vyšších radiálních sil s výslednou nižší specifickou řeznou enengil,
jak ukazuje obr. 3.
Avšak laterálnf hlava je citlivější na změny v otáčecí
rychlosti, protože optimálního poměru řezné hloubky a
rozmisťování nožu je dosahováno pouze pro specifické
otáčeni a obvodovou rychlost.
Jestliže je požadován hladký strop, stěna nebo počva,
je axiální hlava lepší než laterálni. Na druhé straně, je-li
svorníková výztuž chodby postačující a přesní prolil není
proto nutný, dosahuji razící stroje s laterálnfmi hlavami
dobrých výsledku v postupech.

Dopravní trasa
Dopravní trasa začíná v bodě rozpojování a neměla by
být přerušena až ke konci stroje. Spirálová žebra v axiálních hlavách a šroubovitých válcích musí být dostatečně
vysoká, aby nebylo zapotřebí delšího času pro nakládání
materiálu na dopravník a nedocházelo k drceni rozpojeného materiálu, což má za následek zvýšenou prašnost
podél dopravní trasy.
Pro zajištění nenarušené dopravy se vychází ze zkušenosti, že dopravník by měl zvládnout množství odpovídající dvojnásobné okamžité řezné rychlosti. Elektrické
motory dopravníku mají mít charakteristiku v těsných tolerancích, aby byl výkon stejnoměrně rozdělen. Elektrické
asynchronní motory máji výhodu vysokého točivého momentu, ke kterému dochází, když chce materiál zablokovat
dopravník. Hydraulické pohony mají výhodu nastavitelné
rychlosti • zajímavý znak z pohledu mršího opotřebení
v abrazivnlch podmínkách, které je silně závislé na
rychlosti.
Výška výložniku v zadní části stroje by měla být hydraulicky nastavitelná, aby se mohla přizpůsobit různým nakládacím zařízením za strojem.

Pomocné zařízení
Má-li být chodba'nebo důlní trasa zpevněna, jsou používány různé prostředky: Běžné jsou oblouky nebo svorníky. Aby bylo možno instalovat oblouky nebo svorníky těsně
k čelbě chodby, je důležité mít razící stroj s plochým
povrchem a nízkou výškou, i když je výložník vybaven
pracovní plošinou.
Pro potlačování prašnosti a prevenci vznícenf metanu,
vyvinula Paurat jedinečný aerosolový postřik nožů. Pokud
je potřeba potlačovat pouze prašnost, jsou dostupné jednodušší metody.
Zařízení na odsáváni prachu by mělo být zabudováno
do hlavního rámu. Potrubí by mělo umožnit průtok 800
m3/min s poklesem tlaku nepřesahujícím 0,015 bar.
Stroj by měl být konstruován tak, aby mohl být vybaven
sv orn{kovacími systémy, zařízením na stavení výztuže a vlečnými zařízeními využívajícími horizontálních sil do 300 kN, což
umožňuje optimálni podmínky ve stísněných poměrech.
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Poměr sil FR/FC
A - uhlí B = draslík
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Obsah křemene v pískovci 98%
Nižší obsah křemene v pískovci
Nižší obsah křemene v pískovci
Obsah křemene v pískovci 58%
(podle Dr. Schimazeka)

Obrázek 4
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Opotřebení nožů jako funkce řezné rychlosti
a obsahu křemene
m/8
F = poměr obrusovaní nerostů k průměrnému průměru křemene krát pevnost
v tahu dělená 100
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Obrázek 6

Řezná rychlost pro různé rozpojovací
hlavy

Obrázek 7

Razící stroj
s axiální hlavou

72.50
Technická data
Rozměry
Celková hmotnost 871
Délka 13,2 m
Minimálni výška 1,9 m
Šířka nad kolejemi 3,6 m
Stĺka nad krycí deskou 5,0
m - 6,6 m
2
Tlak na podklad 16 N/cm
Světlá výška 2S0 - 500 mm
Žlab dopravníku šířka x výška 705 x 380 mm
Podseknutf 300 mm
Výkon
Celkový Instalovaný výkon 390 kW
Řezný výkon 135/270 kW
Hydraulický výkon 90 kW
Dopravník 2x15 KW
Napětí 1000 V
Provozní parametry
Rychlost rozp. hlavy, rotační 18,7/37,9 rpm
Rychlost rozp. hlavy, obvodová 1,08/2,16 nťs
Řezné přítlaky Nahoru 120 kN
Dolů 120 kN
Boční 120 kN
Hloubkový 120 kN
Rychlost postupu 0 -11,6 m/min
Rychlost dopravníku 1,08 m/s
Nakládací výška dopravníku 3,3 m
Hydraulika
Počet čerpadel 4
Maximální tlak 230 bar
Hydraulická kapalina HFC

55

Obrázek 8

Razící stroj s laterální hlavou
T2.51

Technická data
Rozměry

Provozní parametry

Celková hmotnost 901
Délka 12,8 m
Minimální výška 1,9 m
Šířka nad kolejemi 3,6 m
Šířka nad krycí deskou 5b0 - 6,6 m
2
Tlak na podklad 17 N/cm
Světlá výška 250 - 500 mm
Žlab dopravníku šířka x výška 705 x 380 mm
Podseknutl 300 mm

Rychlost rozp. hlavy, rotační 28,2/56,3 rpm
Rychlost rozp. hlavy, obvodová 1,62/3,24 m/s
Řezné přítlaky Nahoru 120 kN
Dolů 120 kN
Boční 120 kN
Hloubkový 400-500 kN
Rychlost postupu 0 -11,6 m/min
Rychlost dopravníku 1,08 m/s
Nakládací výška dopravníku 2,3 m

Výkon

Hydraulika

Celkový instalovaný výkon 390 kW
ňezný výkon 135/270 KW
Hydraulický výkon 90 kW
Dopravník 2 x 15 kW
Napěti 1000 V

Počet čerpadel 4
Maximální tlak 230 bar
Hydraulická kapalina HFC

56

Obrázek 9

Razicí stroj se
šroubovicovým
válcem
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Technická data
Rozměry
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Celková hmotnost 851
Délka 13,9 m
Výška 2,2 m
Šířka nad kolejemi 3,1 m
Šířka nad krycí deskou 4.8 m
Tlak na podklad 1S N/cm
Světlá výška 250 mm
Žlab dopravníku šířka x výška 850 x 550 mm
Podseknutí 250 mm

-

Výkon
Celkový Instalovaný výkon 530 kW
Rezný výkon 2 x 90/180 kW
Hydraulický výkon 170 kW
Napětí 1000 V
Provozní parametry

r

Rychlost rozpoj, hlavy, rotační 23,4/46,8 rpm
Rychlost rozpoj, hlavy, obvodová 1,53/3,06 m/s
Řezné přítlaky Nahoru 145 kN
Dolů170kN
Boční 145 kN
Hloubkový 360 kN
Rychlost postupu 0 - 1 5 m/min
Rychlost dopravníku 0 - 2,2 m/s
Nakládací výška dopravníku 2,3 m
Hydraulika
Počet čerpadel 3
Maximální tlak 280 bar
Hydraulická kapalina minerálni olej
•**«..
•tus

57

J J. Leeming.

Ředitel pro mezinárodní obchod firmy Joy Manufacturing Co
(UK) Ltd

Vysoce efektivní a výkonné dobývací
systémy pro aplikaci
v ostravsko-karvinském revíru
(Pohled na stěnové dobývání a dobývacf metodu komora-pilíř na světě a jejich přizpůsobeni podmínkám OKD srpen 1992.)

Úvod
V posledních letech došlo k řadě změn jak v politickém,
tak obchodním životě Evropy a východní Evropy. Uhelný
pnlmysl není žádnou výjimkou a s otevíráním mezinárodních trhů roste konkurence z USA, Austrálie a JAR
jakožto producentů uhlí s nejnižšími náklady na tunu.
Evropské hlubinné uhelné doly nyní čelí přímé konkurenci
dováženého uhlí s nízkými náklady, a musí proto změnit
své provozní metody, aby se zvýšila produktivita, snížily
náklady a vyprodukovalo uhlí za vhodnou cenu.
Spojené království prosazuje tuto změnu směrem ke
konkurenceschopnosti uhlí, kdy konzervativní vláda usiluje o privatizaci uhelného průmyslu ještě před rokem 1995,
avšak podobné změny ve strategii a zaváděni vysoce
produktivního zařízení do stěnových porubů a ražení ve
slojích jsou uvažovány v Polsku, SNS, a Československu.
Tento článek zkoumá melody dobývání uhlí a zařízení,
jak jsou aplikovány v zemích USA, Austrálii a JAR, které
dobývají uhlí s nejnižšími náklady. Dále se zabývám trhy,
které procházejí rychlými změnami, jako je tomu v případě
Velké Británie a dokazuji, že dokonce i v hlubinných dolech
s nepříznivými důlními podmínkami nová technologie
vedla ke zvýšeni produktivity a snížení nákladů. Jsou
rovněž uvedena hodnocení, proč tyto metody musí být
zavedeny v Československu a dalších evropských zemích.
Vysoce kapacitní celoelektrické kombajny nyní dobývají
uhlí při nejnižších nákladech na tunu ve světově nejproduktivnějších stěnových porubech a dosahují v průměru
5 až 7 000 tun denně. Každý americký stěnový porub
dosahuje průměrný roční výkon přesahující jeden milión t.
Kontinuální kombajny se používají ve stěnových porubech, ale i v kombinaci s metodou komora-pilíř tvoři přes
68 % těžby uhlí v zemích s nejnižšími dobývacími náklady
na tunu. SvomíkovacI systémy jsou vynikající formou
vyztužování v těchto zemích a také Velká Británie nyní
zavádí tyto systémy v obtížných důlních podmínkách
v hloubkách 800 až 1 000 m. To může vést ke sníženi
investičních nákladů spotřebního zboži až do 60 % a zvýšit
výkon pn otvírce nových chodeb dvoj až trojnásobně.

Budoucnost těžby uhlí
v České republice
OKR je nejdůležitějším producentem černého uhlí
y Československu (90% celkové produkce) a OKD, a. s.
řídi třináct dolů z celkového počtu 14 v uhelném revíru
(v polovině r. 1992). Podobně jako v ostatních evropských
zemích cílem je zvýšit efektivitu a produktivitu dobýváním
nejlepších slojí s moderním vysoce výkonným vybavením.
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V současné době (výsledky r. 1991) asi 125 stěnových
porubů vyprodukuje téměř 60 000 tun za den. Zavedeni
moderních těžkých stěnových dopravníků a výztuže spolu
s vysoce kapacitními kombajny s elektrickým pojezdemby
mohlo výrazně zlepšit produktivitu v těchto stěnových porubech.
Nyní je možné zvýšit postup otvlrky v průměru 50 m za
týden na dvoj až trojnásobek zavedením kontinuálních
kombajnů v ražbách ve sloji. Svornfkovací metody aplikované v hloubkách 800 až 1 000 m v uhelných britských
dolech by mohly značné snížit náklady na ražbu a zvýšit
postup ražeb.

USA

Nejlevnější producenti uhlí
z hlubinných dolů na světě

Těžba uhlí z USA tvoří přibližně 583 miliónů tun, tedy
18% celkové světové těžby a 387 miliónů tun z hlubinných
dolů. Níže jsou uvedeny podíly jednotlivých dobývacích
metod na objemu uhlí (výsledky r. 1990).
Kontinuální kombajny
(komora-pilíř a částečné
vyluhováni s použitím
kom. kombajnů)
Stěnové dobývání
Jiné melody (hlavně malé
doly bez mechanizace
používající brázdičky,
nakládače, aid.)
Celkem

Mil. tun

244
131

12
387

Procento

63

34

3
100

I přes pokles počtu aktivních stěnových porubů z 96 na
93 v letech 1991/92 výsledky produktivity jsou výborné bez
celkového sníženi v tunách.
Tabulka 1 ukazuje statistické srovnáni vybaveni, které
se používá v amerických stěnových porubech v letech
1990 a 1991.63% produkce se získává stále kontinuálními
kombajny v-systémech částečného vyuhlování, aby se
vyrovnaly produkci ze světových porubů při nízkých nákladech. Spol. Joy se podílí vice než 70% na celkovém trhu
kontinuálních kombajnů, jak je znázorněno v tabulce 2,
aktivní instalované kontinuální kombajny k prosinci 1991.
Stávající produktivita u stěnových porubů v USA je
přibližně 2.38 t na hodinu pracovníka (přes 19 tun za
směnu), zatímco produktivita u metod s částečným vyuhlováním je něco méně než 2.26 t na hodinu pracovníka
(18 tun za směnu).
Stěnové poruby stále tvoři nejproduktivnájší metodu
s nejlepšími výkony dosaženými kombajny s elektrickým
pojezdem a několika motory. Tylo budou podrobněji
vysvětleny u příkladů výkonů.

i
Velmi dobře popisuje otázky spojené s volbou metody
stěnováni či komor-pillř v Americe pan John Blaiklock,
viceprezident a generální ředitel spol. Manalapan Mining
v Brookside ve státě Kentucky.
Výtahy z jeho názoru uvedeny níže jsou převzaly z časopisu Mining Magazine 1992 June (červen) str. 365-366.
Hlavním cílem každého výrobce je maximální výkon
prodejného produktu při vynaloženi minimálního kapitálu.
Jak je zcela zřejmé, společnosti, které mají přiměřený
kapitál a zásoby, si mohou dovolit vložit kapitál do vývoje
stěnového dobývání. Ovšem v případě, že pružnost společnosti je omezena disponovatelností kapitálu a omezenými zásobami, pak volba metody dobývání je daleko
složitější otázka, než čistě nákladovost.
TABULKA 1

Americké stěnové dobývání
Statistické srovnání vybavení používaného ve stěnových porubech v Americe v r. 1990 a 1991
Kombajny pro si t e n o v a m
1990 (96 porubů ) 1991 (93 porubů)
Joy
53 (55.2%)
58 (62,4%)
20 (21,5%)
18 (18,8%)
Anderson
7
(7,5%)
15 (15,6%)
Eickhoft
(4.2%)
Mitsui
4
2
(2,2%)
1 (1,0%)
i
BJD
(1,1%)
(5,4%)
5 (5,2%)
5
Plows
Výztuže stropu
Meco
30 (31,3%)
26 (28,0%
21 (22,6%)
Hemscheidt
21 (21,9%)
20 (21,5%)
Westfalia
19 (19,8%)
Gullick-Dobson
13 (13.5%)
15 (16,1%)
Kloeckner-Becorit
(8.6%)
9 (9.4%)
8
Thyssen
3 (3,1%)
2
(2,2%)
Heinzmann
1 (1,0%)
1
(1,1%)
Porubní dopravníky
American Longwall 30 (31,3%)
34 (36,6%)
Habach & Braun
30 (31.3%)
26 (28,0%)
Westlalia
17 (17,7%)
15 (16,1%)
Meco
10 (10,4%)
12 (12,9%)
Kloeckner
8 (8,3%)
5
(5,4%)
1 (1,0%)
1
Huwood-lrwin
(1,1%)
Napěti
1
1
(1,1%)
(1,0%)
440 V
1000 V
65 (67,7%)
58 (62,4%)
23 (24,0%)
27 (29,0%)
2300 V
(7,5%)
7
4160 V
7 (7,3%)

+/-

+7,2%
+2,7%
•8,1%
-2,0%
+0,1%
+0,2%
•3,3%
+0,7%
+1,7%
+2,6%
-0,8%
•0,9%
+0,1%
+5,3%
•3,3%
-1,6%
+2,5%
-2,9%
+0,1%
+0.1%
-5.3%
+5,0%
+0,5%

TABULKA 2

Globální analýza podílu na trhu
Základna aktivně provozujících kontinuálních kombajnů
Prosinec 1991
Jo,

Jeftey
Dtesser

VlMSt
Atwe

Oosco

ledNois*
Ingôfflam)
Stum Rand

Uiiiela

Ostání

C*atn
1301

Emco

USA

I0IS

114

0

0

60

92

20

CANADA

9

2

0

0

2

0

0

13

U EX CO

12

0

0

0

0

0

0

12

UN KINGDOM

27

0

0

0

tl

]

1

41

SIHAfRCA

117

6

S

0

0

4

<

135

AUSTRAL*

172

77

5

2

3

0

0

287

JAPAN

11

0

0

0

0

0

0

13

Crtem

1365

199

10

2

76

27

27

17S2

PoJiru
thu%

77%

11%

1%

m.

4%

2%
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Z obchodního hlediska stěnování pro naši společnost
(všechny další úvahy jsou stejné) by vyžadovalo minimální
kapitálovou investici 20 milionů dolarů. Pra společnost,
jejíž finanční stabilita závisí na schopnosti neustále produkovat prodejný výrobek bez zbytečných prodlev a dalších
výdajů, představuje investice do stěnování obrovské riziko. Dalším vážným faktorem při hodnoceni realizace stěnováni je časový prostoj mezi rozhodnutím stěnování
aplikovat a skutečným datem zahájení produkce. Ještě
před zahájením produkce je nutné vybavení zakoupit
a provést otvírku zásob pro zavedení zařízení, časový
rámec od začátku až po plnou produkce může přesáhnou
jeden rok. Během celé této doby bude kapitál věnován na
konečnou implementaci stěnového systému a má tudíž
tento kapitál značné finanční náklady.
Z hlediska marketingu činí produkce ze stěnového porubu zpravidla 1.5 až 2 mil. tun ročně (čistá těžba). U této
produkce počáteční investiční náklady by byly zdůvodnitelné. Avšak pouze několik velkých společností je schopno
financovat tento typ výdajů bez pomoci půjčky poskytnuté
nějakou institucí a nabídka by vyžadovala velké procento
objemu tun v kontraktu ještě před udělením finanční pomoci.
Typické kontrakty uhlí v roce 1992 jsou na přibližně
500 0001 za rok na dobu tři až pěti lei.V případě takového
typu krátkodobého kontraktu spolu se stávající nízkou tržní
cenou (cena při okamžitém dodání 21 dolarů za tunu)
instituce poskytující půjčky vyžadují, abyste uzavřeli celou
řadu takových kontraktu, než by byly ochotny vám poskytnou finance. S největší pravděpodobností tyto kontraktační závazky by nepokryly celkový výkonnostní
potenciál stěnového porubu. To by pak znamenalo prodat
zbytek těžby (např. 500 000 tun) za marginální ceny na
trhu za hotové.
Zpravidla v případě stěnování není možné vyhnou se
této situaci. Ovšem úseky s kontinuálními kombajny mají
možnost se přizpůsobit a mohou zvýšit produktivitu se
zdvojnásobením či dokonce trojnásobením směn. A naopak stejné úseky mohou být přerušeny nebo dokonce
uzavřeny jako reakce na nízké ceny.
Každý kontrakt má doličné požadavky na kvalitu,
striktně stanovené spotřebiteli, zvláště na trhu kupujícího,
jak tomu bylo v případě USA v posledních 10 letech.
U stěnového dobývání jakékoli nepředvídatelné anomálie
nebo nepravidelnosti v kvalitě sloje či mocnosti mohou vést
k prodlevám nebo zastavení produkce, než se přesune do
nového porubu, a to může zabránit splněni kontraktačních
podmínek, což je základ ke zrušení smlouvy. Zatímco
v případě úseku s kontinuálním kombajnem tyto stejné
nepravidelnosti či anomálie mohou zapříčinit prodlevy, ale
ty budou krátké při minimálním výsledném snížení produkce.
Z hlediska dobývání historicky v Evropě i USA otvírka
stěnových porubu obvykle pokulhává. Nové poruby, které
nejsou připraveny včas, mohou ochromit finance.
Zkušenosti naší společnosti rovněž ukazují, že procentuelně je těžba stěnování nižší než těžba dosažená
kontinuálními kombajny. Právě naopak, což se příčí
běžnému uvažování, dobře plánované a íízeně doly, ve
kterých se používá pilířování, je těžba vyšší než u stěnování se srovnatelnou produktivitou.
Zpravidla činí náklady na tunu za rok pří stěnování asi
10 dolarů (u kontinuálního dobývání asi 5 dolarů za tunu
a rok, což je výrazný rozdíl). Analýza úspěšnosti amerických firem praktikujících stěnování obvykle poukazuje na
velké_ producenty se značnými f inančn ími možnostmi. Tyto
rovněž vlastní vhodné zásoby, velké trhy a technické a dobývací možnosti, které jim zajistí úspěch, i když za delší
období. Četné stěnové poruby u velké společnosti poskytují pružnost, kterou právě malá společnost s jedním stěnovým porubem nutně postrádá.

f
Na dole Monterey č. 2 ve státě Illinois, ve sloji č. 6
Tyto úspěšné společnosti vykazují vynikající výsledky,
o mocnosti 1,8 m, se střídají dva kont. kombajny 12CM12
které jim závidí celá světová hornická komunita. Nicméně
v 10 - chodbicovém super úseku (22 m středy x 22 m
se domnívám, že pro malou až středně velkou společnost
prorážky) šířka chodby 7 m, průměrný výkon necelých
představuje stěnové dobýván í příliš mnoho rizik, než by se
1000 tun za směnu a nejlepší výkon 2500 tun za 8 hodin
tato metoda stala životaschopnou alternativou. Malé spodosažených 17.10.1990 (disponovatelnost 97,6%).
lečnosti reagovaly na konkurenci stěnováni pozitivně
zvýšením produktivity kontinuálními kombajny a snížením
Těchto několik namátkou vybraných příkladů ukazuje,
dobývacích nakladú, aby se staly konkurenceschopnými
že poměrně nízké kapitálové investice do metod komorav oblasti nákladů na stěnování.
pilíř mohou docílit vynikajíc! produktivitu a vysokou účinnost, která se dá srovnat se stěnovými systémy z hlediska
Již zmíněné názory pana Blaiklocka jsou velmi relenákladů na tunu. Tyto systémy jsou rovněž vysoce flexivantní pro evropského producenta a podporuje je skubilní a jsou schopné vydobýt malé uhelné pilíře mezi
tečnost že produktivita u syslémú s částečným vyuhlením
stěnovými úseky, jakož i kompletní úsek komora-pilíř.
se stále zlepšuje o 5 % za rok. To je díky technickým
zdokonalením vybaveni, zlepšením systému (včetně nové
V OKD pochází 90% těžby ze stěnových porubů a nyní
technologie) a dalším faktorům, jako jn kvalifikovanější
se klade větší důraz na mechanizované systémy komorapracovní sila, stabilnější vztahy mezi obory, lepší soupilíř, aby se snížila závislost na vysokých investicích
činnost mezi pracovníky a vedením, lepší hmotná zaintea zvýšila flexibilita v úsecích pilířů mezi stěnovými poruby
resovanost a ekonomická nutnost. Některá zlepšení
pod městy, jezery a narušenou geologií. Investice do plně
technologie jsou probrána níže.
mechanizovaných systémů komora-pilíř se nyní považují
Federální předpisy v USA nedovolují pracovníkům poza možnost zvýšit výrazně produktivitu a účinnost ve
stoupit za poslední řadu svorníků (preferovanější metodou
středně strmých a mírně ukloněných nebo plochých slovyztužován í jsou svorníky a pásy). Změna místa je v USA
jích, které jsou pro OKR typické.
běžná kdy se kontinuální kombajn využívá v několika
Jižní Afrika
ražbách (t.j. ze systému tří chodeb na systémy devíti
chodeb) a po vydobytí několika metrů v jedné ražbě se
Hlubinná těžba uhlí v JAR v roce 1991 činila 125,2 mil.
přesune do další ražby, zatímco svomíkovací stroj zavádí
tun, z čehož 117,2 mil, tun (93,5%) pocházelo ze systémů
výztuž do vydobyté chodby.
komora-pillř a 8 mil. lun ze stěnových porubů. 75,1 mil.
Radikální zlepšení produktivity bylo dosaženo zavededobývaných systémem komora-pilíř bylo získáno kontiním lapačů prachu s mokrým ložem a vestavěným na
nuálními kombajny a 42,1 mil. tun pochází z plně mechapalubní desce a radiovým dálkovým řjzením. Kombajn už
nizovaných konvenčních systémů, které zahrnují vrtáni
není omezován zabítkou u každé chodby do vzdálenosti
a trhací ptáče nebo podbrázděnf a trhací práce.
4 až 5 m (t.j. dokud se kabina strojníka nedostane pod
Počet kontinuálních kombajnů po roce 1976 prudce
poslední řadu výztuže), aleje nyní dálkově ovládán a může
vzrostl v JAR díky zavedení robustních kombajnů, které
postupovat až 10 m v ražbě (dokud se nedostane strojník
byly schopny řezat tvrdé jihoafrické uhlí a dobývat v 6 m
člunkového vozíku pod poslední výztuž). Prach je ze systémocných slojích (50% slojí v JAR má mocnost přes 3 m).
mu odstraňován odprašovací, aby obsluha viděla a byla
Tyto kontinuální kombajny byly původně vyvinuty pro doly
mimo dosah škodlivého prachu.
ve Wyomingu, USA. Jihoafrické zkušenosti ukazují, že
Tyto nasávají vzduch s prachovými částicemi do otvorů
metoda komora-pilíř a i úplné dobýváni pilířů je daleko
na přední části kombajnů axiální ventilátorem umístěným
pružnější než tradiční stěnové poruby.
na zadní straně kombajnu. Prach se odstraňuje ze
Ve spol. Khutala Mining Services, která dodává uhlí
vzduchu pomocí jemného postřiku z trysek a lapacích sít.
přímo do elektrárny Kendal, je výkon 370 000 tun za měsíc
Některé výkony kontinuálních kombajnů jsou velmi
ze
tři párových úseku, z nichž dva produkuji přibližně
imponující, jako např. super úsek na dole Marrowbone ve
125 000 tun za měsíc a jeden 120000 tun za měsíc. Každý
sloji Coalberg. Každý úsek má dva kontinuální kombajny
dvojnásobek sestává ze dvou robusních kontinuálních
(typy12CM12a14CM15)atřičlunkovévozy(10SC22S).
kombajnů (1 x12HM17 a 1 x12HM9) a šesti 201 člunkevých
Výška vyuhlení se různí od 1,8 do 3 m a výztuž je zajištěna
vozů. Každý kombajn má svůj vlastní dopravník (dva na
svom iky. Sedmichodbicový úsek s 6 m širokými chodbami
úsek), který je umístěn ve třetí a deváté chodbě devla pilíře 12 m x 12 m dosahují průměrného výkonu 63000
tichodbicového systému komora-pilíř.
a 72000 tun za měsíc neboli 1080 až 1170 tun za směnu.
Jsou to právě takovéto výkony, které zajistily nízké
Nejlepší výkon byl 115000 tun za měsíc (2000 tun na
směnu).
provozní náklady a vysokou produktivitu u systému komoNa dole Loveridge ve sloji Pittsburg o mocnosti 2,1 m se
ra-pilíř, a tím omezily zavádění stěnových porubů.
razí čtyřchodbicový systém s 4,7 m širokými chodbami
Austrálie
a 28 m mezi pilíři s 61 m mezi překopy jedním satelitním
Uhelná těžba v Austrálii (4% světové uhelné těžby) je
kontinuálním kombajnem 14CM12 a dvěma 10SC22
soustředěna do států New South Walesu a Queenslandu.
člunkovými vozy. Nad kombajnem jsou upevněny svomíHlubinná těžba představuje přibližně 56 miliónů tun (asi
kovaclzařízení.kterézajišťujívyzlužováníapřivyuhlování
35% z celkové)), z čehož 50% pokrývají metody stěnován I
upevní vždy dva svorníky. Dosahuje se průměrného postu(včetně 5% z otvlrky stěnových porubů kontinuálními
pu 44 m za směnu (550 tun) a nejlepší postup je 95 m za
kombajny) a dalších 50% metody komora-pillř. V letech
směnu (1300 tun za směnu).
1990/91 celkový počet 21 stěnových porubů vytěžil asi
V Martin Country, Kentucky ve sloji Stockton (o mocnosti
25 miliónů tun.
1,5 -1,8 m) super úsek se dvěma kont. kombajny 14CM9
Austrálie je hlavním vývozcem uhlí na světě a hlubinné
v sedmichodbicovém systému (se změnami míst) s 15 m
doly musí konkurovat povrchovým dolům s nízkou cenou
rozestupy prorážek a 6 m širokou třídou, průměrný výkon
na mezinárodním trhu. Počet stěnových porubů stabilně
2300 - 25001 za směnu, přičemž nejlepší výkon byl 3100
rostl až na dnešní počet 16 aktivních porubů a čtyři další
tun za směnu (disponovatelnost 97 - 98%).
jsou plánovány. Některé stěnové poruby jsou nyní proV McCoy Elkhorn ve státě Kentucky pětichodbicový super
duktivnější něž povrchové provozy jako např. Ulan Coal
úsek dosáhl v průměru 2800 - 3000 tun za směnu s nejlepším
s produktivitou stěnového porubu 39,2 tun za směnu oproti
výkonem 33000 tun za směnu pomoci kombajnu 12CM7 v
povrchové těžbě (37 tun) pomocí rypadel a těžbě bez
3 m mocné sloji se schématem prorážek 18 x 18 m a 6 m
rypadel (33,7 tun).
široké chodby (disponovatelnost 96 - 98%).
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Od 80. let se metody stěnováni výrazně rozšířily, ale
nyní se ustálily na nějakých 50% hlubinné těžby.
Počet provozujících kontinuálních kombajnu zůstal na
úrovni roku 1985 - asi 250 kusu, většina z nich nasazena
do vysoce produktivních úseků komora-pilíř a metody vyluhováni boků pilířů (např. Wongawilli). Větši počet se
používá pro vysoce rychlostní přípravné ražby, aby se
udržel krok s metodou stěnování z pole. Příprava se provádí se 4 až 6-těžnfmi a výdušnymi třídami při ražbě dvou
až tří porubních chodeb. Rychlost postupu dosahuje v průměru 8 m za směnu (mnohem nižší než v USA).
Ve skutečnosti pomalé přípravné ražby znamenaly zpomalení zavádění stěnování v mnoha dolech a počet Kontinuálních kombajnů v otvírkách vzrostl, aby toto
vykompenzoval. To snižuje celkovou produktivitu úseku
kontinuálních kombajnů a posledn í výzkum se soustřeďuje
na vývoj takových kombajnů, které by byly schopny rozpojovat a svomíkovat a zvýšily postup připrav. Analýza ukazuje, že by bylo možné dosáhnout až 100 m za den těmito
systémy, které současně rozpojují a svorníkují. Důraz se
nyní klade na rychlou ražbu stěnových pilířů z pole, kdy
200 m pilíř produkující 13 000 tun za den (což je podle
stávající úrovně skromné) využívá 2 třídy a hlavní otvírka
je šesti chodbami v 2,5 m mocné sloji, což vyžaduje 86 m
ražby za den, aby se udržel krok s dalším stěnovým
porubem z pole.
Zavedení plnoprofilových kontinuálních kombajnů vedených až 4 hydraulickými svornikovači umožňuje svorníkovat 1,2 m čelby), jako je typ 12CM20 Joy výrazně
Zlepšilo dobu cyklů, profily chodeb a ovládání pohoří.
V současné době se vytěží běžné ve stěnových porubech hlubinných dolů v Austrálii 20 000 až 30 000 tůn
denně s průměrem 15 000 až 20 000 tun denně.
Krátký pohled na systémy částečného vyuhlování ukazuje, že systémy odstraňováni pilířů, jako je například
metoda Wongawilli mohou být vysoce flexibilní, vysoce
produktivní a s poměrně nízkými investičními náklady.
Světový rekord výkonů kontinuálního kombajnu 4150 tun
za jedinou směnu byl právě dosažen touto dobývací metodou v Jižní Africe.

Trhy rychlých změn - Velká Británie,
Polsko a Československo
Velká Británie
Za posledních šest let od jednoleté hornické stávky
došlo na uhelném trhu ve Velké Británii k obrovským
změnám. Počet dolů se snížil z více než 110 na méně než
50, počet zaměstnanců ze 140000 na 50000 a hlubinná
těžba z 98 miliónů tun na přibližně 70 miliónů tun ročně.
Vzhledem k nutnosti přežít se doly musely stát efektivnějšími, došlo k výrazné změně v kultuře směrem ke
kultuře volné tržní ekonomiky USA, Austrálie a JAR.
Ještě stále převládá ve Velké Británie metoda dobývání
stěnováníms důrazem na zvýšení počtu stěnových porubů
z pole (v současné době na 57%) a na instalování robustního vybaveni včetně elektrických kombajnů s několika motory. Jediné celoelektrické kombajny, které prošly testy
a zkušebním provozem a dosáhly 95% využitelnosti jsou
Joy 3LS a 4LS typy. Kombajn nasazený na dole Riccall
představuje v současnosti nejproc/uklivnější stěnový porub
ve své kategorii ve Velké Británii s výkonem 60000 tun za
měsíc. Joy 4LS v North Selby vykazuje podobné výsledky
v méně mocné sloji.
Zajímavé je srovnání stěnových systémů ve Velké Británii, kde stěnový porub pracuje asi 5,5 hodin denně (41%
disponovatelnosti) se stěnovými poruby v Austrálii (10,25
hodin denně, 52% disponov.) a v USA (13,5 hodin za den,
60% disponoyatelnost). Stěnové poruby British Coal nyní
produkují průměrně 681 tun za směnu (ve srovnání
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s 292 tunami za směnu v roce 1970) oproti 1250 tunám za
směnu v Austrálii a 1428 tunám za směnu v USA.
Otvírka chodeb ve Velké Británii prošla revolucí
výhradním zaváděním ražeb na plný prolil kontinuálními
kombajny a svomíkovacích metod. Svorníkování stropu
svorníky kotvenými pryskyřicí po celé délce jako hlavní
metoda vyztužovánl (technologie zavedená z Austrálie)
výrazně zlepšilo stabilitu vrstev (pohoří) a snížilo náklady
v dolech, které byly předtím považovány za příliš hluboké
na to, aby byly ziskové.
Výčet úspor nákladu získaných svorníkovánlm:
- Úspory nákladu na materiál oproti konvenčn ím výztužím
- Úspory při stavěn í výztuží - zkrácení doby
- Úspory při manipulaci s výztužemi a úsporami
dopravních nákladů
- Zlepšení větrání
- Rychlejší postupy přípravy a dobývání z pole díky
lepšímu ovládání pohoří a rychlejší instalaci výztuže
Jsou to právě rychlejší postupy přípravy, které umožňují
značné úspory nákladů a činí svorníkování tak atraktivní.
Zvlášť důležité pro provozovatele malého dolu je trojnásobné až čtyřnásobné zvýšeni postupu, kterého lze dosáhnout pň odklonění z křižovatek, když se převážné
používají svorníky a pásy než konvenční ocelová výztuž.
Mnohé doly se staly ziskovými zavedením těchto metod
a zároveň výrazně zvýšily tempo přípravy stěnových porubů (zvyšování procenta stěnování z pole) a snížily bobtnání počvy a další problémy související se starým typem
pasivních ocelových obloukových výztuží.
Nejnovější důl Asíordby ve Velké Británii byl jedním
z prvních, který zavedl ražbu na plný profil ve sloji a svorníkování ve Spojeném království (včetně rozsáhlých monitorovacích testů pohoří ve spolupráci s britským báňským
inspektorátem).
Náklady na ražbu chodeb se snížily z 5100 britských
liber šleri. na metr u chodeb s kruhovou výztuží (průměr
16,4 m postupu za týden) na 470 liber šterl. na metr
u svorníkovaných chodeb ve sloji se čtvercovým profilem
(průměr 72 m za týden) včetně instalování dřevěných
stojek co melr (na naléhání dolů a inspektorátu).
Další úspory by se mohlo docílit odstraněním dřevěných
stojek, které byly nyní schváleny, a to o 13 liber šterl. na
metr. Chodby ve sloji v Asfordy byly všechny raženy kontinuálními kombajny Koy. Rekordní ražba v Asfordby je
287 m za týden.
Nedávno byly na dole Asfordby zavedeny metody
přemísťování, což umožnilo postup 25 m za směnu.
Je zajímavé si povšimnout, že ražba 65 m za týden
vyprodukuje přínos pro důl, který přesahuje celkové náklady na ražbu.
Mnohem.větší důraz se nyní klade na zavádění flexibilních důlních systémů (t.j. komora-pilíř ve sloji), které jsou
schopny pracoval v nepravidelně tvarovaných oblastech
uhlí, které byly již ověřeny předchozími díly a kde již
existuje důlní infrastruktura. Tyto systémy se zavádějí, aby
se dosáhla vysoká produktivita za nejnižší náklady za tunu
v dolech, jako je např. Point of Ayr, Ellington a Ruff ord. Důl
point of Ayr v podstatě přejde zcela na metodu komora-pilíř
jako jediný životaschopný způsob zajišťující ziskovost
a tudíž provoz.

Polsko
V roce 1990 se v Polsku vytěžilo 147,6 mil. tun černého
uhlí ze slojí o mocnostech od 0,7 do 5 m. Na rok 1992 se
těžba odhaduje na 125 mil. tun. V posledních dvou letech
prošlo polské uhelné hornictví značnou transformací
odklonem od úplné kontroly státu k samostatnějšímu provozu. Nyní existuje kolem 70 dolů, z nichž sedm ve Slezsku
má být zavřeno a státní dotace dalším 45 dolům se snižují
a koncem roku 1992 by měly být úplně zrušeny.

Doly jsou plně mechanizovány a mají celkem 548 stěnových porubu. Tylo doly musí nyní zvažovat ekonomické
skutečnosti redukované závislosti na siatu s konverzi na
poloveřejné korporace a přežiti zvýšenou účinnost zaváděním vysoce kapacitních a vysoce efektivních stěnových
porubů s kombajny s elektrickým pojezdem. Tyto nové
stěnové poruby zvýší kapacitu ze stávajících průměrných
500 až 2000 tun za den až na 6000 až 10 000 tun za den.
Prostoje při použití ruského a polského stěnovacího vybaveni činí průměrně 55 až 60%, přičemž některé poruby
stojí až 85% disponovatelné doby. Značné zvýšení produktivity se očekává od nového spolehlivého vybavení se
spolehlivostí vyšší než 95%.
Projevuje se rovněž zájem o zavedení výhradního
svomíkovánf v chodbách ražených ve sloji. Tím se docílí
sníženi nákladů a rychlejší postupy ražeb značně zvýši
účinnost polského uhelného hornictví s využitím počtu
stěnových porubů z pole a možnost aplikovat systémy
částečného vyuhlení komora-pilíř.
Polsko již nyní uvažuje o vývozu uhlí do západn í Evropy
za mezinárodní ceny.

Československo
OKD zavádí politiku změn ke zvýšení produktivity pomocí nového vybavení a metod. To zajistí OKD schopnost
těžit uhli v odpovídající kvalitě a za vhodnou cenu. Záměrem je využít zkušenosti ze zahraničí a aplikovat účinnější
a produktivnější vybavení. Investováni do budoucnosti již
bylo zahájeno a bude zaj f r r w é srovnávat výsledky nových
vysoce kapacitních stěnových porubů s vybavením stávajícím. Těžit uhli y odpovídající kvalitě, s garantovaným
odbytem a za nejnižší cenu je jediný způsob, jak přímo
konkurovat uhlí z Polska, SNS a uhlí z USA, Austrálie
a JAR. Strategie OKD zaručí, aby vlče dolů bylo v takové
pozici tohoto cíle dosáhnout.

Vybavení pro vysokou produktivitu
a účinnost
Vybavení pro částečné vyuhlování
Ačkoli zavádění stěnových systémů v 80. letech výrazně
stouplo, dobýváni metodou komora-pilíř stále ještě tvoří
více než 68% celkové hlubinné těžby uhlí u hlavních
tržních ekonomik. Tento počet se nyní stabilizoval, kdy
produktivitu a zvýšenou flexibilitu zajistily kontinuální
kombajny, čímž je zaručena jejich trvalá převaha v hlubinné těžbě uhlí. V ostravsko-karvinském uhelném revíru
existuji široké možnosti pro zavedení těchto systémů spolu
sesvomlkováním.
Ve většině připadů úseky komora-pilíř používají jeden
kontinuální kombajn a dva člunkové vozy pro dopravu
nerostu. Tyto člunkové vozy s navíjeným elektrickým kabelem pojíždějí na krátkých vzdálenostech a vyklápějí do
drtiče, který materiál drtí, než se dostává na pásový
dopravník ve sběrné třídě. Kapacita člunkových vozů se
pohybuje od 6 do 25 tun a dopravní vzdálenosti od 20 do
180 m.
Během 80. let pokrok dosažený ve spolehlivosti kontinuálních kombajnů a ve výkonu vede k celkovému jmenovitému výkonu motoru přesahujícímu 400 kW. 1000 V zdroj
a zdokonalená technika nože/korunek použitím CAD/CAM
a numericky řízená koordinovaná výroba zlepšily výkon
rozpojování při těchto vyšších elektrických výkonech.
Hlavní koncepce spočívá v zařízení s několika motory
a samostatným elektromotorem pra každou hnací funkci.
Typický kontinuální kombajn má jeden motor k pohonu
každé housenice, dva motory k pohonu rozpojovacího
válce, jeden nebo dva motory pro pohon klepet a středového dopravníku, a jeden motor pro hydraulické čerpadlo.
Hydraulické funkce jsou sníženy na minimum a zahrnují
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schopnost zvedat a snižovat rozpojovací hlavu a schopnost zvedání a otáčen! navazujícího dopravníku (pro
vykládáni do člunkových vozu) a zvedat a snižovat navrhovací štít.
Optimalizace zvýšen í rozpojovacích sil je řízena zpětnovazební regulaci tempa záseku řezných válců, která
kontroluje příkon rozpojovacích motorů a uvádí do relace
k trakčním motorům. Trakce probíhá převodovým pohonem z elektromotoru na stejnosměrný proud. Přeměnu
proudu ze střídavého na stejnosměrný proud pro trakční
systém zajišťují křemíkově ovládané usměrňovače.
Tyto elektronické systémy jsou dnes mimořádně spolehlivé a díky konstrukci s několika motory (což umožňuje
větší spolehlivost než složitá hydraulická zařízení náchylná ke znečištěn í), je disponovatelnost 95% běžnou no rmu.
Většina typů má zabudovanou elektrickou diagnostiku,
která umožňuje okamžité testování a opravu závad.
Během pojíždění a začišťování je zatíženi na motorech
rozpojovacího orgánu nízké a trakční rychlost se zvyšuje,
aby se zlepšila produktivita a snížila doba pojezdu při
změnách místa nasazení.
Zvýšená produktivita rozpojovací hlavy se odtěžuje
kombajnem dvojitým pohonem, který individuálně pohání dvě
klepeta nebo odstředivé nakládací orgány. Hodně se nyní
používají centrální dopravníky o šířkách od 0,6 m do 1,0 m.
Standardní kontinuální kombajn je přizpůsoben důlním
a provozním podmínkám s dálkovým ovládáním a zabudovanými lapači prachu převládajícími v USA, a s různými
formami svornlkovacích systémů namontovaných na
kombajnu, které se používají v USA a Austrálii.
Nejúspěšnější zařízení umožnilo, aby kontinuální kombajn
pokračoval v rozpojování během svorkovacího cyklu
anebo svorn (kovací soupravy jsou namontovány na přední
části kombajnu, aby se snížilo manévrování a umožnilo
svorkovánf do vzdálenosti 2 m od dělby.
U vysoce kapacitních operací jsou důležité podávací
drtiče, které přijímajítěžné uhlíz člunkových vozu, uhlídrtí
na zrnitost minus 200 mm a podávají je na pás, čímž se
optimalizuje doba obrátek člunkových vozů.

Metoda dobýváni komora-pilíř
Metoda dobývání komora-pilíř má za cíl rozdělit pravidelný uhelný pilíř ražbou primárních chodeb a tyto pak
pravidelně protnout spojovacími prorážkami.
Zdokonalené metody vyztužování, zvláště moderní
technologie svornlkování, značně urychlila rozvoj provozování metody komora-pilíř. Rychlejší a spolehlivější
svomlkovače (pneumatické ruční nebo hydraulické stroje
upevněné na kontinuálních kombajnech) a zdokonalené
metody svorníkování pryskyřici vyvinuté v Austrálii a dále
zdokonalené v Británii snížily dobu stavění výztuže
a značně zvýšily efektivnost vyztužování stropu. Efektivní
plně mechanizované operace komora-pilíř může zaručit
zavádění moderních svorníkovacích postupů, včetně monitorování pohoří a svorníků.
Dobývání komora-pilíř zahrnuje několik chodeb postupujících skrz panenskou sloj - v dnešn leh dolech vyžaduj ícf
rozsáhlé větrání, obvykle se razí pět až devět chodeb.
V pravidelných odstupech se razí mezi hlavními chodbami
prorážky a vytvářejí pilíře. Razí-li se prorážky kolmo
k těžním chodbám, jsou pilíře čtvercové nebo obdélníkové. Pro usnadnění dopravy flunkovými vozy nebo pásy se
razíprorážky vúhlu45°, 60°nebo75°k hlavním chodbám.
Z těchto hlavních chodeb odbočují chodby úseků v pravidelných odstupech, ale mezi úseky jsou ponechány
ochranné pilíře. Obvykle je pět chodeb v bloku a jsou
raženy na délku pásového dopravníku, který slouží
k dopravová.ní uhlí z pilíře. Typické situování je znázorněno na obr. 2.

.•!

Při ražení a dobýván I do pole se získává 40 až 50% uhlí,
zatímco při dobývání z pole a vybírání pilířů je dobyvatelnost 70 - 90%.
Dobýván I pilířů v uhelném hornictví se již praktikuje řadu
let. Existuje řada metod pro dobývání pilířů a aplikace
určité m e t o d y závisí na místních p o d m í n k á c h ,
zkušenostech, použité přípravné metodě a disponovatelném vybavení.
Jedním z pravidel při vyuhlovánl pilířů je fakt, že čim
větší procento uhlí se získá při postupové fázi (do pole)
nebo r ižbé, tím méně uhlí se ziská při dobývání z pole,
což představuje celkové nižší procento výrubnosti.
Pň dobýváni z pole menší šířky komory a větší pilíře
související s menším poměrem výrubnosti během
přípravné nebo ražební láze rovněž vedou k bezpečnému
prostředí a celkové vyšší výrubnosti. Posloupnost odstraňování pilířů je snadnější v obdélníkovém bloku a při
dobývání pilířů se ponechávají malé pahýly uhlí v místě,
aby pomohly podpořit strop během dobývání pilířů. Příliš
velké množství ponechaného uhlí brání pádu nadloží.
Když se toto stane, váha nadloží se přesune na zbývající
bloky uhlí, které takto zatížené jsou obtížné a nebezpečné
pro práci vzhledem k destrukci stropu, ochranného pilíře
a počvy.
Pokud takovéto podmínky pokračuji a ovliňují celý úsek
pak se o tomto úseku říká, že je ve stavu stlačení.
Podmínky mírného stlačeni lze obvykle překonat instalací
doplňkové výztuže a velmi opatrným vydobytím několika
bloků načisto, aby se umožnil zával stropu a zabránilo se
přenosu váhy nadloží.
Ale v případech velkého stlačení je často nutné opustit
pilířovou hranou a přesunout vybaveni na určitou vzdálenost k nové zálomové hraně na tomto miste. Ovšem tím
dojde k velkým zirátám cenného uhlí.
Důraz při stávajte! praxi dobýváni se určitě klade na metodu dobýváni z pole pň plné výrubnosti. U dobýváni z pole jsou
náklady na vyztužovánl stropu mnohem nižší a výkony jsou
soustavně vyšší. Dobývání z pole na schématu komora-pilíř
(rovněž známo pod názvy pilířování, dobývání pilířů, boků,
atd.) se běžně provádí pomocí systémů s otevřenými konci,
kapsy a křídla nebo chodbicováním.

Dobývání z pole s otevřenými konci

Pň metodě s otevřenými konci se vyuhluje zabírka nebo
lávka z boku pilíře několika opakovanými zabirkami, dokud
se kombajn nedostane ke stanne (vyrúbaný nebo zavalený
prostor).
Jednotlivé zabírky v uhlí mohou být různé šířky podle
fyzických podmínek a typu používaného dobývaclho
zařízeni. Ale v dnešn I praxi jsou šířky v rozsahu od 5,4 do
6,7 m od pevného boku ke stařině, přičemž se vytvoří
otevřená strana (nebo otevřený konec), a proto se takto
nazývá tato metoda. Nadloží nad zabírkou je vyztuženo
svorníky a doplňková výztuž je poskytnuta hned vedle
stariny dřevěnou stojkou nebo někdy doplněnou dřevěnými hráněmi nebo poddajnými hydraulickými stojkami.
Po té, co se lávka dostane až ke stařině, lze výztuže
podél stariny na dálku odstranit, aby se umožnil zával
stropu a zabránilo se nadměrnému přesunu hmotnosti na
nevydobyté části pilířů. Tato závěrečná zabírka se nazývá
vyrážecí pilíř, nebo meziúsekový pahýl.

Kapsa a křídlo

Jestliže se při vyuhlován! pilíře používají kontinuální
kombajny, dává se přednost při dobývání bloku metodě
kapsy a křidla (viz obr. 3). Lávka v pilíři se vyuhlí vyražením
dutiny skrz blok paralelně ke stařině, ale ponechá se pilířek
uhli mezi dutinou a starinou. Dutina se nazývá kapsa nebo
zabírka a uhlí ponechané mezi kapsou a stannou se
nazývá křídlo (neboli pilířek).
Při ražbě kapsy skrz staňnu je kontinuální kombajn
v úhlu ke křídlu, které je pak vyuhlováno postupně s tím,
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jak kombajn couvá z úseku a umožní zával stropu s postupem dobývání křidla. Strop v kapse je vyztužen obvyklým
způsobem a šířka křidla je taková, aby obsluha kontinuálního kombajnu nikdy nemusela zajíždět za chráněný
vyztužený strop při vyuhlování křídla.
Právě tak, jako pň dobýváni s otevřenými konci jsou
zablrky prováděny střídavě z obou stran pilíře, dokud se
vyuhlován í bloku nedokončí posledním vyrážecím pilířem.
Chodbicování
Metoda chodbicování je nejběžnější způsob při vyuhlování pilířů používaný ve Spojených státech. Nejlépe se
používá tam, kde se má vyuhlovat poměrně mělký pilíř.
Ovšem lze vyuhlovat i velký pilíř s použitím mnoha
chodbic. Cílem je vyuhlovat řadou zablrek v pilíň, většinou
paralelně podél strany pilíře při vytvoření chodbice skrz
pilíř a vytvořeni dvou uhelných pilířů. Nadloží v chodbici
lze vyztužovat svorníky, stojkami a výdřevami, anebo
kombinací podle potřeby. Pillřky lze vyuhlovat z chodbice
nebo přilehlé chodby s doplňkovou výztuží pomocí dřevěných stojek. V zásadě se vyuhluje několik pilířů najednou,
aby byl zajištěn příslušný počet pracovišť a eliminovalo se
prodlení.
Metody otevřených konců a chodbicovánl často neposkytují žádoucí procento vyuhlení, protože obsluha není
někdy schopna dokončit tuto operaci.
Zhoršování důlních podmínek má za následek sníženi
výrubnosti paraleně, jak úsek postupuje z pole.

Bokové dobývání

Tam, kde jsou dobré podmínky, potřeba zvýšit výnjbnost
a optimalizovat mechanizované vybavení vedly k metodám vyuhlovánl ražením nebo vyuhlování boků.
Tyto systémy jsou v podstatě pilíře uhlí, které se
zpřístupňují pomocí tradičních systémů mnoha chodeb
(běžně tří nebo 5 chodeb), které jsou pak dobývány metodami z pole vyražením odsazených pillřků.
Dvě nejpopulárnější metody jsou Old Ben, nyní rozvinuté do daleko populárnějšího systému Wongawilli.

Wongawilli
Metoda Wongawilli nabízí několik výhod oproti jiným
systémům komora-pilíř. Slibuje vysoké procento výrubnosti - až 95%, a poskytuje jediné pracoviště. Uhlí se
dobývá z oblastí s uvolněným tlakem a uhelné pilíře se
používají jako prozatimni výztuž stropu během dobývání.
Je zde méně protínání než u konvenčního pilířování
a obsluha se nachází vždy pod vyztuženým stropem.
Celkové investiční pracovní náklady jsou poměrně nízké
a systém umožňuje větší stupeň pružnosti.
Wongawilli je tedy krátký předek (porub, kde mechanizovaná výztuž byla nahrazena pilířkem uhlí, který je pak
následně vyuhlen z pole. Aplikace Wongawilli je v různých
zemích různá a dokonce se různí důl od dolu podle převládajících podmínek, jako například hloubka sloje, vlastnosti
hornin překrývajíc! uhelnou sloj.
Hlavní otvírka zahrnuje tři chodby (viz obr. 4) se dvěma
vedlejšími chodbami, které jsou kolmo k prvně otevřeným
chodbám. Sekundární otvírka se opakuje v rozestupech
podél pilíře, přičemž délka boku je 50 - 80 m. Směrná délka
pilíře je řádově 1000 m a šířka pilíře přibližně 200 m.
První chodba se razí o šířce 5 - 6 m a proniká do
uhelného pitíře 50 - 80 m až k předchozí stařině (obr. 5).
Vytvoří se bok 6 m široký, který bude lávkován a stojkořadl
je instalováno před první zabírkou. Při dokončení první
zabírky je instalována nová zálomová hrana, znázorněna
jako zálomová hrana A. Pak se první řada zálomových
stopek vyplení pomocí ocelového lana a naloženého
člunkového vozíku, pak lze provést druhou zabírku
a cyklus opakovat, dokud nebude žebro vyuhleno.
Během vyuhlovanl nejsou vyžadovány žádné svorníky,
protože obsluha kontinuálního kombajnu nikdy nepracuje
pod nevyztuženým stropem.
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Pilíře mezi vstupními chodbami jsou rovněž vyuhtovány
pň tom. jak panel postupuje z pole.
K hlavním problémům u tohoto systému patři:
Když se narazí na Spatné stropni podmínky a obsluha
není schopna dokončit lávku, vytvářejí se velké ponechané
pilíře, které způsobuji přesun hmotnosti na přípravné
chodby, čímž se podmínky zhoršuji.
Jediná chodba může rovněž způsobit problémy větráni,
jestliže starina zablokuje větráni. Dalším nebezpečím
větráni přes starinu je možnost vytvořeni podmínek, ve
kterých může dojit k samovznlcení. Mnohé doly, které
používají metodu Wongawilli, táhnou větrací odsávací trubici za kontinuálním kombajnem a neodsávajl přes starinu.
Jediná chodba rovněž vede k problémům provozu
člunkových vozů, protože nenechává žádné křižovatky,
a proto vyžaduje delší čekací čas u kontinuálního
kombajnu mezi projíždkami člunkových vozů.
Kontinuálním kombajnem při využiti kombinace tohoto
systému byl dosažen světový rekord 4150 tun za sirénu.
Energetická střediska jsou běžně umístěna v prorážkách maximálně 150 m od čelby, aby se snížila délka
kabelů a nadměrný pokles napětf.
V ideálních podmínkách se strop zavalí po vyuhlenf
každé zabirky pilíře a takovýto zával snižuje napěti
v nadložnlch vrstvách kolem pracoviště. Jestliže je strop
pevný a snadno se nezavaluje, větši plochy obnaženého
stropu mohou způsobit problémy, což vede k nadměrnému
přesunu hmotnosti nadloží na pilíře, které zbývají pro
vyuhlenl, a jejich dobýváni může být obtfžné právě kvůli
destrukci boku, stropu a počvy. Za takových podmínek by
se ochranné pilíře měly ponechat, protože mohou
absorbovat patkovou zátěž stropu. Vzdálenost mezi pilíři
a jejich velikosti by měly být určeny na základě teoretických
výpočtů a místních zkušenosti.
Jedna z velkých výhod metody Wongawilli je vysoký
stupeň flexibility. Lze realizovat jakékoli úpravy na základě
zkušenosti. Rovněž požadavky na počet zaměstnanců
jsou velmi nízké (běžně pouze devět na jeden úsek) a požadavky na vybaveni představuji pouze jeden kontinuální
kombajn, dva člunkové vozíky, jeden svomikovacl stroj
a jeden podávač-drtič podle volby, což vede k mnohem
nižším investičním nákladům než je lomu u jiných mechanizovaných metod a méně než jedné desetině nákladů
u stěnováni.

Alla-numerickýdisplay ukazuje informace pro monitorováni a detekci závad a pro dálkově ovládané operace
(pomoci vysílačky) a je nyní považován za standart.
Hloubky pokosů 1 m jsou nynf běžné a řezné rychlosti
kombajnů 12 • 20 m za minutu jsou normou.
Zpětnovazební obvody rozpojovacích orgánů monitoruji
příkon motoru orgánu a elektricky reguluji pojezdovou
rychlost, čímž optimalizuji výkon. Trendem je u výkonnějších
zařízeni, a tyto kombajny mají obvykle výkon přesahující
500 kW, že vysoké napěti 2300 V v USA a 3300 V v jiných
zemích se stává stále vice běžnější (opět vidět v tabulce 3).
Výkony vicemotorových kombajnů jsou nesmírně
povzbudivé a následujíc! příklady jsou náhodně zvolené.
Většina světových rekordů těžby byla docílena vícemotorovými kombajny s elektrickým pojezdem.
AEP Melgs dul č. 3 1
Tento důl provozuje jediný stěnový porub se stávající
těžbou z prorážky zahájené 28.11.1991. V prosinci 1991
v obdob! 20 dnů (60 směn) kombajn Joy 4LS-3 vydobyl
470000 tun těženého uhli. Během této doby stěnový porub
275.8 m dlouhý s dobyv, mocnosti 1,7 do 1.82 m postoupil
z pole o531 metrů.
Úsek obsahuje 1,72 mil. tun a má být dokončen koncem
března 1992 s priiměmým výkonem 430000 tun měsíčně.
Pruměmá dobývací rychlost kombajnu se pohybuje od
12 do 13,5 m za minutu. Hlušina je 5 0 % a dobývací podmínky jsou různé (viz obr. 6).
AEP Meigs důl č. 2 and A E P Racoon
Jde o aplikaci ve velmi tvrdém uhli s nejobtížnějšími
dobývacími podmínkami v USA. Po té, co selhaly
kombajny SÁGEM a ASL s elektr. pojezdem, rozhodly se
doly použit kombajn Joy 4LS a v současné době je v provozu 8 kombajnů typ 4LS a devátý je objednán.
Přibližná mocnost sloje Clarion 4-A je 1,4 m s pevnosti
vtlaku asi 300 kg/cm .Sloj je vysoce homogenní a představuje jedno z nejobtížnějších dobývání v USA včetně
středového horninového proplástku 15 cm. Řada poruch
a geologických anomálii spolu s minimálni výškou 1,6 m
vyžaduji v průměru řezáni 0,2 m až 0,4 m pískovcového
stropu někdy i vápence. Pískovec má pevnost přes 600
kg/cm3 a vápenec dosahuje 950 kg/cm2. Místy je sloj
prostoupena černou břidlici s pevnosti v tlaku 450 kg/cm
a vyšši.
Koncem týdne 28.6.1991 Meigs v průměru vytěžil 4498
tun čisté t. za směnu kombajnu a 126461 čisté těžby za
Metody stěnování - zavedení kombajnu
den a hlušinou 5 1 % . To zahrnuje i rekord 33 000 čistých
s elektrickým pojezdem
tun dosažený ve středu 26.6.1991
Dřívější typy elektrohydraulických kombajnů s nízkým
Důl Mettiki - Joy 3LS
výkonem běžně používané ve východní Evropě se nemoDobývání ve sloji o mocnosti 2,4 m Uhlí je měkké, ale
hou vyrovnat výkonu vfcemotorového kombajnu
ve sloji se nachází středový proplástek břidlice střední
s elektrickým pojezdem. Výkon se výrazně zlepšil spolu se
pevnosti. Jeho mocnost se pohybuje od 0 do 0,75 m. Strop
spolehlivosti a produktivitou. Dokonce i odroku1985 tvoří masivní pískovec a proniká až do sloje, což znamená,
tehdejší maximální výkon 543 kW vzrostl až na 1110 kW že misty musí být řezán. Hlušina tvoři asi 45% a poslední
u stávajících kombajnů.
sada válců vydržela na 2 mil tun. V lednu se vytěžilo téměř
Většina nových kombajnů kupovaných v USA, Austrálii
400000 surových tun a rovněž v květnu 1991.
a Jižní Africe jsou kombajny vlcemotorového typu a také
Po dobu 25 měsíců od prosince 1985 do ledna 1988
ve Velké Británii je strategie British Coal, aby všechny nové
včetně tří přemístění porubů vytěžil tento kombajn 5,5 mil,
nákupy kombajnů byly kombajny tohoto typu. Ze stávajítun ze čtyř stěnových porubů a vytvořil i světový rekord
cích 93 aktivních stěnových porubů v USA je 85 vybaveno
v dubnu 1986 - 322 403 tun za měsíc.
celoelektríckými kombajny a 58 z nich jsou kombajny Joy
Peabody Federal dúl č. 2 - Joy 3LS
(viz. tabulka 1).
Ačkoli slojové podmínky v Pittsburgh č. 8 jsou velmi
dobré, byl Eickhoff nahrazen kombajnem Joy 3LS a zaznaTypický kombajn s elektrickým pohonem má pěl nebo
menal velmi dobrý výkon 2,8 mil. tun za devět měsíců
íest elektromotorů, každý z nich je určen pro pohon válců,
s rekordní využitelnosti kombajnu 97%. Mocnost sloje je
dva pojezdové motory a jeden nebo dva pro pohon hydrau2,2
až 2,4 m, ale vyuhluje se pouze 2 m. Výkon je vynikálických čerpadel (používají se pouze ke zvedáni nebo
jfci, když bereme v úvahu, že porub je omezen 1,2 m
snižováni výškově stavitelného ramene a nahmovacl radlipásem, za kterým následuje 1,5 m pás, který dopravuje
ce). Hydraulický systém je proto velice jednoduchý a zaručuje celkovou spolehlivost kombajnu větši než 95% ve uhlí do 10 tunových důlních vozíků. Roční těžba dolu je
většino případů. Obr. 6 ukazuje kombajn Joy 4LS na 3 mil. tun z jednoho stěnového porubu s použitím třech
kontinuálních kombajnů.
hlubinném dole Meigs v USA.
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Chĺo Valley Coal - Joy 4LS

Od 12. ledna 1990 do 21.1.1991 kombajn vyuhlil 3,5
bloku, které představují dohromady 2,5 mil. surových tun
surové těžby v nízké sloji o dobývané mocnosti pouze 1,6
m.
Tento kombajn rozpojuje při průměrné rychlosti 12 m za
minutu ve tvrdém uhlí.
V říjnu 1990 bylo vytěženo 358540 tun za měsíc, což je
výjimečný výkon pro výšku sloje, která byla vyuhlována.
Wolf Creek Collieries dúl č. 4 - Joy 4LS
V srpnu 1990 Wolf Creek zahájil svůj první stěnový
porub I se směrnou d. 300 m (předchozí směrné délky byly
180 m). Uhlí zde bylo tvrdší než v předchozích pilířích
s proplástky, nicméně výkon kombajnu byl dobrý.
Pilíř H (180 m) - těžba 700000 surových tun za 9 týdnů
(7.8.1989-13.10.1989)
Pilíř I (300 m) - těžba 1100000 surových tun za 1S týdnů
do 18.5.1990

Shamrock Joy 6LS 2300 V kombajn

Vytěžil 404128 surových tun za 6 týdnů do 7.6.1991 za
pouhých 60 směn ve sloji Hazard č. 4. Většinu ze 60%
hlušiny tvoři středový proplástek s různou pevností v tlaku,
která však průměrně představuje 620 kg/cm 2 .

Oak Grove • Joy 4LS

Kombajn 4LS vyuhluje ve sloji, jejíž mocnost je od 1 do
1,6 m. Řezná výška 1,5 až 1,6 m si vyžaduje, aby bylo
zabráno tvrdé prachovcové nadloží o mocnosti až 0,5 m
s tvrdostí dosahujte! až 1000 kg/cm . Ve sloji je spousta
zlomů, které způsobují špatné stropní podmínky, jež však
kombajn dobře zvládá. S kombajnem zabírajícím na plný
profil sloje se dosahuje průměrný postup porubu 20 m denné
(215 m dlouhý porub), ale když seřeže v nadloží slojového
úseku, tento postup klesá na 14 až 15 m za den.

Přehled - zvyšování účinnosti
a produktivity v Československu
Světovou hlubinnou těžbou uhlí ovládají 3 tržně orientované země USA, Austrálie a Jižní Afrika a jeden průmysl
s největší poptávkou v Číně.
Tržně orientované země nutf hlubinné doly těžit uhlí
efektivně a s nízkými náklady. V 80. letech stěnové systémy zvýšily svůj podil na trhu se zavedením robustnějšího
a výkonějáího vybavení.
Zdá se, že rozdělení mezi dobývací metodou stěnování
a komora a pilíř se stabilizovalo, přičemž komoťa a pilíř
pokrývá asi 38% hlubinné těžby. To je díky zavedení výkonnějších a spolehlivějších kontinuálních kombajnů
a přizpůsobenf kontinuálních kombajnů a provozních
systémů specifickým požadavkům jednotlivých trhů.
Budoucnost hlubinných metod stěnování a částečného
vyuhlován f bude pokračovat jako změna co do technologie
a jako součást integrovaných systémů.
Výkon stěnových kombajnů se zvyšuje a rovněž změna
na vysokonapěťové systémy nabírá na rychlosti. Komplet-
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ní stěnové systémy nyní provozují pň napětích 2300,3300
a 4160 V při průměrných výkonech přasahujlclch milión
tun za rok.
Ve světe kontinuálních kombajnů vedly vysoké výkony
a účinnost přes 95% ke skutečnosti, že metoda komorapilíř stále konkuruje stěnování na bázi nákladů na tunu.
Výkony vyšší než 1000 tun za směnu jsou považovány za
bežné a výkony 1000 tun za den by bylo možné docílit
v dobře vedených provozech dolů OKD.
Většina existujících stěnových kombajnů v OKO jsou
nízkovýkonné elektrohydraulické jednotky. Zavedení stěnových kombajnů s výkonnějšími a spolehlivějšími více
motory a elektrickýmpojezdem by mohlo véstk výraznému
zvýšení výkonu. Výkon těchto systémů nejspíš ukáže
cestu vpřed. Jen menší počet stěnových porubů se
zvýšenou produktivitou povede k celkovému snížení
nákladů a nižším nákladům na tunu.
Větší význam budou mít kontinuální kombajny a člunko
vé vozy i při otvírce ve sloji u stěnování z pole. Výkony
těchto zařízeni v ražbě připravených chodeb i kompletních
systémů komora-pilíř jsou výjimečné. Poměrné nízké
investiční náklady těchto systémů jsou velkým podnětem
k jejich zavedení do československých dolů. Prokázalo se,
že svorkování v Británii představuje náklady o 70% nižší
a dvoj až trojnásobně větší postup než u konvenčních
systémů
Stabilní zaváděni těchto systémů umožní, by OKO
konkurovalo na rovnocenné bázi na světovém tmu vysoce
výkonným a produktivním uhelným dolům, které těží uhlí
s nízkými náklady a vysokým stupněm bezpečnosti.
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Joy 12CM12 s rádiovým dálkovým ovládáním a zabudovaným odprašovacím
systémem v americkém dole Ohio Valley Coal
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Vyuhlování pilíře metodou
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Joy 4LS Kombajn pro stěnové dobývání s elektr. pojezdem na dolech Meigs USA,
kde se těží 470 000 tun za pouhých 20 pracovních dnů.
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Ing. Ctirad Beránek

vedoucí závodu „Důl Jan Šverma v likvidaci" Ostrava

Možnosti snížení nákladů na likvidaci
uhelných dolů
Uvod
Energetický program ČR schválený vládou v únoru
letošního roku předpokládá pro následující obdob! přebytek některých druhů energií, mezi jinými hlavné uhlf. Přes
libé ralizaci cen uhlík 1.1.1993 zůstanou další dolyinadále
ztrátové. Z důvodu sníženi poptávky po uhli a z ekonomických důvodů bude nutno jejich těžbu utlumit.
Požadavky důlních organizaci na finanční prostředky
pro realizaci útlumových programů převyšuji možnosti
státního rozpočtu přesto, že pro 2. etapu se rozšířil okruh
nákladů hrazených státem o náklady na zahlazení
následků dúlnf činnosti a další náklady na sociálně zdravotní problematiku.
Z uvedených důvodů je nutné hledat možnosti sníženi
nákladů na likvidaci dolů.

Útlumové programy
1. etapa útlumu těžby

Pro léta 1990 a 1992 byla schválena 1. etapa útlumu
téžby uhlf v ČR vč. zajištění potřebných finančních zdrojů.
Vláda ČSFR uložila dne 31. května 1990 v usneseni
čís. 374 předložit do 31.7.1990 návrh strukturálních změn
v uhelném hornictví. V souladu s tímto úkolem zpracovaly
jednotlivé státní podniky uhelného hornictví návrhy řešení
útlumových programů.
Jako první byla zpracována zpráva pro schůzi vlády
ČSFR řešíc) útlum státního podniku Kamenouhelné doly
Kladno v letech 1990 až 1992. Zpráva byla schválena
usnesením vlády ČSFR ze dne 11.6.1992 d. 397 pra doly
A. Zápotocký, Z. Nejedlý (VUD), Dobré Štěstí (ZUD).
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 5.1991 čís.
158 byl k 30. 4.1991 zastaven báňsko - geologický průzkum uhelného ložiska Slaný.
V průběhu 2. pololetí 1990 byla zpracována zpráva pro
vládu ČSFR, která řešila 1. etapu útlumových programů
zbývajících státních podniků uhelného průmyslu na léta
1990 až 1992.
Zpráva byla schválena vládou ČSFR dne 22. 11.1990
a v usnesení č. 827 doporučila předsedům republikových
vlád projednat a přijmout realizaci 1. etapy útlumu uhelného průmyslu.
Vláda ČR přijala dne 22. 7. 1991 usneseni č. 267
o koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlf hlubinných dolů
v České republice pro léta 1991 a 1992.
V tomto usnesení vláda schválila:
a) koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlf hlubinných
dolů pro léta 1991 a 1992, navrženou těžebními organizacemi a. s. OKD Ostrava, státními statky Jihomoravské
lignitové doly Hododnln, Doly Hlubina Litvínov, Hnědouhelné doly Březová a jejich zařazení do útlumových
programů
b)způsob vyřazení neodepsaných základních prostředků
c) způsoby vypořádán í zbytkových bilančních zásob
Na základě usnesenívlády ČR č. 267 byly realizovány
v roce 1992 útlumové programy následujíc! důlni organizace:
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• OKD. a. s. - likvidace Dolu Jan Šverma, Dolu Ostrava
lokality Ludvik Dolu J. Fučík, části provozu
Koblov Dolu Odra
-VUD.s. p. - likvidace Dolu Zdeněk Nejedlý s ukonče
ním do 31. 12.1991
• JLD, s. p. - likvidace neefektivních těžebních revírů
•ZUD.s. p. - likvidace Dolu Dobré Štěstí s ukončením
do 30. 6. 1992
-RUD.s.p. - likvidace Dolu Jindřich s ukončením do
31.12.1992
- Energie Kladno, a. s.
- suchá konzervace jam Dolu Slaný
- Doly Hlubina, s. p.
- likvidace Dolu Julius III s ukončením do
30. 6.1992
- HD, s. p.
- likvidace Dolu Marie
- Důl Kladno, s. p. Libušin
• likvidace Dolu Zápotocký s ukončením do
31.12.1990
Likvidované doly, jejichž likvidační práce nebudou
ukončeny do konce roku 1992, jsou zahrnuty do 2. etapy
útlumu téžby (období 1993 -1996).
2. etapa útlumu těžby
Usnesením vlády ČR ze dne 9. 12. 1992 k programu
restrukturalizace uhelného průmyslu vláda v návaznosti na
své usneseníč. 112 k Energetické politice České republiky
schválila mimo jiné
1. Program útlumu dolů a lomů v letech 1993 - 1996
(tabulka č. 1)
2. Počínaje rokem 1993 plné krytí nákladů na útlum, a to
ve výši uvedené v tabulce č. 2
Očekávaný útlum dolů a lomů v ČR v letech 1993 -1996
(2. etapa útlumu téžby)
podnik (důl přízahájeni likvidace
padně důlní pole)
OKD, a.s. Osirara
VOJ: Důl J. Šverma probíhá od 1.1.1992
Důl Ostrava
probihá od 1.7.1992
Důl Heřmanice
1.7.1993
Důl Odra
1.7.1994
Důl Kladno, sp.
Libušin
1.1.1993
(důlní pole Kačice,
Kamenné Zehrovice)
DúlTuchlovice.s.p.
1.1.1993
Tuchlovice (důlní pole 102, směrné.k
Xl.,překopu)
RUD, s.p. Zbýšov
u Brna
probíhá od 1.1.1992
VUD, s.p. Trutnov
Důl Jan Šverma
1.1.1993
JLD, s.p. Hodonín
Důl Dukla
1.1.1993
ČLUZ,s.p.Nové
Strašecí (důl Rako)
probíhá od 1.11.1991

ukončeni likvidace (předpoklad)
31.12.1993
31.7.1993
31.7.1996
31.12.1996
31.12.1993
31.12.1993

31.12.1993
31.12.1994
31.12.1994
31.12.1993

podnik (důl případně důlní polt)
VKD.sp. Kladno
Důl Slaný
HD Březová, sp.
Březová, Důl Maria
Doly Hlubina, s.p.
Lih/inov. Důl J.Zižka
PKÍUp.Ústlni.
Lom Chabafovios

zahájeni likvidace

ukončení likvidace (předpoklad)

1.1.1993

31.12.1994

probíhá od 1.7.1992

31.12.1995

probíhá od 1.7.1992

31.12.1994

1.1.1994

Úhrada potřeb na útlum těžby ze státního rozpočtu
v roce 1993 (v mil. Kčs)
Dúlnforganizaot
utiumovanédoly
Ostf avsto-karvinstó doly, a.s.
1 236
DúIČSM.s.p.
Důl Kladno, sp.
59
DůlTuchk>vioe,s.p.
32
Západočesko uhelné doly, sp.
Východočeskí uhelné doly, s.p.
127
Jihomoravská lignitové doly, s.p.
167
Rosické uhelné doly, s.p.
45
České lupkové a uhelné závody, s.p.
19
Důl Slaný (VKD.s.p.)
61
Hnědouhelné doly Březová, s.p.
55
Palivový kombinát Vřesová, s.p.
Doly Nástup Tuämice, sp.
Doly Ležáky Most, s.p.
Doly Hlubina Litvínov, sp.
65
Doly Bílina, s.p.
Palivový kombinát Úsll.s.p.
rezerva
1666

Požadavky uhelných společností
na krytí nákladů na uzavírání dolů
Požadavky jsou představovány náklady na technickou
likvidaci důlních a povrchových objektů, strojů, technologických zařízení, čerpání a úpravu důlních vod, na úhradu
obligatornlch zdravotních a sociálních nároků pracovníků
uvolňovaných při realizaci útlumu. Dále jde o úhradu z dobývaclho prostoru podle Horního zákona, jednorázový
odpis zůstatkové hodnoty nepoužitelných základních
prostředků a zásob a o úhradu nákladů na likvidaci ekologických škod způsobených uzavíranými doly.
S uzavíráním dolů dále souvisí náklady na náhradní
výroby. Tyto se předpokládá realizovat v rámci regionů.
Požadavky důlních organizací na finanční prostředky
pro 2. etapu útlumových programů těžeb uhelných dolu ČR
po roce 1992 převyšují možnosti státního rozpočtu a to
z důvodů, že
- urychlení útlumových programů „nahustilo" finanční požadavky do kratšího časového úseku
- pň zpracování technických projektů likvidace nebyly
využity všechny možnosti snížení nákladů a zvýšení
výnosů z likvidace
- náhradní výrobní programy jsou realizovány značně
nákladným způsobem.
Z uvedených důvodů bylo nutné shrnout dosavadní
zkušenosti z realizace 1. etapy útlumových programů
a publikovat možnosti sníženi nákladů na likvidaci dolů.

Zkušenosti z dosavadní realizace
útlumových programů těžeb

Typy útlumových programů těžeb

Z dosavadního průběhu realizace útlumových programů
téžeb hlubinných uhelných dolů v České republice můžeme vyvodit, že se v zásadě realizují tři základní typy
útlumových programů (tabulka č. 3)

Druhý typ útlumu (B) s časově vhodným rozložením
likvidace jednotlivých závodů nebo VOJ je nejvhodnější,
neboť je možnost poměrně solidního řešeni sociální
problematiky a rovněž lze dosáhnout vysokého využiti
strojů a materiálu.

Možnosti snížení nákladů
na likvidaci dolu

1. Technická likvidace dolu

Vedeni důlní organizace má povinnost zpracovat kompletní projekt útlumového programu, který se skládá
z tecnického projektu likvidace a sociálního programu.
1.1. Technický projekt likvidace
- musí splňovat požadavky vyhlášky ČBÚ č. 104/1988
Sb. a bude tvořit součást žádosti o povoleni hornické
činnosti
- bude tvořit základ (úvodní projekt) pro zpracování provozní dokumentace • prováděcích projektů a technologických postupů nutných pro vlastni realizaci likvidace
- řeší časový průběh likvidace, časovou souběžnost
a následnost jednotlivých činností jako nezbytný podklad pro praktické řízení likvidačních práci.
Stane se základním podkladem pro schválení nákladů
na likvidaci dolu a schváleni odpisu nevyužitelných základních prostředků.
Počátkem roku 1992 byl do všech revírů ČR rozeslán
MHPR CR Vzorový technický projekt likvidace a konzervace dolu. Jako komplexní metodika technického řešení
problematiky dává návod, jak výběrem optimální varianty
likvidace nebo konzervace minimalizovat náklady a splnit
všechny legislativní podmínky.
Výber optimální varianty likvidace dolu je zásadní
a velmi závažné rozhodnuti, které výrazně ovlivni dobu
trvání likvidace a náklady na technickou likvidaci, resp.
výnosy z likvidace. Složitost problému si vyžaduje použít
i některé z modernfch rozhodovacích metod.
Posloupnost řešení technické likvidace je nutné sestavit
do časového harmonogramu likvidace dolu. Ve složitějších
situacích je vhodné sestavit i síťový graf likvidace a likvidační proces podrobit analýze metodou kritické cesty.
Výběr optimální varianty, časový harmonogram i síťový
graf likvidace je detailně popsán ve „Vzorovém technickém
projektu likvidace a konzervace dolu".
Z posouzení možných variant likvidace dolu lze obecně
učinit závěr, že ekonomicky nejvhodnější varianta je
většinou varianta „Razantní likvidace"spočívajícf v tom, že
ihned po vyhlášení útlumu ještě v době těžby se zahájí
likvidace a druhotné využití z důvodu likvidace
nepotřebných důlních děl, zastaví se nebo výrazně omezí

přípravné práce.

Po ukončení dobýván í z důvodu vysokých f ixn ích nákladů musí následovat „razantní výkliz" nejnutnějších využitelných strojů a zařízení.
Výše potřeby finančních prostředků nejvíce závisí na
délce období likvidace po ukončeni těžby oo zastaveni
hlavních energetických spotřebičů.
Stále musíme mít na paměti, že největšími nákladovými
položkami procesu likvidace dolu jsou
- náklady na energii
- mzdové náklady
Varianta razantní likvidace se však vyznačuje nejvyšší
mírou rizika, způsobenou možnými sociálními konflikty
z důvodu uvolňováni velkého množství pracovníků
v krátkém časovém období.
Zamezeni sociálním konfliktům je nejdůležitější
podmínkou úspěšné realizace ekonomicky úsporné varianty likvidace dolu.
1.2. Společné znaky optimálního řešení likvidace
Přes řadu odlišností v podmínkách likvidovaných dolů,
které vyžadují specifický přístup, jsou již dnes patrný vý-
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Typy útlumových programů těžeb a jejich výhody a nevýhody
B)
Utlum těžby likvidaci neefektivních
závodů a VOJ
(OKD, ZUP, VUD)

A)
Totální útlum těžby na ložisku
(RUD, s p Zbýáov)

Výhody:

- rychlý útlum neefektivní
těžební Činnosti

• možnost přemisťovat pracovníky na jiné
závody a VOJ v rámci organizace
- možnost budováni náhradních výrob
pro malé počty pracovníků

- nemožnost vybudovat v krátkém
čase náhradní výroby pro
uvolňované pracovníky
- absence financ, prostředků pro řešeni
soc. problematiky (ve. zdravotní) po
ukončeni likvidace

(JLD)

• možnost řešeni odchodu pracovníků
přirozeným úbytkem při omezeni
přijímáni nových pracovníků
• možnost budování náhradních výrob
v dostatečném předstihu pro malé
pocty pracovníků
- postupné snižováni těžby organizace
v návaznosti na odbytovou situaci
- možnost vyšších výnosů z likvidace
vypleněných důl. děl a vyklizených
strojů a materiálu

- možnost využiti strojů a materiálu v
rámci organizace.

• možnost nejvyššího využiti strojů
a materiálu v rámci organizace

r: •'•;' :-řWS Navýhodý:}:; M l i & i
umístěni uvolněných pracovníků
v regionu

Utlum těžby - její snižováni likvidaci
neefektivních těžebních úseků

- postupné snižováni těžby organizace
v návaznosti na odbytovou situaci
- možnost vyš jich výnosů z likvidace
z vypleněných strojů a materiálu

:

- nedostatek pracovních mfst pro

Tabulka č. 3

- zpravidla rychlejší pokles těžby, způsobený spontánním odchodem pracovníků po vyhlášeni útlumu - bez ohledu na
projektované dle
- požadavky na soc. dávky v souvislosti
s přechodem na jiný závod a VOJ

- možnost ukládáni průmyslových
odpadů.
• pomalý útlum neefektivní těžebni
činnosti.

- složité technické řešeni vztahů k sousednfm dolům na ložisku.

- nemožnost využiti nepotřebných stro
jů a materiálu ve vlastni organizaci
- velmi složité řešeni financováni trvá
lých činnosti po skončeni likvidace.

razné společné znaky ekonomicky optimálního řešeni
likvidace dolu. Aplikace těchto společných znaků při zpracováni technického projektu likvidace daného dolu je
základním předpokladem minimalizace nákladů na likvidaci a zvýšeni výnosů pň likvidaci.
Z hlediska věcného lze technickou likvidaci dolu rozdělit
do následujících činnosti:
1. Vyhlášení útlumového programu (včetně zastaveni
investičních práci a omezení až zastaveni přípravných
prací)
2. Ukončen f dobývacích prací
3. Výkliz zařízení, materiálu
4. Plenéní důlních děl
5. Odstaveni hlavních stacionárních zařízení (čerpací stanice, kompresory, hlavní ventilátory)
6. Likvidace jam - ukončení likvidace dolu
1. Vyhlášeni útlumového programu
Rozhodnutí o ukončení těžby musí být učiněno, pokud
lze, v dostatečném předstihu (nejlépe 12-18 měsíců),
v opačném případě to způsobí
- opožděné zastaveni investic a příprav
- prodloužen) doby likvidace
a to se všemi negativními finančními dopady.
2. Ukončení dobývacích prací
Dobývací práce ukončit co možná nejrychleji s ti m, že

- dobývat výběrovým způsobem

-poruby s nízkou kapacitou, výkonem zastavit a kolektivy převést do vhodnějších porubu
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- sledovat náklady na 1 tunu, určit minimální denní těžbu
ekonomicky únosnou, při poklesu denní těžby pod tuto
hodnotu ihned ukončit dobývací práce
- po ukončení těžby urychleně vyklidit žádaná technologická zařízení.
Stále si připomínat, že období bez výnosů těžby musí
být vzhledem ke značným konstantním nákladům
(kompresory, hl. ventilátory, čerpání vody apod.) maximálně zkráceno. Podle současných zkušenosti lze
včasným vyhlášením útlumu a včasnou přípravou likvidačních prací období po ukončeni těžby zkrátit až na jeden
měsíc.
3. Výkliz zařízeni, materiálu
Ověřit poptávku na trhu a uzavřít smlouvy o prodeji.
Vyklízet pouze ekonomicky výhodné a žádané zařízeni
a materiál. V praxi je ověřeno, že vyklizeni pouze „ na šrot"
je ekonomicky nevýhodné.
Vykllzeďpráce nesmi prodloužit dobu likvidace.
4. Plenění důlních děl
Pro plenění důlních děl platí stejné zásady, jako pro
výkliz. Důlní díla se nevyplácejí plenit „ na šrot" nebo ze
sociálních důvodů. Vhodné je plenit pouze v době provozu
hlavních energetických spotřebičů z důvodu dobývání.
5. Odstavení hlavních stacionárních zařízení
Náklady na elektrickou energii a mzdové náklady tvoří
hlavni nákladové položky činného dolu. Z uvedeného důvodu musi projektování likvidačních prací sledovat jeden
z hlavnfch cílů - urychlené odstaveni největších energe-
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tických spotřebičů (kompresory, čerpadla v hlavních čerpá
clen stanicích, hlavni ventilátory, těžní stroje) po ukončení
téžby. V době nutného provozu uplatnit maximálně úsporný provoz těchto zařízení. V případě možnosti v předstihu zahájit zatápěni části důlního prostoru.

6. Likvidace jam

Poslední fázi likvidace dolu je likvidace jam. Doposud
byla prováděna následujícími způsoby:
- uzavřením jámy na povrchu uzavíracím povalem. Tento
způsob se jeví jako nejúspornější, není však v zastavěném prostoru bezpečný. Je vhodný při dočasné
konzervaci jam
- zřízením hrázi na všech patrech v blízkosti jam nebo
zabetonováním průniku pater a zasypáním převážně
hlušinou z ražení, haldy, výpěrkami.
Dosavadní způsoby likvidace, kdy z důvodu bezpečnosti musí být jáma zasypána, jsou značně nákladné,
např. u jam o průměru cca 6 m dosahuji náklady až 7000,Kčs na 1 m jámy.
Při likvidaci jam na Dole Jan Sverma v Ostravě byl
uplatněn ekonomicky úsporný způsob likvidace jam, který
vycházel z těchto zásad:
- jámy likvidovat až po ukončeni veškeré důlní činnosti,
aby nebyla ohrožena bezpečnost lidi a provozu
- v tom případě lze uplatnit systém, při kterém se na
patrech nemusí stavět uzavírací hráze
- jamy zasypávat_ ekologicky přípustným materiálem
(v případě Dolu Šverma popílek)
- zasypávat až do doby vytvořeni „ rovnovážného stavu,,
• podle potřeby prodloužit dobu dosypáváni jam
I když došlo k poklesu cen za uložen 111 popílku ze 120,Kčs na 60,- Kčs byly na Dole Jan Šverma sníženy náklady
na likvidaci 5-ti jam o 25 mil. Kčs.

7. Ideální časový harmonogram likvidace dolu

Výše uvedené poznatky z likvidace dolu vedoucí ke snížení nákladu a zvýšení výnosů lze shrnout do ideálního časového harmonogramu likvidace dolu (harmonogram č. 4).

5.2. Využití důlních děl pro jiné účely
Náklady spojené s likvidaci dolů lze snížit využitím
důlních děl pro jiné účely v podmínkách a.s. OKD
především ukládáním odpadů.
Odpady mohou být uloženy do dolu
a) v rámci technologického procesu
b) na složiště v důlních dílech
ad a) Odpady (hlavně popílek, výpěrky, dotační hlušiny)
mohou být využity jako technologický materiál.
Tuto činnost nutno chápat jako hornickou činnost
v rámci schváleného planu OPD nebo plánu likvidace ve
smyslu Horního zákona.
ad b) Pokud jsou odpady ukládány do důlních děl čistě
za účelem jejich zneškodnění je tato činnost hodnocena
jako zvláštní zásah do zemské kury podle § 34 Horního
Zákona a vyhlášky ČBÚ č. 99/1992 Sb. o zřizování provozu, zajišťování a likvidaci zařízeni pro ukládání odpadů
v podzemních prostorách.
Doly v likvidaci se jeví vhodné jako složiště vlastních
i cizích odpadů a výnosy 2a uložení mohou významnou
měrou zlepšit ekonomiku likvidace.
Stanovení celkových nákladů na uložen! odpadů
Výnosy (tržby) za uloženi odpadu musí být vyšší
o hodnotu požadovaného zisku nad celkové náklady.
Výpočet celkových nákladů :
N = Ni + Np + Nf + No + Nnp
Ni = investiční náklady na vybudováni složiště včetně
technologie
Np = provozní náklady spojené s vlastním ukládáním
Nf = fixní náklady ( provoz kompresoru, ventilátoru
a pod.)
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No = ostatní náklady např. spojené s konzervací, dočasnou likvidací, pokud odpady nebudou ukládány ihned
po ukončení těžby
Nnp = náklady za poplatky za uložení odpadů
Pro ilustraci je zpracován grál závislosti celkových
nákladu na množství uloženého odpadu za den a na
fixních nákladech (graf č.5)
Pro zpracován! grafu byly použity následující hodnoty
Ni = 3 mil. Kčs, t.j. 2000 Kčs/den
Np = 100kčs/1t
Nf = 6 mil./měs., 2 mil./měs, bez fixních nákladů
No = 0
Nnp = 0
Pokud ukládání odpadů bude zatěžováno fixními náklady obvyklými na činném dole (Nt = 6 mil. Kčs/den) nelze
při současných cenách za popílek (max. 120 Kčs/11) a kapacitě technologického zařízení uvažovat se zřízením
složiště odpadu v dole a to ani při výrazném sníženi (ixnleh
nákladů, pokud tato činnost má být zisková.
uložené množství
za den (tuny)

minimální cena za ulož»n(
1 t odpadu ( Kčs )

100
200
500
1 000

3 120
1 610
704
402

Z grafu závislosti nákladů na fixních nákladech a ukládaném množství lze učinit následující závěry :
• reálným řešením v současné době je ukládáni odpadů
ještě v době provozu porubu, kdy fixní náklady jdou na
vrub provozních nákladu (křivka Nf = 0 )
- po ukončeni těžby lze odpady ukládat v době, kdy fixní
náklady jsou součástí nákladů na likvidaci
- velmi výhodná je likvidace jam popílkem, kdy po odstavení hlavních energetických spotřebičů jsou fixní i provozní náklady minimální
- ukládání „ drahých " odpadů vyžaduje pro svou nebezpečnost náročnou ruční manipulaci a nelze uvažovat s větším ukládaným množstvím.

Závěr
Likvidace dolu je vysoce nákladná záležitost nekončící
likvidací jam, ale až konečným zahlazením následků
báňské činnosti na povrchu. Ukončení dolu vyžaduje „
spořádaný " odchod z ložiska což má své báňsko technické, ekonomické, sociálni, organizační i právni zákonitosti.
Rozhodnutí o likvidaci dolu je jedinečný a neopakovatelný strategický čin, který musí odpovídat dlouhodobé
pespektivě potřeb uhlí.
Likvidací dolu podle momentální potřeby trhu, řízených
pouze na podnikové úrovni, vzniká nebezpečí nedostatku
strategických rezerv těžebních kapacit. Stát by se neměl
vzdávat pravomoci na strategická rozhodnutí, neboť obnova těžebních kapacit, byť dočasně likvidovaných, je záležitost dlouhodobá, velmi nákladná a v řadě případů
technicky nerealizovatelná. Nikdy se nezbavíme zodpovědnosti před budoucími generacemi za hospodaření
s nerostným bohatstvím.
Státní orgány musí nést zodpovědnost za Jak 2ásadn(
rozhodnuti, jakým je útlumový program. V tomto směru
nelze delegovat pravomoci a zodpovědnost pouze na
báňské organizace.
Program uhelného hornictví počítá s dalším útlumem
téžby, který si vyžádá pro svou finanční náročnost výraznou účast státu. Možnosti báňských organizaci hradit
náklady na útlum téžby budou značné omezeny. Ani úplná
liberalizace cen uhlí nevytvoří velký manévrovací prostor
s ohledem na cenové relace na světovém trhu uhlí.

Pro 2. etapu útlumu těžby po roce 1992 nebude v silách
báňských společností hradit ani ty druhy nákladu, které podle
pravidel financováni 1. etapy útlumu těžby dosud hradily.
Na druhé straně požadavky důlních společnosti na finanční prostředky pro 2. etapu realizace útlumu těžby
uhelných dolů ČR převyšují možnosti státního rozpočtu.
Nelze tudíž přehazovat finanční břemeno útlumu těžby
z důlních organizaci na stát a naopak. Musíme uplatnit
oboustranně přijatelné řešeni, které spočívá v následujících zásadních opatřeních:
1. Ze strany státu :
Vytvořit taková pravidla financováni 2. etapy útlumu
těžby, která zajisti hrazeni rozhodujících nákladu spojených s útlumovými programy ze státního rozpočtu
2. Ze strany důlních společnosti:
Výrazně snížit požadavky důlních organizaci na finanční prostředky:

a) Likvidaci neefektivních provozů vhodně časově rozložit
b) Doly likvidovat maximálně racionálně
- útlumové programy vyhlašovat v dostatečném předstihu
- při zpracování technických projektu likvidace vycházet
ze společných znaku ekonomicky optimálního řešení
likvidace dolu a tím výrazné snížit náklady na likvidaci
dolu
c) Prostředky na vytvoření pracovních příležitostí (náhradní výrobní programy) poskytoval do regionu
d)Zahlazování důlní činnosti rozložit do vhodného časového období podle stupně společenské důležitosti.
Využitím všech principu sníženi nákladu na likvidaci dolů vytvořit rovnováhu mezi požadavky důlních
společnosti a možnosti státn ího rozpočtu tyto náklady
hradit.

Graf č. 5
Závislost celkových nákladů na množství uloženého odpadu
za den a na fixních nákladech
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Harmonogram č. 4

Příklad ideálního časového harmonogramu likvidace dolu
činnosl likvidace

Likvidace

Těžba

Hlavni činnost dolu
měsíce

1

-12 až- 18 měsíců

2

3

4

5

6

7

Poznámky
B

9

10 11 12

Vyhlášení útlumu

M- 1 ^12aíiSmesicůpí*d<*r.

Termín zahájení likvidace
Zastaveni investic

»

—

Zastaveni přípravných prací

^

—

Dokončeni nutnýcti mveslc

— -

Dcťcnčeni rufiýdi p/pra^

i/vtwoi* dobv/áni

Ukončení dobývacích prací
Výkliz zařízení z dolu

Pozežadanaa^on výhodnáiařc*m

Výkliz porubů

DTTO

—

Plenění důlních děl

tJepfen* 'na šiof
uspomy fxovcľ

Provoz hlavních ventilátorů

uspomv provoz

Provoz čerpacích stanic
Zakládáni odpadů do dolu
Další výnosy (např. vypouštění
uhlí z chodeb)

Co nedriwe po ukončeni t i b /
í3st3i< - uspaa
nakJaoú za (wrgi

uSpQrny pfouOI

Provoz ko.mpresorů

ptipavs

I

Triby za tíoiefli odpadů

pt»rjva

Tržby za uWi

Ukončení provozu dolu
Likvidace jam
Ukončení likvidace

1

Tržby za uíořwi o4pa4ů

Prof.Ing. Jindřich Cigánek,CSc.
Vysoká škola báňská, Ostrava

Technická likvidace dolů
Uvod
Technická likvidace dolů a jam je nedílnou součásti
hornické činnosti. Hornictví, jako hospodářství plenivé,
dokonce likvidaci apriorně předpokládá. Docházelo k ni po
celou dobu existence hornictví, avšak v minulosti zcela
ojediněle, ve velkých časových intervalech, takže většinou
ušla širší pozornosti. Pokud však při likvidaci jam byly
opomenuty základní stavební, technologické a bezpečnostní zásady správného provádění, docházelo nejen
v minulosti, ale dochází též v současnosti k velkým materiálním ztrátám a často i ke ztrátám na lidských životech,
s následnými škodami daleko převyšujícími nákladovost
technicky správného provedeni likvidačních prací. Nelze
se proto divit, že zákonodárství vyspělých státu chrání
bezpečnost a životy svých občanů, jakož i jejich vlastnictví,
značně přísnými zákony a předpisy pro technicky správné
provádění likvidace jam.
Tyto zákony většinou pocházejí z druhé poloviny tohoto
století (nejčastěji z let sedmdesátých a osmdesátých), kdy
docházelo v západní Evropě ke značnému útlumu
hornictví, a to zejména v Anglii, Belgii, Francii a ve Spolkové republice Německo. Tím docházelo i k hromadnému
zavírán í dolů a bohužel též k poměrně častým katastrofám,
způsobeným nesprávným a neuváženým postupem likvidace.
Z nejpodrobnějších a nejpropracovanějších předpisů
pro technickou likvidaci jam bych chtěl uvést jednak
směrnice zemského vrchního báňského úřadu NordrheinWestfalen pro zaplňování a zakrýváni jam dne 5.11.1979
(Richtlinien des Landesoberbergamtes Nordrhein-Westfalen fur das Verfullen und Abdecken von Tagesschächten
von 5.11.1979 mit Rundverfugung des Landesobei bergamtes Nordrhein-Westtalen vom 5.11.1979) a jednak velmi podrobné britské předpisy, zpracované pod
názvem Treatment of Disused Mine Shafts and Adits. Na
naší katedře máme rovněž k dispozici obdobné předpisy,
francouzské, belgické a anglické, které jsou však vlče
rámcové a nejsou propracovány do takových podrobností,
jako výše citované směrnice.
Vzhledem k očekávanému značnému rozsahu likvidace
stávajících jam v ČR, zejména v ostravské ko!lině, v ve
Východočeských uhelných dolech a v jiných revírech ČR,
považuji za užitečné uvést v tomto příspěvku alespoň
některé hlavní zásady bezpečné a technicky správné likvidace jam.
Předem je však nutné zdůraznit, že k technické likvidaci
dolů se má z národohospodářského hlediska přistoupit
teprve tehdy, pokud bylo jednoznačně prokázáno, že druhotné využiti důlních provozů nepřichází v úvahu z ekologických či ekonomických důvodu.

Základní způsoby likvidace jam
Ukončeni hornické činnosti na příslušné lokalitě bývá
z p r a v i d l a d o p r o v á z e n o n e d o s t a t k e m tinančních
prostředků, pramenícím z převážně ztrátového dobývání
v posledním období životnosti dolu. Výjimku tvoří případy,
kdy likvidační náklady dolu přejímá stát, nebo kdy společnosti jsou schopny uhradit likvidační náklady z výtěžku
jiných, dosud prosperujících dolů. I v těchto případech jsou
však snahy investorů naprosto jednoznačné - likvidovat
doly s co nejnižšími náklady. Můžeme se proto v historii

setkat s případy, kdy jámy byly opuštěny zcela otevřené,
nezasypané a kdy náhodnému pádu osob do jámy bylo
zabráněno jen pouhým ohrazením nebezpečného prostoru.
Tento nejlevnější, ale také nejnebezpečnější způsob
likvidace jam byl opuštěn již v minulém století a nahrazen
zdánlivě bezpečnějším způsobem likvidace, spočívajícím
v překrytí ústí jámy betonovou deskou. Je to způsob likvidace jam, který se používá v odůvodněných případech
dodnes. Používá se jen výjimečně ve zvláště příhodných
geologických podmínkách (např. v krystaliniku), se zárukou, že i po stoletích nedojde k destrukci jámové výztuže,
ke tvorbě povrchového kráteru u ústí jámy a tím i k propadnutí krycí desky. Bohužel však musím konstatovat, že
zdaleka ne všechny jámy, likvidované tímto způsobem,
vyhovují tomuto základnímu bezpečnostnímu požadavku
(o zásadách konstrukce krycích desek se zmíním ve 4. kapitole).
Další vývoj pak vedl k dnes již všeobecně uznávané
a předepisované zásadě, že likvidované jámy se musi
zaplňovat zásypovým materiálem a zasypávat od jejich
nejhlubšího místa až po povrch. Předpokládá se přitom, že
zaplňování jámy je prováděno pro každou jámu podle
zvláštních provozních plánu (projektů, pasporlú, technologických postupů), omezujících možná rizika na únosnou
míru.
I tento zdánlivé nejbezpečnější způsob však skrývá
určitá rizika.která mohou vyústit do důlních neštěstí, pramenících z podceňováni mechanismu chování zásypových
materiálů
dodatečně
zaplavených
vodou.
Zavodňované zásypové maleriály totiž působí na stěny
jámy i na hrázové objekty v důlních dílech, ústících do
jámy, nejen hydrostatickým vodním tlakem, ale tlakem
zvětšeným o rozdíl objemových hmotností zásypového
materiálu a vody. Velikost tohoto zvětšeného tlaku bývá
podceňována a tak zejména v případech, kdy hrázové
objekty oddělují „mokrou" jámu od „suchých" částf důlního
pole, došlo již vícekrát k destrukci hrázových objektů a ke
ztrátám na lidských životech. Klasickými příklady tohoto
nebezpeč! jsou důlní neštěstí ve Velké Británii, kdy takto
vytekla z jámy do nezavodněných důlních děl směs vody
se zásypovým materiálern, s následným vznikem propadliny u ústí jámy - a to nešťastnou shodou okolností právě
pod dálnicí. Obdobný přiklad známe i v OKR, kdy jáma
Veverka Dolu Lazy byla zasypána suchýmpopílkem, který
- po dodatečném zavodnění - prorazil hrázové objekty
a doslovné detonoval do přilehlých děl Dolu Lazy. Bohužel
i tato událost byla spojena se ztrátami na lidských životech.
Nelze se proto divit, že zákonodárství některých států
(např. SRN) proto doporučuje, nebo dokonce předepisuje,
aby zásypový materiál likvidovaných jam byl navíc
zpevněn hydraulicky účinnýmtmelem, aby bylo zamezeno
možnosti výtoku zvodnělého zásypu z jámy do .suchých"
částí důlního pole i při nedostatečně dimenzovaných nebo
nevhodně umístěných hrázových objektech.
V odůvodněných případech se připouští, aby jáma nebyla zasypána po celé výšce, ale pouze ve své
nejvrchnější části. V takovémto případě musí být v geologicky a geotechnicky příhodných formacích jámového
geologického profilu vybudována v jámě tlaková hráz, nad
níž je proveden zásyp až po ústi jámy. I v tomto případě
se zpravidla uvažuje se zásypovým materiálem vytvrzeným hydraulicky účinným tmelem. Jáma se zasypává až
po ústi, které je nejvíce ohroženo případnou destrukci.
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Důvody k tomuto postupu bývají ekonomické. Po
bližším rozboru se však ekonomické důvody nejevi jako
dostatečně průkazné. Srovnáme-li totiž nákladnost výstavby betonové tlakové hráze v jámovém profilu s nákladem
na zasypáni níže ležfcl částí jámy levnými zásypovými
materiály, popř. hlušinami či inertními odpady, jeví se
zpravidla alternativa výstavby tlakových hrázís pouze čás
tečným zasypáním jámy jako nákladnější.
Pokud se předpokládá dodatečné zavodnění jámy
(v zasypaném i nezasypaném stavu) je nutné posoudit
dlouhodobou stabilitu jámové výztuže. Nutno přitom
zohlednit případnou agresivitu důlních vod na jámovou
výztuž, stabilitu výztuže při jednostranně působícím
hydrostatickém tlaku, chování kontaktu výztuž-hornina za
změněných hydrogeologických podmínek a konečné též
změněné tlakové poměry v bobtnavých horninách.

Zásypové materiály
Pro zaplňováni jam se voli nezávadný a nerozpustný
materiál s max. velikostí zrna 250 mm. V odůvodněných
případech (např. u jam bez výstroje) s max. velikosti
500 mm. Je nepřípustné používat zásypové materiály,
které by mohly mít škodlivý vliv na důlní vody.
Pokud sloupec jámy zaplněný zásypem není zajištěn
proti vytékání do přilehlých důlních dél (hrázemi nebo
zpevněním zásypu hydraulicky účinným tmelem), musí se
minimálně do hloubky 50 m od povrchu používat zásypový
materiál nevytvářející klenby, aby signalizoval sedání
a poklesy. K tomu se hodí sypký materiál, který se nespojuje, nerozpadá, je nerozpustný ve vodě, není náchylný
k bobtnání, s velikostí zrna do 100 mm (např. štěrk, vysokopecní struska, pískovcová hlušina, cihelný nebo betonový zlom).
Nelze-li pň zaplňováni jámy vyloučit vznik metanových
třaskavých směsí, iniciovatelných frikčním jiskřením, je
nutno snížit na minimum nebezpečí vznlcení směsi použitím jemnozrnného vlhkého zásypového materiálu
s hydraulickým pojivem. Zaplňování jiným materiálem
(např. výpěrky z prádla) je prípustné tehdy, je-li materiál
zaplňován v mokrém stavu (popř. s dostatečným přidáním
vody). Cizí tělesa, zvláště kovové kusy, musí být ze zásypového materiálu odstraněny.
Nezpevněný a dodatečně zavodněný zásypový materiál
může být z jámy vyplaven vodou do přilehlých děl. Pro
zajištění stability povrchu se proto volí v odůvodněných případech zásypový materiál s hydraulickou výplní, který je sice
nejbezpečnějším, ale také nejdražším způsobem likvidace
jam. Jeho použití je namístě zejména v případech, kdy přítoky
do jámy jsou větši než 100 l.min' a kdy je značná pravděpodobnost, že sypaný sloupec materiálu vyteče.
Při použití koheznich zásypových materiálů v jámě
přicházejí v úvahu tyto možnosti:
• Pň úplném zasypání jámy kohezivními materiály se
volí u dna jámy zásyp zpevněnými materiály, ekvivalentními betonu > B15: nad nimi ekvivalentními materiály
pevnosti > B5 a nad těmi - až po ústí jámy - kohezními
materiály s tlakovou pevností 2 2 MPa.
• Pň úplném zasypáni jámy a při použiti tzv. „ztraceného opěrného pilíře" se spodní (větší) části jámy,
z nezpevněných zásypových materiálů, nad nimiž se
vytvoří krátký úsek ze zpevněných materiálů > B5 (jako
ztracené bednění pod nosnou části). Nosná část je
vytvořena krátkým úsekem z kohezního materiálu ekvivalentního > B 1 5 , a výše ležícím úsekem z materiálu 2 BS.
Nad nosnou částí - až po ústi jámy - se používá kohézni
materiál s pevností > 2 MPa.
• Při pouze částečném zasypáni vrchní části jámy se
v geologicky nejvhodnějších formacích vybuduje
z B 15 < betonová zátka, nad niž se úsek jámy výplni
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kohezními materiály ekvivalentními > B S . Nad těmito
materiály, až po ústi jámy, se použije zásypový materiál
s pevností s 2 MPa.

Jištění hrázemi
Pokud k zasypání jámy nepoužijeme hydraulicky tvrzený materiál, musíme jámu zabezpečit před vytékáním
základky do přilehlých důlních děl. V dlouhodobé perspektivě bude totiž většina zasypávaných jam postupné
zaplavena vodou, což bude doprovázeno změnou sypného úhlu materiálu. Nebezpečí vytékáni základového materiálu bude menši v případě, že budou současno
zaplavovány vodou i přilehlá důlní díla a větši, bude-li
tlakovou vodou zaplavena pouze jáma a přilehlá důlní díla
zůstanou „suchá" (zejména pokud v nich bude pokračovat
těžba). V takovýchto případech musíme vytékání základkového materiálu zabránit hrázemi nebo jinými opatřeními.
Založení ochranných hrází a jejich výstavba však vyžaduji značný rozsah hornických stavebních prací a značnou
spotřebu stavebních materiálů. Je však nutné připomenout, že založeni hrází má význam pouze tehdy, budou-li
takto zabezpečeny všechny přístupy k jámě, což je někdy
značně problematické, neboť některé existujíc! východy
nejsou přístupné. Těchto východů také bývá značný počet
(např. jáma Emil v Essenu měla 72 přístupů), takže tato
bezpečná, ale též jedna z nejdražších metod stabilizace,
nebývá často používána.
Takto uzavřenou jámu lze v podstatě považovat za
zásobník ve smyslu ČSN 73 5570 a DIN 1055. Velikost
základního vodorovného tlaku suché náplně ph n 0
je
-e.u(z/R)
•(1-e

),kde

y - je objemová tíha zásypového materiálu
( y = I Op. kde p se voli podle ČSN 73 0035)
M - součinitel třeni základky o stěny jámy podle ČSN 73 0035
u - součinitel aktivního tlaku,
2
(.) = tg (45°-cp/2)
R = A/tí - hydraulický poloměr, ve kterém A je plocha
vnitřního průřezu jámy
n - obvod vnitřního průřezu jámy
Pro kruhový průřez jam o průměru d je R = d/4
z - hloubka zaústění jámy
Pokud však bude zásypový materiál v jámě postupně
zaplaven vodou, je nutno počítat s tíhou zásypového materiálu ood vztlakem vody. Je-li ya měrná tíha vody
vkN.m,
'
y s - měrná tíha zaplňovacího materiálu pod vztlakem
3
(kN.rrť ),
s - měrná tíha zrna základkového materiálu (kN.m'3) a
n - pórovitosl základkového materiálu, bude měrná tíha
zaplňovacího materiálu pod vztlakem
Y=(1-n)(ys.yw)
(kN.m 3 )
a vodorovný tlak na hráze bude vyšší než u suchých jam.
S ohledem znění ČSN 44 6412 je však nutné hráze
dimenzovat na hodnotu výpočtového zatížení, zvětšeného
'násobením očekávaného zatíženi součinitelem spolehlivosti podle životnosti hráze (1,1) a součinitelem zatíženi
(1.3).
Velká pracnost a mimořádná nákladovost takovýchto
masivních hrází je někdy důvodem pro použití alternativních způsobů jištěni zásypu v jáma. Opěrné pilíře
v přístupech k jámá \ze totiž vytvořit také závalem, založen ím (zasypáním) velkorozměrovými bloky nebo jinými způsoby. Spolehlivost těchto způsobů je však podstatná

menši a používají se jen tehdy, je-lí možno vyloučit zavodněni jámy a vznik jednostranně působícího hydrostatického tlaku.
Za zmínku stoji také způsob zasypáni díla ústiciho do
jámy pomoci trhacích prací (v délce zavaleni i velikosti
rozšířeného příčného díla ověřeného výpočtem). Tak např.
pro jámu o průměru d = 5m, patrovou chodbu ústicldo jámy
s průřezem Q m , která bude mlt účinný průřez 0,9 x Q při
založeni základkovým materiálem, a 1,5 x Q při závalu
trhací prací, vychází pro obvyklé vlastnosti karbonských
hornin
- délka chodby, kterou je nutno zaplnit založením cca 16 m
- délka chodby, kterou je nutno zaplnit závalem při použiti
trhacích prací cca 30m.
V příznivých místních podmínkách se také v odůvodněných případech připouští k přehrazeni důlních děl použití
cihelných nebo betonových tvárnic, nebo použití starých
důlních vozů vyplněných betonem nebo hlušinou, pečlivě
uložených v celém profilu díla ústícího do jámy.

Zakrytí zasypaných jam
V zájmu osobní bezpečnosti občanu a v zájmu bezpečnosti veřejného provozu v okolí likvidovaných jam se musí
zasypané jámy zakrývat betonovou deskou (pokud ovšem
nebylo použito hydraulicky vytvrzeného zásypového materiálu, kdy může být zakrytí prominuto). Zakrytí se provádí
železobetonovou krycí deskou přesahující velikost jámového průměru d, zvětšeného o tloušťku výztuže 2.t (D=d+
2t). Podle britských předpisů je předepsán minimální průměr krycí betonové desky 2D a minimální přesah vnějšího
líce jámového zdiva 0,75 m. Pokud rozšířená krakorcovitá
část desky neleží na pevných horninách (pak je předepsaná minimální tloušťka žb. desky 0,45 m), musí být po celém
obvodu podporována základem o minimální hloubce
0,75 m (pak je předepsaná minimální tloušťka desky jen
0,3 m). Horní líc krycí desky muže být v úrovni terénu (pak
musí být uprostřed desky vybudován monument minimální
výšky 1 m), nebo může být celá deska zasypána zeminou
0 minimální tloušťce 1 m.
Při dimenzování krycí desky musíme samozřejmě počítat nejen s vlastní tíhou desky a jejím očekávaným zatíženi
(podle předpisů severního Porýní-Westfálsko nejméně
32 kN.m ), ale u zavodněných jam musíme navíc počítat
1 s možností náhlého poklesu zavodněného sloupce
zakladky (vytečením do okolních důlních děl). Proto musíme desku dimenzovat také na velikost sacích a zpětných
nárazových siL pokud jsou větší než nejméně předepsaných 32 kN.m . Pro takový případ se pak musí prokázat
i stabilita jámy. U jam hlubších než 200 m se musí počítat
se sacími a nárazovými silami o hodnotě 80 kN.m jámového průřezu. U hloubek menších než 100 m se neočekávají žádné, nebo jen minimální sací a nárazové síly. (Pro
přechodnou oblast 1OO až 200 m se tyto sily stanovují
individuálně).
Kryt jámy musí být opatřen dostatečně velkým uzaviratelným otvorem (o průměru nebo délce strany min.
600 mm), umístěným ve středu jámy, který slouží k pozorování, resp. doplňování materiálu pří jeho sedání. Z bezpečnostních důvodů musí být tento otvor zajištěn mříží
s max. okatostí 100 mm a ocelovým vikem, opatřeným
rourovým průchodem o světlém průměru nejméně
200 mm, na který se v případě potřeby nasadí degazační
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zařízení pro odvod škodlivých plynů. (Při hermetickém
uzavření jámy hrozí nebezpečí nekontrolovatelných výronú nebezpečných plynu do objektů i ve velké vzdálenosti
od jámy, někdy i po mnoha letech od likvidace jámy).
Zaplněná a uzavřená jáma se průběžně kontroluje na
sedání a poklesy zaplněného sloupce, průběžně se
doplňuje základkovým materiálem, kontroluje se na výstup
škodlivých či nebezpečných plynú a uzavírá betonovým
krytem v intervalech a lhůtách předepsaných báňským
úřadem (mimo uvedené předepsané termíny operativně
také při poklesu tlaku vzduchu).
Činnost státní báňské správy tak dlouhodobě přesahuje
životnost uzavíraných dolu a revíru.

Bezpečnost likvidačních prací
V uhelných revírech nelze vyloučit výron CH4, zejména
při kolísáni atmosférického tlaku. Nebezpečí vytvářeni
třaskavých směsí se dá snížit ponecháním průchozího
větrání od zaplňovaných jam alespoň k jedné výdušné
jámě přes nejhlubší, v dané době otevřené patro tak dlouho, jak je jen možné (popř. i se zvětšeným tlakovým
spádem). Proto by měla být jako poslednlzaplňována vždy
jáma výdušná, a pokud již nemůže být ventijátor provozován, pak by to měla být jáma působící jako výdušná
přirozeným větráním.
Toto opatření mají význam pro začátek zaplňovacích
prací. V dalších fázích je nutno zajistit nepřetržité klopeni
materiálu, aby yznikl tlakový spád v rozmezí 0,5 až 2,5 Pa.
m'1 pádové výšky při objemovém průtoku plnicího materiálu o hodnotě asi 2 kg.m" 2 .s' 1 jámového průřezu. Kontinuální klopení velkého množství zásypového materiálu má
navíc výhodu v okolnosti, že asi 1 m 3 tohoto materiálu
sebou strhává asi 10 m 3 čerstvých větru.
Zaplňovacl materiál se dopravuje k jámě jen pomoci
kontinuálních dopravníku, přičemž nakládací místo musí
být mimo oblast nebezpečí (t.j. nejméně 20 m od jámy).
Materiál se má sypat středem největší zátyně, pokud nebyla odstraněna jámová výstroj. Povrch zaplňovacího materiálu má v jámě ležet nad hladinou vody, jinak je nutno
používat materiál s objemovou hmotnosti > 1300 kg.m' 3

Závěr
Technická likvidace jam je neobyčejně odpovědnou,
technicky i odborně náročnou součástí útlumu dolu
a zahlazení báňské činnosti. Nerespektování zkušeností
evropského hornictví, ziskaných přitechnické likvidaci jam
v posledním čtvrtstoletí, muže vést (a zákonitě povede)
k nepředstavitelným ztrátám hospodářským, ekologickým
a také ke ztrátám na lidských životech.
Každý případ likvidace dolu je nutno řešit nanejvýš
kvalifikovaně a odpovědně, podle konkrétních podmínek
dolu. s využitím všech předepsaných a normovaných výpočetních a technologických postupů. Pro akutní nedostatek našich zkušenosti, předpisu i literátu ry jsem chtěl tímto
příspěvkem alespoň naznačit, jak se likvidace jam provádí
v zemích západní Evropy.
Pro informaci uvádím, že této náročné a nanejvýš
aktuální problematice bude v prvním pololetí příštího roku
věnována v OKR samostatná vědecká konference s bohatou zahraniční účastí v rámci pravidelně konané mezinárodní konference Aktuální problémy hornictví 1994.

Ing. Jaroslav Dula

OKD.a.s., Báňská vývojová základna

Strategie řízení výzkumných ústavů
v podmínkách tržního hospodářství
Centrální direktivní plánovací systém s nepřehledným
množstvím administrativních nástroju řízení (směrnic, limitů, nařízeni, usnesení, apod.) selhal a ukázal se jako
nezpůsobilý pro řízeni moderni ekonomiky. Naopak, tržní
ekonomika, která se uplatňuje v rozhodující většině státu
světa, podnítila výrazný vědecko-technický rozmach,
vývoj technologii a techniky včetně služeb a přitom se
realizovala významná opatřeni v oblasti sociálního zabezpečeni 1 v ochraně životního prostředí. I když si uvědomujeme určité nedostatky tržni ekonomiky, je pro nás
varujícím mementem neúspěch všech pokusu nahradit,
dlouhodobě omezit nebo ignorovat trh, Merý je jednou
z nejstarších civilizačních vymožeností lidstva.
Pro přechod z centrálně řízené ekonomiky na tržní
nemáme k dispozici žádný osvědčený přiklad nebo model,
tento druh transformace je úplně nový a naprosto originální. Cílem přitom není jen samotné zavedeni tržní ekonomiky, ale hlavním cílem je dosažení takové
technicko-ekonomické úrovně průmyslu a životni úrovně
obyvatelstva, jaká existuje ve vyspělých evropských zemích. Nemůžeme proto přímo aplikovat zkušenosti a modely vyspělých evropských státu, ale musíme tvořivě
a efektivně formovat vlastní přístupy a systémy řízení,
vycházející z našich specifik, podmínek, výrobních faktoru,
stavu ekologie, kulturní a vzdelanostní struktury.
Strategický cíl v oblasti reformy uhelného průmyslu je
jasný. Převést stávající systém na systém tržni, spočívajíc í
ve změně vlastnických vztahů, odpoutáni hospodářských
článků od státního rozpočtu a samostatné podnikáni nezávislých společnosti.
Základn Im směrem energetické politiky příst leh let musí
být přechod od dosavadní orientace na získávání dalších
energetických zdroju bez většího důrazu na efektivnost
a eliminaci negativních dopadu na životní prostředí, k realizaci kroků stimulujících efektivnější hospodařeni
s energetickými zdroji v celém procesu od získání až po
jejich konečné užiti. Od proklamaci je nezbytné přejit ke
konkrétním opatřením na podporu životního prostředí ve
prospěch ekologie.
Těmto strategickýmcilům musí být podřízena i strategie
řízeni výzkumných ústavu zabezpečujících inovační procesy v oblasti uhelného průmyslu.
Postavení a úkoly výzkumných ústavů v nových
podmínkách prozatím nebyly předmětem důkladného posuzováni. Existuji vážné pochybnosti o tom, zda v nových
strukturách budou samostatné výzkumné ústavy, uvažuje
se o jejich případné integraci do formujících se 5-ti velkých
uhelných společností, respektive o transformaci do
menších privatizovaných jednotek podnikajících v jiných
než výzkumných činnostech. V souladu s poklesem
poptávky po uhlí. vzhledem k důchodové situaci uhelných
společnosti a s přetrvávající dvou až třinásobnou přezarněstnanostf ve výzkumu a vývoji, nutno hned při formování nových komerčních uhelných společnosti konkretizovat
postaveni, zaměřeni a úkoly výzkumných ústavů, resp.
nesamostatných výzkumných pracovišť. Tento referát je
pokusem toto postaveni a zaměření konkretizovat.
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Nesamostatné výzkumné pracoviště
Postavení, zaměření a úkoly nesamostatného
výzkumného pracoviště musí být plně a jednoznačně
orientováno na potřeby a záměry managementu finálni
výroby uhelné společnosti v oblasti lechnické, obchodní,
cenové a sociální polníky. Na základě analýz prognóz
vývoje trhu musí být prováděna analýza vývoje technologií
a měl by být zpracován strategický projekt perspektivní
struktury uhelné společnosti. 2ákladem rozhodování musí
být marketingové iniormace. Bez kvalitních informací
zůstane strategické řízení pouze prostorem pro laická
intuitivní rozhodnutí s dalekosáhlými a dlouhodobě negativními důsledky na prosperitu celé uhelné společnosti.
Strategie nesamostatné výzkumné jednotky musí být
v souladu se současnými a hlavně budoucími technologickými potřebami celé uhelné společnosti. Důraz se klade
na rychlou a efektivní návratnost prostředku vynaložených
na výzkum. Pro vedení těchto pracovišť to znamená klást
důraz na praktičnost, cílevědomost, pohotovost, pružnost,
důslednost a účinnost řídící práce. Pracoviště musí být
kapacitně, profesně a přísirojově optimálně vybaveno, pro
vedeni uhelné společnosti musí poskytovat takové podklady pro rozngdování, které mu umožní včas a správně se
rozhodnout." Výzkumné pracoviště musí předvídat, kdy
a jaké podklady bude vedeni společnosti potřebovat
y okamžiku, kdy musí příslušné rozhodnutí učinit. Nemůže
čekat na to, až vedení společnosti přijde s požadavkem
a zadáním úkolu. Naopak musí vedení společnosti
přesvědčit o nutnosti a vhodné době rozhodnuti o inovační
změně. Pro takový přístup mu na druhé straně vedení
společnosti musí vytvořit pružný, administrativně nenáročný systém řízeni a dostatečné finanční zdroje.
Nssamostatné výzkumné pracoviště by se mělo spíše
zaměřovat na zdokonalováni stávajících technologií, než
vynalézat nové technické prostředky a nové technologické
postupy. Od tohoto přístupu lze očekávat rychlejší a efektivnější zlepšeni účinnosti výrobního procesu hlavni výroby, vyšší zisk celé uhelné společnosti a zvýšenou
úspěšnost na trhu.
Pro úspěch inovace je rozhodující, zda předmětná inovace se shoduje s přáním a potřebami realizátorských
jednotek uhelné společnosti, je-li dostatečně rychlá a jaké
nové kladné užitné vlastnosti jim přináší.
Žádná výzkumná organizace nebo pracoviště nemůže
provádět výzkum v plné šířce. Hlavním požadavkem je
koncentrace kapacit do klíčových profesi, současně nutno
využívat součinnost specialistů různých dalších oborů u cizích výzkumných ústavu nebo pracovišť.

Samostatné výzkumné pracoviště
v rámci uhelné společnosti
Strategie samostatného pracoviště výzkumu v rámci
dané uhelné společnosti se liší od strategie nesamostatné- •
ho pracoviště zejména v tom,že bez ohledu na potřeby
a linančni zdroje společnosti si „na sebe musí vydělat"
v celém rozsahu potřeb svých zaměstnanců. To prakticky
znamená orientovat se na potřeby všech potencionálních
odběratelů. Primárni jsou pochopitelně potřeby vlastní

společnosti, volné kapacity musí být využity pro řešeni
zakázek cizích odběratelů. Protože poptávka je velice
omezená a velice rychle se mění. o úspěšnosti takového
pracoviště ještě vlče rozhoduje pružnost a dravost managementu. Typickým představitelem samostatného
výzkumného pracoviště je dceřiná společnost akciové
společnosti.

Výzkumný ústav
jako samostatný subjekt
Samostatný výzkumný ústav musel v minulosti svou
způsobilost probojovávat na svých nadřízených orgánech.
Bylo to pro něj často pohodlné a nic jej nemotivovalo k co
možná efektivnějšímu využívání zdrojů. Rozhodující pro
něj bylo zajistit financování státního úkolu. Jaký dopad
v hospodářské praxi budou mít výstupy řešeni bylo pro něj
až druhořadé.
Strategie samostatně hospodařícího výzkumného ústavu se budou odvíjet od potřeb trhu. Trh, který ve světě
funguje, lze charakterizovat jako tzv. vířivý, to je takový,
který se velice rychle mění. To znamená, že výrobní a tím
spíše výzkumná sféra se mu musí rychle přizpůsobovat.
Ten výzkumný ústav, který se těmto změnám přizpůsobuje
pomalu, ohrožuje svou existenci. V dalštm období bude
prosperita výzkumných ústavu podmíněna snížením,ekonomických rizik s využitím samostimulačních zdrojů. Ústav
bude muset svou činnost vyvíjet tak, aby při dílčích
neúspěších chyba nebo defekt neohrozily jeho existenci.
Stěží obstoji Jen ústav, který se bude orientovat na jednoho
odběratele. Široký záběr sortimentu a pružnost přizpůsobování se ústavu potřebám potencionálních realizátoru
a uživatelů snižují napětí a rizika.
Výzkumný ústav v podmínkách ekonomické samostatnosti musí výrazně zvýšit úroveň strategického plánování a řízení. Tento proces vytvářeni nových variant
rozvoje je tvůrčím procesem, na kterém se musí rozvíjet
tvůrčí aktivity výzkumníku. Inovační chování výzkumných
týmů musí vycházet ze stála vyšších kritérií efektivnosti
jejich práce a z poznání, že sami ovlivňují své sociálni
jistoty. Každý výzkumník je nositelem rizik rozvoje své
osobnosti i kolektivu, v němž pracuje. „Objektivní" příčiny
neplnění úkolu ztrácejí postupně na významu. Kvalita
práce výzkumníka se projevuje v užitných vlastnostech
výstupu řešení; od této kvality závisí komerční úspěch
ústavu a důvěra příštích potencionálních odběratelů. Do
budoucna nebude důležité pouze něco vyvinout, ale zejména výsledky prodat a realizovat v hospodářské praxi.
Udrženi konkurenční schopnosti ústavu (kromě technickoekonomické úrovně výstupu řešení) bude dále výrazně
ovlivňovat pružnost a komerční schopnost. Zajištění poradenských služeb a servisu pro realizátory a uživatele je
dále samozřejmostí. Slálý kontakt s potencionálními odběrateli je předpokladem fungování zpětných vazeb a zdrojem inovačních aktivit. Výraznou úlohu do budoucna
sehraje orientace na specitické potřeby zákazníků, kvalitní
propagace výsledků řešení, komplexnost řešení a orientace na finalitu dodávek, dodržovaní resp. zkracováni termínů řešení, garance za výsledky, správná hmotná motivace
řešitelských kolektivu, jednoznačnost odpovědnosti za
výsledky, kvalita pracovních vztahů a úroveň organizace
práce v ústavu. Sebelepší výsledek výzkumu, který nebude realizován ve zhmotnělé formě, je jen mrtvým ležákem.
Existence ústavu bude dále záviset od toho, jak tento bude
schopen zabezpečit trh a očekávání zákazníka.
Protože úzký sortiment vývoje je velice zranitelným
faktorem trhu doma i v zahraničí, doporučuje se vytvářet
víceúčelové zaměření ústavu. Je účelné zaplňovat
prázdná místa na trhu tak, jak tato vznikají. Výrazně se
nutno orientovat na potencionální zákazníky, na jejích
potřeby vyplývajíc! Z hospodářské praxe, na komplexnost

řešeni problémů a na jakost odvedené práce. Ve vlastním
operativním Uzeni ústavu nutno v maximální míře likvidovat formalistický přistup a přebujelou administrativu,
problémy operativně řešit, neodkládat na pozdější dobu.
Není důležitá metoda řešen! problému, nýbrž jeho urychlené vyřešení.
Důležitým předpokladem úspěšného modelu je
vytvoření optimálních pravidel vnitroústavnlho ekonomického řízení s motivačními prvky pro řešitelské kolektivy
a jednotlivce, zásadami pro tvorbu ústavních (vnitropodnikových) cen, převodech nákladů mezi jednotlivými
středisky.Tato pravidla musí současně jednoznačně stanovit podmínky pro sankce, resp. bonifikace za neplnění,
případně překročení plnění úkolů. Ústav se nesmí spokojit
s nulovými srážkami, resp.pňrážkami k ceně za řešení.
Každý úkol by měl být sjednán s odběratelem tak, aby
motivoval řešitele ke zvyšováni užitných vlastnost í výstupů
řešení a ke zkracováni doby řešení. Rychlost, razance
a tempo provedení vnitroústavních opatření při přechodu
na nové podmínky budou těmi rozhodujícími činiteli, kterými výzkumné ústavy prokáží svou životaschopnost v podmínkách tržního hospodářství.

Změny v metodice podnikového
a vnitropodnikového řízení
Transformace na tržní ekonomiku je spojena s mnoha
zásadními změnami, ať jde o vlastnické, resp. ekonomické
vztahy v nejširším smyslu, změny institucionální a organizační.
Podstatná změna, která se dotkne řídící činnosti
uhelných společností se dotýká metodiky podnikového a
vnitropodnikového řízení. Počínaje rokem 1993 bude
problematika speciálních předpisu o financování
technického rozvoje upravena jenom postupy účtování, to
je směrnicemi k účtové osnově, zejména směrnicí k účtové
třídě 0 - Investiční majetek.
Z hlediska řízení a účtování v oblasti technického rozvoje se zavádí nově zejména kategorie tzv. „nehmotného
investičního majetku", kterým se rozumí věci a ocenitelná
práva,
uii* o«»» je vyšší než 20 000 Kčs.
Na ÚL š c, 2 JU'_ I U vedeny výsledky úspěšně dokončených, to je -./U7i! ;ných prací, např. receptury, technologické postupy, projekty, výrobní dokumentace apod.,
pokud však nejsou předmětem autorských, průmyslových
nebo jiných ocenitelných práv. Tyto výsledky jsou
investičním majetkem za předpokladu, že jsou nakoupeny
samostatně (to je nejsou součásti dodávky investičního
majetku) nebo jsou vytvořeny vlastní činností s cílem jejich
opakovaného prodeje ( t o je nejsou předmětem jednorázové zakázky nebo součástí dodávky investičního majetku). Jsou-li výsledky vytvořeny ve vlastní režii,
0 investiční majetek nejde: je-li s nimi lovněž obchodováno, jde o investiční majetek. Pokud výsledky měly původně
jednorázovou povahu, ale později jsou přjdmětem opakovaného prodeje, a účetní jednotka k nim má vlastnické
právo.provede se jejich aktivace do investičního majetku.
Na úctě 013 budou vedeny software bez ohledu na to,
zda je nebo není předmětem autorských práv, avšak za
předpokladu, že je nakoupeno samostatné (to že není
součásti dodávky hardware nebo jiné dodávky investičního majetku), nebo je vytvořeno vlastní činností, avšak není
předmětem jednorázové zakázky nebo součástí dodávky
hardware nebo jiné dodávky investičního majetku. Software vytvořené vlastní činnosti je na rozdíl od výsledků
výzkumné a obdobné činnosti investičním majetkem
1 v případě, že je používáno jen ve vlastní činnosti. Při
změně z jednorázové zakázky na opakovaný prodej se
postupuje obdobně jako u výsledků výzkumné a obdobné
činnosti.
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Na úctě 014 budou vedeny yýrobně-technické poznatky
(know-how), licence, předměty průmyslových a autorských práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které
jsou předmětem ocenitelných práv, a to jak nabývané, tak
i poskytované.
Technika a metodika pořízeni hmotných a nehmotných
investic v případě výsledků výzkumné a obdobné činnosti,
výsledků duševní tvořivé činnosti a software jsou v podstatě totožné (i když povaha majetku je rozdílná) zejména
v těchto zás?.dách:
1. Věci nabývané do vlastnictví jsou do okamžiku jejich
uvedeni do užíváni investicemi bez ohledu na způsob
pořízení, např. koupí, vytvořením vlastni činnosti nebo
darováním.
2. Na příslušném úctě pořízeni investic se zachytl
a sečtou resp. vykalkulují výdaje spojené s pořízením na
celkovou částku, v niž bude investice oceněna po zařazeni
na příslušný účet nehmotného nebo hmotného investičního majetku; jde ve své podstatě o účet kalkulační.
V minulosti nehrál finanční majetek závažnější roli.
V současné době, zejména v souvislosti s privatizaci
a rozvojem finančního trhu, jeho význam podstatně
vzrůstá. Není tomu jinak ani v oblasti výzkumu, který je
integrovanou součásti veškeré hospodářské činnosti
uhelné společnosti. Z tohoto důvodu i strategie řízeni
výzkumných pracovišť bude muset vycházet mimo jiné
i z těchto nových zásad_ v metodice podnikového a vnitropodnikového řízeni. Již při rozhodováni o zařazeni jednotlivých akcí do programu technického rozvoje a vprúběhu

řešeni bude z tohoto pohledu nutno jednoznačně zvažovat:
- kterým realizátorům a kterým uživatelům budou výsledky řešeni určeny
- kdo bude vlastníkem výsledků řešení
- zda a kdo bude s nimi obchodovat
- kdo bude provádět odpisy z hmotných i nehmotných
investic pořízených z nákladů na výzkum
- kdo bude vlastníkem autorských práv, apod.
Ze stiany řešitelů bude snaha o maximální zprogresivnění výsledků řešení, o vysoké užitné vlastnosti výstupů
aby tyto byly dále prodejné a mohly být v maximální míře
dále plošně za úplatu rozšiřovány.
Český uhelný průmysl vstoupil již do podmínek tržního
hospodářství. Pn zásadní racionalizaci těžby lze předpokládat jeho konkurenceschopnost vůči dováženým
energetickým zdrojům. V tomto procesu své nezastupitelné místo má i výzkum. Strategie jeho řízení se bude
odvíjet od strategie technické, obchodní a sociální politiky
jednotlivých uhelných společností.
Literatura:
Blatný M.: Hlavní zásady směrnice k účtové třídě 0 - říjen
1992
Drahný M.: Bez koncepce není ani operativa - září 1992
Gheyselinck T. O.: Restrukturalizace uhelného průmyslu v Čsské republice - červen 1992
Můller K.: Cíle a transformace výzkumu - září 1992
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Promoční účinek při flotaci
méně kvalitního uhlí
V této studii se jedná o testování promočního účinku
přírodního vedlejšího produktu ropného štěpení (Pyrolizatu) pn flotaci méně kvalitního uhlí. Experimentální výsledky
ukázaly zlepšeni flotovatelnosti uhlí. Bylo dosaženo vyššího výnosu a vyšší selektivity, když byl přidán Pyrolizat
jako promotor. Navíc k promočnímu účinku prokázal Pyrolizat ještě flotaání účinek, více nebo méně, podobný tomu,
jako u standardního naftového dotačního činidla. Z toho
vyplývá, že Pyrolizat má pozoruhodný promoční účinek při
flotaci méně kvalitního uhlí. Specifikace tohoto nového
uhelného promotoru a jeho aktivních funkčních skupin je
ještě zvažována.

popela (4), petrografické složení (5) a stupeň povrchové
oxidace (6-11). Pokud jde o zatřídění uhlí, bylo zjištěno, že
méně hodnotné uhli má špatnou dotační reakci i při vysokých dávkách flotačnlho činidla. Jeho spatnáflotovatelnost
byla v zásadě připisována vysokému stupni povrchové
oxidace. Taková oxidace může vést k vytváření huminových látek (7-9) anebo k oxidaci síry obsažené v uhlí (10).
Tyto jevy, jak předpokládal Celik (11), mění původní zeta
potenciál uhelného povrchu a činí ho zápornějším, což
brání adsorpci dotačního činidla. Vliv povrchové oxidace
byl původně pozorován prostřednictvím rozdílu ve flotační
reakci čerstvého uhlí a povrchového uhlí. V současnosti
byla velká část výzkumných prací zaměřena na 2 výšen I
flotační reakce méně kvalitního uhlí. Bylo zvažováno několik přístupů, jako trakční dotace (12), stupňovitá flotace
(13), předflotací tepelná úprava uhlí (2). chemicky modifikovaná flotace (14-15), zavedení nových pěnicích chemikálii (16-17), vývoj nových dotačních technologií (18),
aplikace některého druhu promotoru (19), použití směsí
povrchově aktivních látek jako flotačních činidel (20-23).
V této studii je zkoumán promoční vliv přírodního
vedlejšího produktu ropného štěpen í (Pyrolizatu) při flotaci
méně kvalitního uhlí.

Úvod
Uhlí je považováno za jeden z hlavních zdrojů energie.
Bylo vypracováno několik metod úpravy, umožňujících
využití zdrojů méně kvalitního uhlí. Jedná se o selektivní
flokulaci, olejovou aglomeraci a pěnovou flotaci. Z těchto
procesuje nejběžněji používána pěnová dotace. Ve vztahu
k pěnové flotaci bylo uhlí popsáno jako hydrofobní materiál
(1). Jeho hydrofobita závisí ve značné míře na mnoha
faktorech, jako jsou - zatřídění (2), zrnitost (3), obsah
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Experimentální
1. Materiály

Materiálem používaným v této studii je energetické uhli.
Má zatříděni 31.1 podle polských klasifikačních norem
(24). Pochází z Dolu Paříž. Slezsko, Polsko. Přiváděný
materiál obsahuje 27% popela a 3,2% siry. V průběhu
celého výzkumu byla jako dotační činidlo použita motorová
nafta a jako pěnici přísada Aliphal. Pyrolizat, přírodní
vedlejší produkt ropného štěpeni, byl testován jako promotor.
2. Metody
Hrubší kusy uhlí byly drceny v čelisťovém drtiči na
zrnitost 1 mm a poté mlety v kulovém mlýnu na -0,5 mm.
V každém cyklu byla frakce -0.5 mm oddělována, zatímco
trakce +0,5 mm byla vracena do mlýnu. Další dotační
vsázka (-0,2 mm) byla připravována stejným způsobem.
Rozloženi zrnitosti těchto vzorků je uvedeno v tabulce (1).
Tříděni materiálu bylo prováděnu s použitím laboratorních
sft a třepaček Ro-Tap. Flotačni zkoušky byly prováděny
v 1-litrovém subaeračním stroji. Hustota rmutu (10% váhového množství), aerační rychlost, otáčky rychloběžného
mlchadla a rychlost lopatky byly během všech zkoušek
udržovány konstatni. Uhelný vzorek byl po dobu 5 minut
promícháván, aby bylo zajištěno úplné navlhčení povrchu
uhlí. Naftové flotačni činidlo bylo přidáno a mícháno 5 min.,
po přidáni pěnici přísady probíhalo mícháni 1 min. Promotor Pyrolizat byl po přidáni míchán 1 min. před přidáním
motorové nafty jako dotačního činidla při promočních zkouškách a působil 5 min. u zkoušek určených pro testováni
jeho flotačni schopnosti. Ve všech dotačních testech byl
koncentrát sbírán po 4 min. flotačni doby. Koncentrát
i odpad byly (iltrovány. sušeny, váženy a analyzovány na
zjištěni obsahu popela.

Výsledy diskuse
Experimentálni výsledky dotace s použitím motorové
nafty se zvolenými vsázkami -0.5 mm a -0,2 mm jsou
uvedeny na Obr.(i) a Obr.(2). Z těchto obrázku je zřejmé,
že u obou vsázek se výnos uhlí zvyšuje se zvýšenými
dávkami sběrače. Při určité dávce sběrače bylo dosaženo
vyššího výnosu a vyšší selektivity v případě flotačni vsázky
-0,2 mm, ve srovnáni se vsázkou -0,5 mm. Na Obr.(i) lze
pozorovat, že uhelná vsázka z uhlí charakteristického
špatnou flotovatelnost (dosahuje ve značné míře vysokého
stupně povrchové oxidace. Vyšší výnos a selektivita
u vsazky -0,2 mm oproti vsázce -0,5 mm může být v důsledku lepšího stupně uvolňování částic a zlepšené flotačni reakci relativně hrubších částic. Tato interpretace
může byt do určité míry přijata, protože bylo zjištěno, že
k přibližně 70% uhelných ztrát v odpadu dochází v důsledku špatné flotovatelnosti hrubé frakce (-0.5 +0.2 mm),
jak ukazuje Obr.(3). Promoční účinek Pyrolizatu pň flotaci
obou vsázek je ilustrován na Obr.(4) a Obr. (5). Je zřejmé,
že zde dochází k pozoruhodnému zlepšení výnosu uhlí
u obou vsazek. Při celkové dávce činidla 5,26 kg/t (sběrač
+ promotor), se výnos uhli zvyšuje u flotace s použitím
motorové nafty se vsázkou -0,5 z 38% na 60% a se
vsázkou -0,5 z 50% na 80%. Bylo také zjištěno, že zatímco
se výnos uhli zvyšuje zároveň s dávkami Pyrolizatu. je
obsah popela v koncentrátu více či méně konstantní, což
signalizuje určitý druh selektivity Pyrolizatu k uhelným
částečkám. Výnos uhlí se zvyšuje pň zvyšování dávek
Pyrolizatu až do výše 2.33 kg/t, potom začíná klesat.
Výsledek naznačuje, že existuje optimální poměr promotoru Pyrolizatu ke sběrači motorové naftě. Poměr byl stanoven 0,8 : 1,0. Z Obr.(4) vyplývá, že zlepšeni je
významnější při vsázce -0,2 mm. Obr.(6) a Obr.(7) ukazuji
srovnání účinku motorové nafty. Pyrolizatu a kombinace
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obou. Tyto obrázky ukazuji, že Pyrolizat a motorová nafta
prokazují, vice nebo méně, stejný účinek, pokud jde
o výnos uhlí, Pyrolizat vykazuje lepší selektivitu. Na druhé
straně, výnos uhlí se značně zvyšuje, je-li Pyrolizat přidán
jako promotor. Toto zlepšeni ve výnosu uhlí je také doprovázeno zlepšením selektivity , protože obsah popela
v koncentrátu se snižuje. Tyto výsledky potvrzuji promoční
účinek Pyrolizatu pří flotaci uhlí. Obr. (8) ukazuje vliv dávkováni motorové nafty jako sběrače na účinnost Pyrolizatu.
Důkladné zkoumáni Obr.(8) přináší vznik řady trendů,
které se ukázaly být pravdivými. Jako první lze uvést fakt,
že výnos, dosažený s Pyrolizatem jako promotorem, je
kolem 80%. Za druhé, že tohoto maximálního výnosu je
dosahováno pň optimálním poměru Pyrolizat/Motorová
nafta, jak byl uveden výše. Zatřetí, promoční účinek Pyrolizatu je významnější, když je přidána motorová nafta jako
sběrač v minimální dávce. Za čtvrté, navíc k promočnímu
účinku vykazuje Pyrolizat sběrací účinek podobný účinku
motorové nafty. Obr.(9) a Obr.(10) ukazuji účinek pěnice
(Aliphal) na promoční účinek Pyrotizatu. Z těchto obrázků
je zřejmé, že zvýšené dávky Aliphalu od 0,73 do 1,25 kg/t
vedou k nižšímu výnosu uhli a horší kvalitě koncentrátu.
V důsledku toho lze dojít k závěru, že Pyrolizatu může být
použito jako promotoru při flotaci méně kvalitního uhlí.
Jeho promoční schopnost je zřetelné realizovaná formou
zvyšujícího se výnosu uhlí bez vyššího procentního obsahu popela v koncentrátu. Zlepšeni flotačni reakce
uhelných částeček může vyplývat z jejich adsorpce na
povrchu uhlí, což naopak snižuje škodlivý účinek huminových substancí. Tento jev muže měnit povrchové vlastnosti
uhli a zvyšovat adsorpci sběrače. Je-li tomu tak, pak může
být vyšší flotačni odezva očekávána u vsázky - 0,2 mm
oproti - 0,5 mm, vyplývající z lepši adsorpce a/nebo lepšf
distribuce motorové nafty jako sběrače. Vysoký obsah
popela v koncentrátu při všech zkouškách může být připsán vysokému obsahu minerálních látek ve flotačni vsázce, které se nakonec rozptýlí prostřednictvím uhelné
hmoty a neuvolrtujl se ani pň vysokém stupni mletí. Jsou
vyžadovány dalši studie ke zjištěni vlastnosti Pyrolizatu
a jeho lunkčnich skupin.

Závěr
Tato studie představuje pokus o zlepšen f f lotačn í reakce
méně kvalitního uhlí. V této souvislostí byl testován promoční účinek přírodního vedlejšího produktu štepení ropy
(Pyrolizatu). Výsledky zkoušek ukázaly, že došlo k podstatnému zlepšeni flotačni reakce méně kvalitního uhlí.
Vyššiho výnosu a vyšší selektivity bylo dosaženo po přidání Pyrolizatu jako promotoru s motorovou naftou jako
sběračem Toto zlepšeni je do značné míry závislé na
zrnitosti vsázky a významným se stává pň dotaci jemné
vsázky. Nejlepší účinnosti Pyrolizatu bylo dosaženo při
minimálních dávkách motorové nafty, když poměr Pyrolizatu k motorové naftě dosahoval 0,8/1,0. Navíc k promočnímu účinku se Pyrolizat projevil vice či méně jako
sběrač, podobné jako motorová nafta. Bylo také zjištěno.
že zvýšené úávky pěnice Aliphalu mají negativní vliv na
účinnost Pyrolizatu.
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Hydrogeologická problematika
poddolovaných uzemiv regionu OKR
V souvislosti s novou legislativou, týkající se ekologie,
je a nadále bude nezbytné řešit pro potřeby těžby uhlí
v regionu OKR některé nové problémy, jejichž řešeni nebylo v minulosti vyžadováno. Zde spadá i řešeni problematiky hydrogeologie poddolovaných území. Článek
podává základní přehled o způsobech a možnostech řešeni této problematiky.

Dosavadní způsoby řešení
problematiky vody v OKR
Hlavnf těžiště řešenlproblematiky vody v OKR spočívalo dosud v řešení dvou základních problémových okruhů:
1. Zajišťováni bezpečnosti pracujících a důlního provozu
před průvaly a nebezpečnými přítoky důlní vody ve
smyslu platných bezpečnostních předpisů.
2. Likvidace slaných důlních vod čerpaných z dolů OKR na
povrch.
Hlavnf částpovinností hydrogeologů DPB Paskov spolu
s hydrogeology jednotlivých dolů se v minulosti
zaměřovala na řešení bezpečnostní problematiky uvedené pod bodem 1. Výsledkem toho je, že se v dolech OKR
prakticky podařilo eliminovat mimořádné události spojené
s průvaly a nebezpečnými přítoky důlních vod. Poslední
průval bez ztrát na lidských životech byl v Dole Doubrava
v roce 1964.

Nový okruh problémů k řešení
Zákon o životním prostřed! z roku 1992 taxativně a pod
hrozbou finančních sankcf stanovf podnikatelským
subjektům povinnosti, které musí plnit na úseku ochrany
životního prostředí. Ve stručném souhrnu lze tyto povinnosti charakterizovat takto:
- Předcházet znečišťováni nebo poškozováni životního
prostředí.
- Veškeré činnosti realizovat jen po zhodnocení jejich
vlivu na životni prostředí.
- Na vlastnf náklady sledovat působeni své činnosti na
životni prostředí a znát její možné důsledky.
- Poskytovat informace o svém působení na životni
prostředí.
- Činit nezbytná opatřeni k zamezení nebo omezení
nepříznivých vlivů na životni prostředí.
• Obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému
nebo jeho části, případně nahradit vzniklou ekonomickou újmu jiným způsobem, včetně finančního vyrovnáni.
Značně nepříznivý zásah do životního prostředí plyne
ze samé podstaty hornické činnosti. Tato skutečnost je
obecně známá a každý se o ní může osobné přesvědčit.
Uvedené zákonné povinnosti však plat í i pro hornictví. Pro
povolováni hornické činnosti proto je a nadále bude třeba
řešit problematiku ovlivňováni životního prostředí touto
činností, včetně nepříznivých vlivů na podzemní vody
a důsledky těchto vlivů.
Ostrá vsko-karvinskáprůmyslováaglome race je charakteristická akumulaci řady nejrůznějších podnikatelských
aktivit včetně tradičního hornictví. Každá z těchto činností
tak či onak zasahuje do životního prostředí a jednotlivé
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vlivy se akumuluji. Mimo jiné jde i o to, aby sektor hornictví
nesl odpovědnost za ty škody a řešil ty škody na životním
prostředí, které reálné působí. Občas jsme totiž svědky
tendencí připisovat na vrub hornictví i ekologické škody,
které hornictví nepůsobí, což se týká např. znečišťování
podzemních vod a pod.
Monitorování stavu těch složek životního prostředí,
které hornická činnost nepříznivě ovlivňuje nebo může
nepříznivě ovlivnit, je tedy nejen naši povinnosti, vyplývající ze zákona, aleje pro nás i praktické. V řadě případů se
můžeme vyvinit i ze sankci za škody, které působí jiné
podnikatelské subjekty a které jsou případně připisovány
na vrub hornictví.

Hornická činnost a podzemní voda
Podzemní voda včetně podzemní vody prvního
/kvartémlho/ zvodněného kolektoru je zejména v ostravské dílčí pánvi OKR významným zdrojem přítoků důlních
vod, což má mnohé negativní dopady do sféry zdraví
a bezpečnosti pracujících, technologie i ekonomiky
hornické činnosti. Z celkového přítoku cca 320 Is"1 důlních vod
do dolů ostravské dílčí pánve pochází z kvartéru, případně
z povrchových toků, přes 50 %. Tato skutečnost mimo jiné
i značně komplikuje a prodražuje útlum a likvidaci dolů
ostravské dílčí pánve. To je však téma, které svou závažností a obsáhlost! přesahuje možnosti tohoto článku
a by!o publikováno na jiném místě.
Režim filtrace /pohybu/ kvartern I podzemní vody je dán
geologickou stavbou daného území, počátečními a okrajovými podmínkami režimu filtrace. V regionu OKR existuje
několik kvariérnich hydrogeologických struktur, majících
některé společné znaky, zejména:
- Převážně gravitační režim filtrace.
- Volnou nebo mlmě napjatou hladinu.
- Závislost na režimu atmosférických srážek.
Gravitační režim kvartérnlch vod v OKR, zejména směr
a rychlost filtrace, je do značné míry ovlivněn morfologií
nepropustného podloží kvartéru, ať už jde o sedimenty
miocenu, o beskydské přfkrovy nebo o horniny karbonu,
vystupující lokálně pod kvartér. S únosnou mírou
nepřesnosti lze říci, že morfologie nepropustného podloží
kvartéru je zdrojem energie pohybu kvartérnlch vod.
Intenzita a časový chod atmosférických srážek jsou pak
hlavnf příčinou vertikálního kolísáni hladiny kvartérnf
podzemní vody čili příčinou časových změn hloubek hladin
pod úrovní terénu. Vedle existence a funkce lokálních
a regionálních erozívnlch bází tvoři morfologie nepropustného podloží a režim atmosférických srážek jedny
z hlavních okrajových podmínek kvartérních vod, profilujících charakter jejich pohybu neboli jejich režim filtrace.
V územích, neovlivněných hornickou činnosti, se utvořil
přírodní režim kvartem! podzemní vody. Existuje zde dynamická rovnováha mezi sycením a odvodňováním
kvartérních zvodní, z niž mimo jiné plyne i poloha hladiny
vody vůči povrchu terénu.
Kvalita kvattérní podzemní vody, bráno jak z fyzikálněchemíckého, tak i z biologického hlediska, je určitým odrazem fyzikálně-chemické a biologické kvality kolektoru,
kterým se podzemní voda pohybuje. Vliv na kvalitu

podzemní vody má i režim filtrace. I zde se během času
vytvořila dynamická rovnováha.
Hornická činnost způsobuje v OKR větši nebo menši
poklesy povrchu terénu - vznik poklesových kotlin, což
znamená i vlče nebo méně radikální zásah do režimu
filtrace kvartem! pod2emnl vody, poněvadž:
a)Přemodelovánl morfologie nepropustného podlož!
kvartéru v poklesových kotlinách je zásahem do zdroje
energie pohybu podzemní vody.
b) Přemodelovanl morfologie povrchu terénu je zásahem
do režimu syceni a odvodňováni kvartérnlch zvodnéných kolektorů včetně případných změn polohy a lunkce
místních i regionálních erozlvních bázi.
c) V důsledku vlivů a/, b/ může dojit a často dochází l - o
změnám kvality podzemní vody v kvartérnlch zvoanéných kolektorech a to zpravidla ke změnám k horšímu.
d) Vlivem poklesů může dojit I ke změnám propustnosti
kvartérnlch zvodněných kolektorů čili ke změnám jejich
filtračních parametrů.
Intenzivně poddolované terény jsou mimo jiné charakteristické i 'iplnou devastaci přírodního režimu filtrace
kvartérnlch podzemních vod. Vznikají bezodtoké,
zamokře.ié nebo často i zatopené poklesové kotliny. Zatopen I může pocházet jak z podzemních vod, které vystoupily na terén, tak jeho příčinou mohou být rozlité povrchové
vody nebo nevsáklé vody srážkové, které vlivem změny
spádových poměrů a propustnosti nestačí infiltrovat do
zvodnéných kolektorů.
Zamokrení nebo zatopeni poklesových kotlin má devastačnl vliv na flóru, faunu, půdy, mikroklima a různé
druhy povrchových staveb, inženýrských sítí a pod. Devastace staveb z důvodu jejich zamokrení může nastat ve
značném časovém předstihu před jejich devastací mechanickou vlivem poddolování. Dojde-li např. k zamokrení
nebo zatopeni sklepa rodinného domku, stává se domek
neobyvatelným než dojde k jeho případnému mechanickému poškození.
Protože, jak již bylo uvedeno, souvisí kvalita kvartérní
podzemní vody i s jejim režimem filtrace, dochází vlivem
poddolovánl i ke zhoršení kvality podzemních vod, nemluvě už o devastaci jímacích a potrubních objektů, pramenišť
a pod. Zdrojem znečišťování kvartémích vod mohou být
i různé deponie, vznikající v souvislosti s hornickou
činností, včetně hald.

Hydrogeologické prognózovaní
V souvislosti s povolováním hornické činnosti i v souvislosti s řešením problematiky kontaminace podzemních
vod vystupuje do popřed I problematika hydrogeologického
prognózovaní. V praxi jde o to, abychom dopředu s vyhovujícfm stupněm přesnosti stanovili:
a) Zda a které části terénu se vlivem poddolován í zamokrí
nebo zatopí a zda a jaká technická opatřeni lze realizovat pro eliminaci těchto vlivů.
b)Zda a k jakým kvalitativním změnám kvartérní vody
dojde vlivem poddolovánl.
Řešení obou problémových okruhů spolu úzce souvisí,
což logicky plyne z předchozího textu.
Hydrogeologické prognózovaní v návaznosti na vlivy
poddolovánf je záležitost poměrně složitá, která si vyžaduje znalost nezbytných vstupních informací. Jejich získáni
je poměrně drahé a časově náročné, bez nich však nelze
fešenf této problematiky zvládnout. Na druhé straně se
vynaložený čas a náklady jednoznačně mnohonásobně
vrátí třeba jen y podobě eliminace zbytečných demolici
povrchových objektů.
V současné době se na hydrogeology DPB Paskov
téměř denně obracejí pracovníci různých dolů s žádostmi
o odborná posouzeni vlivů budoucího dobýváni na režim

kvartérnlch vod a na povrch terénu a požadují téměř „na
počkáni" hydrogeologické prognózy. Pokud tyto jejich požadavky nejsou striktně vyřizovány, dochází k nepochopením a k nedorozuměním.
Za současného stavu rozvoje hydrogeologických
vědních disciplin a za situace, kdy je možno rutinně využívat výkonné osobni počítače, je možno realizovat hydrogeologické prognózy vlivů poddolovánl na podzemní vody
se solidní přesností. Bariéra dnes nespočívá ve sféře
metodické, ale v již zmíněné sféře získáváni potřebných
vstupních informací. Přitom je samozřejmé, že pro praktickou potřebu je nutno rozlišovat jednoduché, složitější
a složité případy.
Začneme-ll např.dobývat první sloj v panenské části
dobývaciho prostoru, předpokládaný pokles vlivem dobývání na povrchu je 30cm a hloubka hladiny kvartem! vody
byla, třeba jednorázově, změřena v zájmovém terénu vs
3 m, lze bez dalších dlouhých zkoumáni konstatovat zanedbatelný vliv dobýván I na režim pohybu podzemní vody
a na ohroženi povrchu terénu třeba zamokrením.
Složitější situace nastává, kdy v dané části dobývaciho
prostoru budeme dobývat více sloji pod sebou a sumární
pokles je srovnatelný se zaměřenou hloubkou hladiny
podzemní vody pod terénem. Zde už je třeba pečlivě
zvažovat vliv hladiny vody na podpovrchové založené
nebo situované objekty, na flóru a pod. včetně zohledněni
režimního kolísáni hladiny vody. Pokud o velikosti tohoto
kolísání nemáme představu ze seriózně provedených režimnfch měřeni, začínáme se dostávat do říše dohadů.
V případě, že vlivem dobýváni nedojde k ovlivněni režimu
filtrace podstatnější části dané hydrogeologické struktury,
lze vycházet ze zjednodušené modelové představy: Hladina vody v regionálním měřítku zůstane v původní
hloubce a poddolovaná část terénu poklesne do nebo pod
úroveň této hladiny. Zde lze ještě s přijatelným stupněm
přesnosti realizovat prognózy zamokrení a zatopeni terénu zejména v případech, kdy dobře známe geologickou
stavbu kvartéru zájmové oblasti.
V případech, kdy poklesy postihnou podstatnou část
dané hydrogeologické struktury, jsou výsledkem násobného poddolování nebo interference vlivů poddolování sousedních dolů, je při prognóze vlivů poddolovánl na režim
kvartérnf podzemní vody a na povrch terénu nezbytné
aplikovat hydrogeologické matematické modelováni.
Řešeni této problematiky není zvládnutelné empirickým
nebo dokonce intuitivním postupem a každý, kdo tyto
postupy používá, se nutně dostává do hrubého nesouladu
s objektivní realitou. Podobná situace je i při prognózách
změn kvality podzemní vody.
Kromě výsledků hydrogeologického průzkumu a map
prognóz poklesů v návaznosti na plánované dobýváni je
pro řešení dané problematiky nepostradatelným vstupem
i aktuální vrstevnicová mapa zájmového terénu. Bez ni je
jakákoli prognóza vlivu podzemní vody na povrch vlivem
dobývání nemožná. Mapa je samozřejmě potřebná v digitální podobě, aby byla způsobilá pro počítačové aplikace.

Současný stav řešení problematiky
hydrogeologie poddoknanych území
v regionu OKR
V souvislosti s problematikou komplexního řešeni vlivů
hornické činnosti na povrch terénu v OKR jsme začali
realizovat i hydrogeologický průzkum kvartéru některých
subregionú, ovlivněných poddolovanlm nebo subregionů,
kterých se bude týkat poddolovánl v budoucnu.
V karvinské dílčí pánvi byl ukončen základní hydrogeologický průzkum katastrálních území Stonava, Karviná Doly, Karviná - Staré Město, Karviná - Oarkov a Doubrava.
Při zpracováni článku byl před začátkem realizace
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prostředí. Řešeni takto pojaté vyžaduje odborníky dobře
základni hydrogeologický průzkum dobývacího prostoru
teoreticky fundované, celá jejich práce vžak musí být
Dolu František.
jednoznačně zaměřena na potřeby praxe. Při této práci je
V ostravská dflčf pánvi byl v projektové přípravě
samozřejmě výhodná spolupráce s renomovanými zahrazákladní hydrogeologický prozkum katastrálních území
ničními firmami a odborníky a to zejména pokud jde
Přívoz a Vítkovice, část kat.území Mariánské Hory a dobývací prostor Dolu Stařic. Před dokončením byl základní
o know-how. Dovoluji si však být toho názoru, že konkrétní
hydrogeologický průzkum kat.územf Albrechtice v karvinproblémy budou muset řešit a vyřešit naši profesnf speciaské dllčl pánvi.
listé, kteří bezesporu mají o nažf specifické problematice
nejvíce vědomostí.
Součástí provedených průzkumů však doposud bohužel nejsou režimnl měřeni kolísáni hladin kvartemíoh
Aplikace hydrogeologických matematických metod
zvodní, takže pro řešeni dané problematiky až na potřebné
a výpočetní techniky při řešení hydrogeologických i dalúrovni hydrogeologického matematického modelován I neších přírodovědných problémů někdy svádí k představě,
máme zatím potřebné podklady. Nejsme tedy zatím
že se v konečné fázi jedná pouze o řešení ryze matemaschopni řešit pro potřeby praxe řadu reálně existujících
tických úloh.
problému s vyhovující přesností.
Neustále a při každé příležitosti je třeba poukazovat na
Na celém území OKR bylo provedeno letecké snímkoabsolutní mylnost tohoto názoru. Přírodní realita je vždy
váni. Z něho jsou postupně vyhodnocovány digitální fosložitější, mnohostrannější a rozmanitější, než jakýkoli její
togrammetrické mapy jako již zmíněný nepostradatelný
matematický nebo jiný model. Při matematickém řešeni
podklad pro seriózní hydrogeologické prognózovaní vlivů
každého hydrogeologického problému je důsledně třeba
poklesů. Zde bude třeba dořešit problém přístupu důlních
dílčí i konečné výsledky konfrontovat s přírodní realitou
hydrogeologů a hydrogeologů DPB Paskov k těmto matea stále kontrolovat, zda aplikované matematické postupy
riálům, které jsou zatím považovány, snad z pseudokonkua získané výsledky mají v přírodě svůj reálný obraz. Pokud
renČnlch důvodů, za výhradní duchovní vlastnictví jedné
to neděláme, dospějeme sice k výsledkům matematicky
v.o.j. a.s. OKD.
perfektním, avšak v nesouladu se skutečností.
Po provedeni alespoň jednoročního měřeni kolísáni
Letitá hydrogeologická praxe prokázala nevýhodnost
hladiny kvarte m I podzemní vody na vytypovaných pozoropostupu, kdy se jedni profesní specialisté zabývají získávacích objektech budeme schopni řešit i velmi složité
váním informaci v terénu a druzi jejich vyhodnocováním
otázky dané problematiky. Pro potřeby dolu bude mimo jiné
a aplikaci. Tento způsob práce často vede k již zmíněnémožné zavést operativní servis hydrogeologických
mu nepřípustnému odtrženi od přírodní reality. Ideální,
prqgnóz na základě poklesových map a jejich změn.
avšak ne vždy dosažitelný stav je, když daný problém řeší
Řešeni problematiky hydrogeologie poddolovaných
daný odborník nebo skupina odborníků od projektu teúzemí není v současnosti a nebude ani v budoucnu možné
rénního průzkumu po vyhodnocení a aplikaci získaných
bez odpovídajícího počítačového a programového vybainformací. V každém případě je však nezbytná úzká spovení, zejména pokud jde o hydrogeologické prognózovaní.
lupráce terénních a kamerálních pracovníků a alespoň
Hydrogeologické matematické metody, které jsou pro tento
povšechná znalost celé problematiky každým ze zaintereúčel využívány, včetně následného kresleni potřebných
sovaných odborníků.
map, vylučuji jiný než počítačový způsob zpracováni.
Praxe, kdy by prvotní nebo druhotné hydrogeologické
Počítačově je DPB Paskov jako celek vybaven tak, že
informace, získané terénním hydrogeologickým průzkujsme Ihned schopni řešit i velmi složité úkoly hydrogeolomem, v konečné fázi samostatně hodnotili a aplikovali
gického prognózovaní. Naše programové vybaveni bude
pracovnici jiné organizace nebo jiného pracoviště bez
třeba ještě doplnit některými programy pro hydrogeoloalespoň základních znalostí hydrogeologie, nikdy nemůže
gické matematické modelováni, což lze snadno učinit.
vést k úspěšnému řešení daného problému.
Naše počítačová grafika je rovněž téměř dostačující,
některé speciální případy bude výhodné řešit ve spolupráci
Závěr
s jinými firmami.
Samozřejmým základním předpokladem pro řešení jaVedle hydrogeologie krasu je hydrogeologie poddolovakékoli problematiky včetně diskutované jsou fundovaní
ných územ! jednou z nejnáročnějších disciplin aplikované
specialisté a jejich racionálni spolupráce.
hydrogeologie. Účelem tohoto článku je mimo jiné i upoEkologická problematika je beze sporu problematikou
zornit širší hornickou veřejnost na možnost řeženl této
interdisciplinární. Na jejím řešeni se musí podílet odbornici
problematiky a to v úzké návaznosti na potřeby praxe. Tak
různých souvisejících profesi, což platí i pro hydrogeologii
jako v mnoha jiných případech, i zde bývají opatřeni ve
poddolovaných území. Zde si hydrogeologičtí specialisté
sféře prevence řádové levnější, než následná náprava
vystačí jen pokud jde o stanoveni metodiky potřebného
vzniklých škod. Z tohoto pohledu zvlášť vyniká dobrá prakhydrogeologického průzkumu, o jeho realizaci, o vyprodutická upotřebitelnost prognózovaní hydrogeologických
kováni potřebných hydrogeologických informaci a o jejich
změn, které nastanou v důsledku poddolovánf.
hydrogeologickou aplikaci. Při definování problémů k řeMyslím, že žádný podnikatelský subjekt v žádné zemi
šeni a pň aplikaci získaných hydrogeologických informací
nechrání životni prostředí při své činnosti z pouhé lásky
v širším kontesu je už nezbytná spolupráce s odborníky
k přírodě nebo proto, že by si bral vážné k srdci horlení
daíších profesí.
a nabádání ochránců přírody. Život je takový, že pokud
Ekologická problematika je v současné době do jisté
podnikatel při své činnosti životni prostřed! chrání, vyplácl
míry i problematikou módní. Někdy se o ní snaží zasvěcese mu to. Nechránit je by přišlo dráž.
ně hovořit i lidé pouze velmi povrchně informováni a někdy
Jsem toho näzoru, že toto konec konců zdravě pragmadokonce, což je horší, jsou k jejímu řešení delegováni
tické hledisko se časemprosadí i v České republice. Pokud
pracovníci, kteří prostá někde vybyli.
půjde vývoj normálně, bude i pn hornické činnosti ochrana
V podmínkách OKR bude nezbytné řešit tuto problemaživotního prostředí levnější, než pokuty a následné odstratiku se striktním důrazem na sféru praktickou, bez planého
ňováni vzniklých škod. Proto už dnes neni od věci zabývat
teoretizovaní tak, abychom co nejintenzivněji a nejlevněji
se problematikou hydrogeologie poddolovaných území.
eliminovali maximum vlivů hornické činnosti na životní
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RNDr. Stanislav Tardon
Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava - Radvanice

Likvidace důlních mineralizovaných vod
v OKR
Nezbytnost odváděni důlních mineralizovaných vod,
čerpaných z jednotlivých dolů OKR, do povrchových vodoteči především pak do Ostravice, Olše a Odry, pňnášf
sebou celou řadu obtíži. Tyto odváděné důlní vody obsahují většinou značná množství rozpuštěných látek,
především pak chloridů, které se takto dostávají do uvedených recipientu, což vede nejen k degradaci přirozeného
prostřed! v těchto povodích, ale přiváděné kontaminanty,
jejichž spektrum je značně široké od těžkých kovů,
ropných produktů až po chlorované uhlovodíky, přispívají
k celkové devastaci životního prostředí v ostravském regionu již beztak trpícímu negativními důsledky jak značné
koncentrace těžkého průmyslu tak i dlouhodobou důlní
činnosti.
Mimo tyto bezprostřední negativní vlivy na životni prostředí se současná situace s přímým odváděním důlních
vod do veřejných recipientů stává příčinou omezování
využitelnosti zdrojů povrchové vody a dalších problémů
spjatých s vodním hospodářstvím. Uvedené okolnosti
mohou být umocněny předpokladem, že při otvtrce nových
těžebních polí v karvinské části revíru lze očekávat nárůst
objemů důlních vod s vysokými obsahy rozpuštěných
látek, především pak chloridů.
S uvedenou situaci se nelze do budoucnosti smířit a to
nejen z ekologických aspektu úzce regionálních ale
především z hledisek mezinárodních, neboť Odra a Olše
jsou jednak hraničními toky s Polskou republikou a jednak
řeka Odra ústí do Baltického moře, čímž se celá problematika internacionalizme. Na řešení současné situace mají
zájem především skandinávské státy a ES v rámci programu Odra - Balt a bezprostředné pak Polsko se kterým
máme v rámci Prováděcího ujednání dohodu o limitních
obsazích chloridů v pohraničním profilu Odra - Bohumín.
Lze ovšem předpokládat, že do budoucna nevystačíme se
současnou dohodou mezi CR a Polskem, neboť tlak mezinárodních ekologických aktivit bude narůstat, pokud si
nevynutl zásadní řešení. K současné legislativě nevyjasněné situaci v ČR přispívá i zastaralý a z hlediska
požadavků likvidace důlních mineralizovaných vod nevyhovující vodní zákon, který zná důlní vody pouze jako
zvláštní kategorii vod a oprávnění k vypouštění důlních vod
plyne pro důlní organizace již z horního zákona, který dle
§ 40, odst. 1, plsmuno c) určuje, že způsob a podmínky
stanoví příslušný vodohospodářský orgán. Ten však nepovoluje vypouštěni důlních vod (neboť to je již povoleno ze
zákona), pouze určuje způsob a podmínky jejich
vypouštěni, což je zřejmé i ze zněni § 8, odst. 1, písmeno
d) vodniho zákona, který důlní vody vylučuje z obecného
povolovacího režimu zvláštních vod.

Doposud jsou tedy důlní vody chápány jako právní
kategorie, kde určujícím znakem je, že se vyskytuji
v důlním prostoru a nijak nejsou významné jejich vlastnosti
fyzikální, chemické, biologické, bakteriologické apod.
Přestávají býtdúlními vodami až po spojenls jinými stálými
povrchovými nebo podzemními vodami.
Vzhledem k tomu, že se na důlní vody nevztahuje vodní
zákon v celém svém rozsahu, ale pouze tam, kde je to
výslovně stanoveno (§ 2, odst. 3), nevztahuji se na nakládáni s těmito vodami obecné předpisy vodního zákona, ale
pouze ustanoveni zvláštní (§ 7).
Uvedené právní definice a legislativní úpravy při nakládáni s důlními vodami nelze dnes již z ekologického hlediska tolerovat, neboť jak bude uvedeno dále, ohrožují tyto
vody svým množstvím a složením nejen povodí jednotlivých recipientů, ale ve svém důsledku i ekologickou stabilitu globálního životního prostředí.
Za předpokladu, že budou realizovány těžební záměry
uvedené v koncepci rozvoje a.s. OKD pro příštích 10 let,
\í\s uuenčivdL iidaieuujiui uujei
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Tabulka 1: Objemové a koncentrační parametry
Důl.vody v mil. Obsah rozp.látek
m /rok
v g/l v t/rok
9.kvěien
6,40
3200
0,50
Darkov
0,55
30,54
16800
ČSA
22,90
35500
1,55
3600
Lazy
025
14,40
Stařic
1650
0,12
13,75
Dukla
16500
0,40
41,25
45100
Doubrava
1,00
45,10
Celkem (x)
4,38
27,93 122350
Důl

Obsah chloridů
v g/l vt/rok
3,20
1600
13,87
7630
10,39
16100
4,80
1200
6,17
17,63
24,30
13,38

740

7050
24300
58620

Dále lze předpokládat, že z ostatních dolu v OKR bude
souběžně čerpáno dalších cca 5 mil.m /rok důlních vod
o průměrném obsahu cca 8,5 g RL/1 a 3,5 g CI71. Lze tedy
očekávat, že kolem roku 2000 bude celkem do povrchových vodoteči vyváděno cca 10 mil.m 3 důlních vod za rok,
ve kterých bude obsaženo 165 tis. t RL z toho 78 000 t
chloridů. Pokud bude realizována těžba pod detrity, lze
oprávněně očekávat náriist obsahů chloridových iontů
v čerpaných důlních vodách v karvinské části revíru.

Současný stav a způsoby odvádění
důlních vod
V současné době se celkové množství čerpaných důln ích vod z dolil OKR pohybuje v rozmezí 17 -18 rui.m 3 za
rok. V uvedeném objemu je obsaženo cca 240 COO t
rozpuštěných látek z toho pak cca 1200001 chloridů.
Vzhledem k vysokým obsahům RL a CL've většině vyváděných důlních vod (zvláště pak z karvinské části revíru), jsou
tyto vody nevhodné pro přímé provozní či jiné racionální
využití a jejich převážná část je dováděna do povrchových
toků. Aby nebyla dotčena práva ostatních odběratelů
povrchové vody, dbá se dvou zá ., a< inlch principů :

Charakteristika, množství a složeni
důlních vod
Dle zákonné definice se za důlní vody považují všechny
podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do
důlních prostotu hlubinných nebo povrchových bez rozdílu
zda se tak stalo průsakem nebo gravitaci z nadloží, podloží
nebo z boku, nebo prostým stékáním srážkové vody a to
až do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo
podzemními vodami (Horní zákon § 40, odst. 2).
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a)dodržování dohodnutých (s Polskem) limitních hodnot
chloridového znečištěni vodniho toku ve stanoveném
hraničním profilu Odra - Bohumín (cca 350 mg. CI71),
b) ochrany významných odběratelů vody na dotčených
tocích.
V duchu uvedených principu byl vypracován celorevlmí
koncept ve kterém, v závislosti na místních podmínkách,
byl jednotlivým dolům stanoven konkrétní způsob a místo
vypouštění důlních vod. Podle tohoto konceptu se duln!
vody odvádí do veřejných vodoteči v podstatě trojím zpu
sobem.
Řízené vypouštění
Za řlzeně vypouštěné se považuji důlní vody odváděné
do potoku Stružka, který prameni v karvinské části revíru
a ústí do řeky Odry z její pravé strany v oblasti Bohumína.
Na Stružku je pod rychvaldským jezem napojen náhon,
jímž lze část jejího průtoku přivést do dávkovací nádrže
(DNH), situované v Ostravě • Heřmanicích. Záměrem tohoto opalření je zamezit překračování dohodnutých limitu
chloridového znečištění v řece Odře, v hraničním profilu
Bohumín. Dávkovací nádrž je umístěna na levém břehu
vrbického ramene Stružky a její jlmad kapacita činila
původně 1,6 mil.m , při ploše 120 ha. Do Stružky odvádí
dolní vody doly Doubrava, Lazy, Dukla. Fučík a prostřednictvím potoka Korunka gravitují do DNH vody z dolu
Heřmanice.
Usměrněné vypouštění
Z některých dolu jsou důlní vody odváděny tak, že doly
vyvádějí sice tyto vody ve svém povodí, ale až do říčního
profilu pod poslední významné odběry povrchové vody. Do
Ostravice pod odběry pro VŽS a NH na jezu ve Vítkovicích,
do Odry pod odběry komplexu závodu Odra a MCHZ na
jezu v Přívoze, do Olše pak pod odběr pro elektrárnu
Dětmarovice na jezu v Koukolné. Do Ostravice jsou takto
odváděny potrubním řádem důlní vody z dolu Stařic
a Paskov, do Odry prostřednictvím Černého příkopu dolu
Šverma a do Olše prostřednictvím Karvinského potoka
z dolů ČSM, 1. máj a ČSA.
Jako usměrněné lze kvalifikovat rovněž vypouštění
důlních vod z dolů 9. květen a František do Sušanky přes
velkoprostorové venkovní čistící nádrže (odkaliště dolu
Dukla v Havířově • Suché), kde dochází k homogenizaci
důlních vod a jejich nerovnoměrného odtoku.
Volné vypouštění
S přihlédnutím k místním podmínkám existuje, za
předpokladu dodrženi výše uvedených principu, v OKR
několik dolů, jejichž důlní vody gravitují volné do nejbližší
veřejné vodoteče. Do Lučiny, při jejím ústí, odvádí část
důlních vod důl Ostrava (závod Bezruč), zbývající část je
pak odváděna do Ostravice, kam rovněž odpadá část
důlních vod z dolu Hlubina (závod Alexandr) a dolu Odra
(hlavní závod). Zbývající část důlních vod z dolu Odra
(závod Koblov) pak gravituje přímo do Odry.

Bilance chloridového znečištění
pohraničních toků
s Polskou republikou (Odra, Olše)
Bilancován I je vztaženo ke dvěma profilům na řece Odře
a jednomu na řece Olši. Celoroční průměrný odnos chloridů (v letech 1986 - 1990) činil ve vodách řeky Odry
(hraniční prolil Bohumín) cca 125 0001. Na této hodnotě
se doly OKR podílely přibližně 76 0001, což odpovídá 60%.
Zbývajících 40% připadá na průmysl a komunální odpadní
vody.
Olše přiváděla " ;vedeném období do řeky Odry (pod
hraničním profile.. 3ohumfně) průměrně 320 0001 Cľza
rok. Na této hor'
se doly OKR podílely cca 40 000 t,
což odpovídá p ..nu kolem 13%. Vzhledemke skutečnosti,
že v profilu Sovinec (t.j. nad ústím Karvinského potoka)
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a pravobřežních přítocích z polské sírany se chloridové
zatížení pohybovalo kolem cca 10 0001, lze odhadovat, že
více než 80% chloridu v ústí Olše přichází z Polska.
Celkový látkový odtok Cľiontu v řece Odře (pod zaústěním
Olše) představuje hodnotu cca 450 000 t za rok. Na této
hodnotě se OKR podílí 120 000 t a ostatní znečišťovatelé
z české strany pak cca 60 000 tun celkem pak 180 000 tun
za rok. Je ledy zřejmé, že větší část chloridového znečištěni
pňchází z polské strany, ročně cca 270 0001. Podil OKR na
celkovém zatíženi řeky Odry pak představuje cca 25%
a celkový podíl všech českých zdrojů kolem 40%.
Chtěl bych upozornit, že uváděné číselná údaje mají
pouze informativní charakter neboť jsou zatíženy chybami
nestejné váhy, která je poplatná příslušnému způsobu
získáváni uváděných číselných údajů.
Promítnutím uvedených hodnot látkových odtoků na
průměrné průtoky získáme určitou představu o koncentracích chloridu v uvedených říčních profilech. V hraničním
profilu Odra - Bohumín (průměrný průtok cca 42 m /s), činí
průměrná koncentrace chloridů za hodnocené pětileté
období cca 95 mg/l, v ústí Olše (průměrný průtok cca 12,5
m3/s) pak 810 mg/l a v Odře pod zaústěním Olše (průtok
cca 54.5 m3/s) pak cca 260 mg/l.
Na základě uvedených měření je dostatečně zřejmé, že
současné chloridové zatížení uvedených recipientu je
značné a že bude přetrvávat i v případě realizace útlumového programu těžby, neboť lze očekávat těžbu pod detrity
a s tím spojenou vyšší salinitu odváděných důlních vod.

Představa budoucího řešení likvidace
důlních vod v OKR
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, předpokládané
novelizaci vodního zákona a budoucím mezinárodním závazkům o řešení problematiky životního prostředí se jako
reálný postup likvidace důlních vod jeví následující řešení:
a)Dulnl, silně mineralizované vody vyváděné především
v karvinské části revíru, demineralizovat v centrální
odsolovací stanici s odsolovací kapacitou cca 5,0 mil.
m 3 dulních vod za rok.
b) Ostatní mírně mineralizované vody, převážně z ostravské části revíru, řízené vypouštět do řeky Odry pomocí
aktualizované dávkovači nádrže v Heřmanicích.

Demineralizace důlních vod
z karvinské části revíru
Pro uvažovaný záměr jsou již y současné době k dispozici velkokapacitní demineralizačnl technologie řady světových firem, které pracují víceméně na stejném principu,
jehož základní schéma je následující: Čerpané důlní vody
se svedou do zásobní homogenizační nádrže odkud se
přivádí na předúpravu, kde se odstraňují pevné nečistoty
(kal) a některé složky (těžké kovy), které by v případě
ooužití membránových metod (reverzní osmóza, elektrodialýza) působili škodlivě na životnost membránových
systémů. Čistý koncentrát z uvedených membránových
procesů je přiváděn na odparku, ve které dochází k dalšímu zakoncentrování roztoku soli (převážně NaCI),
koncentrované solné louhy jsou pak přivedeny na krystalizátor, kde dochází k odděleni čistého krystalického chloridu sodného, který je od matečných louhů oddělen
v odstředivce a vysušen v sušičce.
Výsledkem naznačeného odsolovacího procesu je čistý
chlorid sodný (u špičkových technologií až 99,5% NaCI)
a čistá voda (o zbytkovém obsahu RL od 15 do max 500 mg/l).
Jak již bylo dříve uvedeno, lze předpokládat, že v karvinské části revíru přichází v úvahu demineralizace objemu cca 5 mil.m důlních vod za rok. Průměrný obsah
rozpuštěných látek v těchto vodách činí cca 28 g/l. Pro
naznačený záměr výstavby odsolovac! stanice o kapacitě

cca 5 mil.nr/rok a dané vstupní koncentrace RL se jako
vhodná jevi špičková technologie firmy Nordcap-lnternational, která ve spolupráci s americkou firmou RCC má
značné praktické zkušenosti v dané oblasti demineralizace, neboť mimo jiné dokončuje v současné době výstavbu
ekvivalentní odsolovacf stanice důlních vod v Polsku (Debiensko-Leszczyny), rovněž s kapacitou 5 mil.m důlních
vod za rok.
Uvedená firma zpracovala pro naše potřeby (na základě
zadaných parametrů) předběžnou studii odsolovacl
technologie pro důlní silné mineralizované vody, jejíž blokové schéma je znázorněno na obr. 1. Předběžné
technicko-ekonomické parametry jsou následující:
Odsolovacl kapacita: 5,0 mil.m /rok (570 m3/hod)
Získaná voda:
permeát z RO: 3,32 mil.nrvrok (380 rrr/hod)
o zbytkovém obsahu RL max. 500 mg/l
destilát:
1,54 mii.nrVrok (175 nrVhod)
o zbytkovém obsahu RL max. 15 mg/l
Získaný NaCI: cca 103 000t/rok (11,9t/hod)
o čistotě 99,5% NaCI
Dehydrované kaly
z předúpravy: 43 500 m /rok (5 m 3 za hod)
Odpadni louhy
z krystalizace: 43 500 m3/rok (5 m3/hod)
Spotřeba el.energie: 4 kWh/m J (předúprava a RO)
30 kWh/m3 (odparka)
148 kWh/m3 (krystalizátor)
Předpokládané investiční náklady
za demineralizač.technologihcca 1500 mil. Kčs
Stavební práce, budovy
a energetické zajištění: cca 500 mil. Kčs
Provozní náklady za rok
elektrická energie: cca 280 mil. Kčs (1,30 Kčs*Wh)
chemikálie: cca 20 mil. Kčs
ostatní náklady: cca 200 mil. Kčs
Provozní náklady celkem: 500 mil. Kčs
Zpětný zisk za rok
za čistou vodu: cca 34,5 mil. Kčs (7,10 Kčs/m3)
za chlorid sodný: cca 360,0 mil. Kčs (3 500 Kčs/t)
zisk celkem: 394,5 mil. Kčs
Provozní náklady
po odečtení zisku: cca 105,5 mil. Kčs/rok
Předpokládaná cena
zaodsoleni 1m důlní vody: cca 10,60 Kčs
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Pokud budeme uvažovat případné odvody za 11 chloridového znečištěni povrchových recipientů (v Polsku asi 60
US Dol./t), pak při daném množství chloridů z karvinské
části revíru by se jednalo o částku cca 112 mil.Kčs/rok.
Řízené vypouštění důlních vod z ostravské části
revíru
Lze předpokládat, že v příštích létech se bude rovněž
redukovat čerpaný objem důlních vod v ostravské části
revíru. Celkové množství důlních vod z ostravské části lze
odhadnout na cca 5 mil.m za rok o průměrném obsahu
8,5gRUI(3,5gCI71).
Předpokládáme, že na uvedeném množství se budou
podílet doly Heřmanice, Odra, Paskov, Stařic a případně
ještě Fučík.
Vzhledem k nízkému obsahu chloridů v těchto vodách,
navrhujeme jejich dočasnou likvidaci hydrotechnickým
postupem, t.j. jejich řízené vypouštění do řeky Odry pomoci inovované dávkovací nádrže v Ostravě - Heřmanicich
(jak podrobně uvádíme ve zprávě VVUU „ Likvidace
důlních slaných vod v OKR ", z r.1992).
Jestliže navrhovaná odsolovacl stanice pro důlní vody
z karvinské části revíru zlikviduje ekologicky čisté cca
76 000 tun chloridu za rok, t.j. cca 77%, pak pro řízené
vypouštěni pomocí DNH do řeky Odfy zbývá cca 17 5001
Cl /rok, což představuje pouze 23% z celkového znečištěni
produkovaného doly OKR kolem r.2000.
Je-li v současnosti podíl dolů OKR na látkovém odtoku
v řece Odře cca 120 0001 Cľ/rok, což představuje cca 25%
z celkového chloridového zatíženi řeky Odry, pak celkový
podII OKR pň řízeném vypouštěni z DNH bude činii kolem
r.2000 cca 17 500 tun, což představuje pouze 3,7%.
Jsme si vědomi, že řízené vypouštěni důlních vod do
Odry nesplňuje ekologická kritéria na úplnou likvidaci RL
v důlních vodách, ale domníváme se, že je určitým, byť
dočasným řešením (než se ustáli názory na skutečnou výši
těžby a vytvoří nezbytné finanční prostředky na realizaci
ekologicky čistého způsobu likvidace), které lze přechodně
tolerovat.
Literatura:
LTardon S.: Likvidace důlních mineralizovaných vod
v OKR, Závěrečná zpráva VVUÚ 1992 a 1988.
2. Tardon S.: Ochrana řeky Odry před nadměrným
znečišťováním důlními vodami, Projokt VVUÚ, 1992
3. Vašica L ; Návrh vodohospodářského řešeni DNH, Projekt VH, 1991
4. Dobe! V.: Vliv salinnlch důlních vod OKR na hraniční
toky s Polskem.VÚV - Ostrava, 1991.
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Možnosti využití odvodňování
při dobývání pod detritem v OKR
Anctace

lým blokován ím uhelných zásob v OC. Aby byla tato ztráta
minimální a současně byla zajištěna maximální bezpečnost pracujících a provozu, zabýval se v letech 1982 až
1.988 tým pracovníku VVUÚ Ostrava-Radvanice, HOÚ
ČSAV Ostrava a DPB Paskov výzkumem výšky vodopropustného nadloží nad vymbaným prostorem v různých
Možnosti odvodňováni a snižování tlaku v detritu
typech nadloží. Přitom byly získány tyto krajní hodnoty,
které po případném zvýšení o přiměřenou míru bezpečOstravsko-karvinský detrit
nosti lze využít pro stanovováni optimálni mocnosti oC
v
oblastech bez výrazných geologických anomálii s loV OKR je asi 18 %plochy produktivního karbonu pokryto
bazálnlmi klastiky lanzendorfské série - detritem. Je ulo- žiskovými tlaky nad 1 MPa:
žen na reliéfu karbonu v nejhlubších částech erozivntch
- pro vrstevnatá, bořivé ihned zavalující nadlož! 15-násorýh I. a II. řádu (bludovický a dětmarovický výmol, z nich
bek dobývané mocnosti sloj:
vybíhající dílčí výmoly). V detritu převládají hrubozrnné
- pro vrstevnaté, pravidelně zavalující nadloží s některými
pisky a štěrčíky, místy se vyskytuji střednězmné pískovce
vrstvami pevnějších hornin 3O až 35-násobek dobývanebo konglomeráty s vápenato-jllovými tmely. Meziprostoné mocnosti sloje.
ry jsou vyplněny mineralizovanou proplyněnou vodou s loPro těžké nadlož!, náchylné k horským otřesům, se
žiskovým tlakem až 8 MPa. Nejvyšší mocnosti dosahuje
nepodařilo Odvodit z výzkumu jednoznačné výsledky.
detrit až 280 m v nejhlubších částech hlavních výmolů, na
bočních svazích mocnost postupně vykliňuje.
Neorganizované odvodňování
Kromě hloubeni jam probíhá v OKR veškerá hornická
Podle předchozích úvah se předpokládá, že při pasivní
činnost v karbon u. Jeho horniny v neporušenémstavu jsou
ochraně jsou karbonské horniny prakticky nepropustné. To
pro vodu minimálně propustné. Větši propustnost se může
však obvykle platí pro určitou omezenou oblast dolu nebo pro
vyskytovat v pásmech zlomové tektoniky, v pestrých
skupinu pracovišť. Z širšího hlediska, tj. z pohledu celého
vrstvách, v některých mocných polohách pískovců
dolu, patra nebo rozsáhlejších ploch pod detritem, vlivem
s drobnou tektonikou, případně ve zvětralinovém plášti
tektonicky porušených pásem, pestrých vrstev nebo
pod bází detritu. Následně se karbonské horniny stávají
narušených pískovců vždy určitá propustnost existuje. Vznipropustnými vlivem hornických prací, a to zejména
kají dlouhodobé důlni prameny detrítové vody, z nichž něktev narušeném nadloží nad vyrúbaným prostorem (efektivní
ré máji řádově vydatnost i sta litrů za minutu, zvyšuje sepřllok
nadloží a přilehlé pásmo rozsazováni). Při dobývání pod
vody do dolu. Příkladem jsou např. bývalý Důl J. Sverma nebo
svislým průmětem detritu může hrozit nebezpečí
Důl Dukla, oba doly na severním okraji bludovického výmolu.
nezvládnutelného přítoku vod, příp. s výronem plynů,
Oúl J. Šveima měl nejvyšší hodnotu součinitele vododajnosti
pokud by nastala rozrušeným nadložím komunikace
v OKR (4,86 m 3 čerpané vody na 11 těžby).
s detritem. Výška propustného pásma nad vydobytou slojí
Přítoky vody z detritu propustnými zónami se projevuj!
závisí na dobývané mocnosti, kvalitě a složení nadložních
depresí v okolní oblasti, jejíž rozloha závisí na hydraulických
vrstev hornin a na způsobu likvidace vyrúbaného prostoru
podmínkách v detritu a na dokonalosti hydraulického spojen!
(řízený zával, základka). Míra nebezpečí je také odvislá od
detritu s důlními díly. Výsledkem toho je i při pasivní ochrano
hydrogeologických poměru v detritu a v přilehlé části
tzv. „neorganizovaná odvodňování", které při dlouhodobém
karbonu (ložiskový tlak, koeficient filtrace, výskyt pestrých
pozorováni v pozorovacích vrtech se projevuje pomalým
vrstev, možná komunikace pásmy zlomové tektoniky,
snižováním tlakové hladiny, znatelným až v centrálních
výskyt zvětralinového pláště).
oblastech hlavních výmolů. Žde však pň průměrném poklesu
Proti nebezpečí nezvládnutelného prOvalu vod pň dobýtlakové výšky o 3 až 10 m.rok 1 zůstávají tlaky stále vysoké
ván! pod svislým průmětem detritu je možná dvoj! ochrana
(4 až 6 MPa). Neorganizované odvodňován! nemůže proto
- pasivni, tj. ponecháni dostatečně mocné izolační vrstvy
revíru jako celku uvolnit v budoucnosti plochy pod dstritem
(ochranného celíku - OC) mezi deíritem a dobývanou
v souladu s těžebními záměry.
sloji,
- aktivní, tj. snižováni tlaku, přlp. odvodněn! detritu.
Organizované odvodňování
Referát pojednává obecně o možnostech využiti aktivní
ochrany při dobýváni pod svislým prú metem del ritu v OKR
a na příkladě z Dolu Doubrava uvádí možnou aplikaci
v praxi.

Pasivní ochrana proti průvalům vod
Pro pasivní ochranu stanovují bezpečnostní normy
pouze orientačně minimální mocnost OC, a to 40 m pro
sloje nižši než 1 m, při tlaku nižším než 1 MPa. Pro vyšší
sloje a vyšší tlaky se dodává pouze obecně, že mocnost
OC musí být podle místních podmínek přiměřeně zvýšena.
V každém případě je pasivní ochrana vždy spojena s trva91

Organizované odvodňován! při aktivní ochraně se děje
dovrchnlmi vrty o průměru 42 až 55 mm z důlních děl
vyražených v orientačním bezpečnostním celíku. Vrty jsou
vybaveny úvodní kolonou se špupátkem, na které se napojuje odvodňovací potrubí. Životnost a vydatnost vrtů
závisf
na ložiskovém
tlaku, hydrogeologických
podmínkách a na dokonalosti tiltru v úsjí vrtu do detritu.
V praxi so dosahuje vydatnosti až 30 l.s .

Využiti aktivní ochrany je možné za těchto podmínek:
- odvodněni detritu musí být reálné v čase, který je v souladu s těžebními záměry dolu v dané oblasti
- pro odčerpávané příslušné množství vody musí být
k dispozici dostatečná čerpací kapacita
- na povrchu musí být zajištěna likvidace mineralizovaných vod.
Z uvedeného je zřejmé, že využití aktivní ochrany je
poměrné omezené a přichází v úvahu především pro
okrajové oblasti výmolů. Avšak kombinací aktivní a pasivni
ochrany, tj. částečným odvodněním a snížením tlaku, lze
snížit mocnost ochranného celíku a tím i podíl zásob, které
zůstanou trvale blokovány. Využití těchto způsobu ochrany
mnohdy závisí na aktivním přístupu vedeni dolu pro získání dostatečného časového předstihu průzkumných
a odvodňovacích prací před zahájením projektovaného
dobývání. V tom směru jsou v OKR iniciativní doly CSM
a Doubrava, které se systematicky v rámci pokusných
provozu úkolu „Dobývání pod detritem" touto problematikou zabývají. Proto ve druhé části příspěvku je uveden
příklad využití kombinace pasivní a aktivni ochrany v severním pólu Dolu Doubrava.

Příklad dobývání pod detritem v 18. kře
Dolu Doubrava
Rozvoj těžby Dolu Doubrava souvisí s postupným
přechodem dobývání do tzv. severního pole, které navazuje za doubravským zlomem na dosud exploatované
mateřské pole. Otevřeno je dvojici centrálních jam. Od
začátku 80. let je zaměřena pozornost na oblast 18. kry
západně od ochranného pilíře jam, kam zasahuje detrit
jižního svahu dětmarovického výmolu. Průzkumnými pracemi a prvními přípravnými díly ve slojích určených k dobývání č. 1 7 , 1 9 a 24a vrchní lávka (obr. 1) byla postupně
prohlubována geologická a hydrogeologická prozkoumanost. Nadloží těchto sfoií lze charakterizovat jako vrstevnaié, pravidelně zavalujícl, s ntr.terými vrstvami pevnějších
hornin.
Báze detritu v dané oblasti není vždy markantní. Místy
je na reliétu karbonu zpevněná nepropustná karbonská suť
s výrazným rozlišením zvětralinového pláště, jinde je
karbonská suť nezpevněná, případné nelze rozlišit, zda jde
o karbonskou suť nebo zvětralinový plášť. Oblast je několik
desetiletí přítoky do dolu dlouhodobě neorganizovaně
odvodňována. Pokles tlakové hladiny je do roku 1970
sledován v pozorovacím vrtu NP 678, který je asi 200 m
za severní hranic' dobývacího prostoru (obr. 2).
V letech 1985 až 1988 byla v 18. kře dobývána sloj č. 17
o mocnosti okolo 2 m. Vrt NP 678 vykazoval v uvedeném
období tlak 2,5 až 2,7 MPa. Stanovený ochranný celík
150 m, odpovídající 75ti násobná mocnost sloje byl
v poslední fázi snížen na 75 m (37,5ti násobná mocnost
sloje). Během dobýváni se neprojevily znatelné přítoky
vody do vyrúbaného prostoru.

Koncem 80. let byla dokončena příprava sloje č. 19
a vyražena významná průzkumná chodba ve 24a sloji
vrchní lávka č. 18 24 07. Chodba je vyražena dovrchně
675 m směrem severním do orientačního bezpečnostního
celíku na vzdálenost 70 m od reliéfu karbonu a pokračuje
dalších 300 m směrem západním. Od II. kvartálu 1989 se
využívá zabezpečovacích vrtu 0 - 7 , 0 -11 a 0 -13 z této
chodby k organizovanému odvodňování. Vrty se odvádí
celkemasi750lmin'\
V roce 1930 bylo zahájeno dobýváni sloje č. 19 mocné
1,50 m. Vlivem organizovaného odvodňování vykazoval
vrt NP 678 již pokles tlaku pod 2,5 MPa. Stanovený OC
70 m odpovídá 46.51i násobné mocnosti sloje. Také
v tomto případě se v průběhu odbývání neprojevuje znatelný přítok vody z detritu do vyrúbaných prostor.
Předchozí neorganizované a nynější organizované
odvodňování vytváří nad severní částí chodby č. 18 24 07
v detritu rozsáhlou oblast deprese s trvalým snižováním
tlaku, který je sledován ve vrtu NP 678 (obr. 1) vzdáleném
půdorysně asi 300 m. Markantní je klesajlcltendence tlaku
od začátku organizovanoho odvodňování od II. čtvrtletí
19B9. Za léta 1970 až 1988 byl pokles hladiny v průměru
4,9 m.rok'1 a tlak poklesl z 3,3 MPa na 2,7 MPa. Za období
1989 až 1992 je roční pru měr poklesu hladiny 44,5 m.rok"1
a tlak poklesl na 1,27 MPa. Pokles hladiny má Irvalý
charakter a představuje příznivý faktor pro dobývání další
sloje č. 24a vrchní lávka o mocnosti až 3 m. Původně byl
navržen OC 100 m, což odpovídá zhruba 34násobné
mocnosti sloje. Jelikož její dobývání bude zahájeno
nejdříve za dva až tri roky, dá se předpokládat, že do té
doby klesne tlak v pozorovacím vrtu na hodnotu okolo
1 MPa. S ohledem na lo se navrhuje druhá alternativa
mocnosti OC 70 m. Tuto alternativu za předpokladu pokračování stávající tendence snižování tlaku nutno podpoňt.
Její realizací se sníží o 80 000 t podíl zásob blokovaných
v ochranném celíku.

Závěr
Svým příspěvkem jsme chtěli uvést některé možností
využití aktivni ochrany odvodňováním a snižováním tiakj
při dobýván! pod svislým průmětem detritu. Důležité je
včas zahájit průzkumné práce s cílem soustavně piohlubovat poznatky o geologických a hydrogeologických
podmínkách v oblastech příštího dobývání.
I když možnosti využití aktivní ochrany proti průvalúm
vod jsou, jak je zřejmé z našeho referátu poměrně omezené, přece jen se může ukázat v některých podmínkách
reálné. Důležitou roli zde hraje časový fakte r, tj. aby v souladu s těžebními záměry v dané oblasti se v dostatečném
časovém předstihu mohlo provést odvodňování a tím snížení tlaku v takové míře, která dovolí snížení mocnosti
ochranného celíku a tím i zmenšení jím blokovaných
uhelných zásob.

Obrázek č. 1

DUL DOUBRAVA 18. KRA

SLOJE č. 17. 19, 24o vrch. lávka
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Obrázek č. 2
Snižování hladiny a tlaku ve vrtu N P 678 odvodňováním
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Ing. Jiří Hájovský, CSc.

Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava-Radvanice

Ing. Marcela Fiedorová

Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava-Radvanice

Aplikace stabilizačních opatření
v podzemním stavitelství
Pro bezpečnou výslavu podzemních objektů je zásadním problémem stabilita okolního horninového
prostředí. V hlubinném uhelném hornictví se často setkáváme s případy, kdy horninový masiv je značná nesourodý
a hlavně nesoudržný. Zejména při ražbě dlouhých důlních
děl dochází pak k vypadáváni hominy do pracovního
prostoru. Je tím ohrožena bezpečnost pracovn íkú na čelbě
důlního díla a narušován plynulý pracovní cyklus ražby.
Specialisté Vědeckovýzkumného uhelného ústavu
v
Ostravě-Radvaniclch
se dlouhodobě zabývají
možnostmi zvyšováni soudržnosti horninového prostředí
v okolí důlních děl. Cilem je zajistit bezpečnost horníků,
jakož i zvýšit stabilitu masivu tak, aby podzemní objekt po
dobu své životnosti byl stále funkční a nevyžadoval
nákladnou rekonstrukci. Byla vyvinuta a realizována řada
stabilizačních opatřeni, z nichž se nejčastěji používaly
injektážnl práce spočívající ve vtlačování určené hmoty do
stanoveného horninového prostředí. Pro tyto účely se
vyvinuly jak potřebné strojní zařízení, tak injektážníhmoty
a návazně i technologické postupy.
Nejnovější vývoj vedl k sestavení injektážnlho agregátu
l-KA-139 jehož základ byl převzat ze strojní omítačky
používané ve stavebnictví. Uvedený agregát je schopen
vtlačovat do horninového masivu hmotu pod tlakem až
10 MPa a výkonu 20-30 l/min. Je schválen autorizovanou
zkušebnou pra použití v uhelných dolech s nebezpečím
výbuchu plynů a prachu, čerpacím agregátem l-KA-139
lze dopravovat i silně zahuštěné suspenze obsahující
pevné částice do velikosti 5-8 mm. Výrobu a dodávky
zabezpečuje VVUÚ Ostrava-Radvanice dle požadavků
zákazníka.
Pokud se jedná o injektážní hmoty byl uskutečněn
rozsáhlý vývoj, ve kterém se průběžně pokračuje s využitím vyráběných výrobků našeho průmyslů. Dosud se nejlépe osvědčily Suspenze na bázi jemně mletých cementu
s různými přísadami.
V řadě případu k vysokotlaké injektáži se použil
bezsádrovcový cement z cementárny Prachovice, kterého
vlastnosti jsou regulovatelné speciálními přísadami.
Množství a druhy přísad se urči dle požadovaných
vlastnosti injektážní hmoty. Receptury jsou zpracovány
specialisty VVUÚ - odboru báňské technologie na základě
rozboru podmínek zadání. Cementová směs je pak dodávaná již zhomogenizovaná v 50 kg pytlech výrobcem na
místo určení. K hlavním výhodám bezsádrovcového cementu patří:
hygienická nezávadnost
krátká doba tuhnutí
nízká zrnitost umožňující vyplňovat i drobné nespojitosti
vysoká pevnost
možnost zvýšen ftixotropn ich a vodotěsnícich vlastnost í
speciálními přísadami.
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Uvedená injektážní hmota je určena do obtížných
podmínek, kde je nutno docílit vysokých pevnosti a spolehlivou účinnost.
Pro běžné" stabilizační práce v prostředí bez výskytu proudící vody se výborně osvědčil nový vysokopevnostní cement
PC 475. V kombinaci s přísadami pro docílení vodonepropustnosti lze jej použít i jako yodoizolační hmotu.
V místech se stálým pronikáním vody, kde je nebezpečí
rozplavován í injektážn i hmoty byla používána dvousložková cementová.suspenze „INSTOP". Výsledná hmota vzniká promísením dvou častí (samostatně připravených
a promísených s vodou) až za čerpacími agregáty, těsně
před vstupem do masivu.
Po míšeni obou složek nastává tuhnutí během několika
vteřin. Podstatnými surovinami hmoty jsou hlinitanový cement, portlandský cement a tuhnuti zpomalující přísady.
Paralelně s řešením otázek stabilizace horninového
masivu byla řešena problematika zabránění pronikáni
vody do podzemních objektu. Rovněž zde se nejčastěji
používají injektážní práce. Strojní zařízení se uplatňuje
stejné jako při stabilizačních pracích. Rozdíl je zejména
v provozním tlaku a zvýšeném množství použité vodotěsnlci hmoty. V řadě případu se dožadovalo ze strany
zákazníka zabezpečit v podzemí jednak stabilitu horninového prostředí a také zabránit přítokům vody. Injektážní
hmota pak musí splňovat parametry vysoké pevnosti i vodonepropustnosti.
S útlumem těžby v OKR se postupně zmenšuje rozsah
ražeb dlouhých důlních děl jakož i výstavba ostatních
podzemních objektů v hlubinných dolech. Tlm se omezují
požadavky na stabilizační a vodotěsnící práce.
Pracovníci odboru báňské technologie VVUÚ OstravaRadvanice již v minulosti zaměřili svoji pozornost na
uplatnění výše uvedených metod v podmínkách
podzemního stavitelství. Práce při vytváření podpovrchových objektů se potýkají s obdobnými problémy jako v hlubinném úhelném hornictví. Opět je zde nutno zabezpečit
stabilitu okolního prostředí a zabránit pronikáni většího
množství vody do pracovního prostoru. Při zohlednění
určitých specifických podmínek je_ možno metody stabilizačních a vodotěsnícich injektáži v plné míře uplatnit
v mnoha případech výstavby podzemních objektů
případně i u povrchových staveb.
Jako příklady uplatnění metod vysokotlaké injektáže lze
uvést vodotěsnící a stabilizační práce při výstavbě
podzemní transiormace přečerpávací vodní elektrárny
Dlouhé Stráně a vytvoření izolační clony v předpolí ražby
kanalizačního sběrače v Ostravě.
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně se skládá ze
souboru staveb, ve kterých bude umístěno strojní zařízeni,
budou sloužit k přívodu a odvodu vody, jakož i k spojovacím účelům. Jedním z hlavních podzemních objektů je
rozsáhlá kaverna vyražena v horninovém masivu určená
pro umístění transformátoru vysokého napětí.

Již v průběhu vytvářeni této kaverny docházelo k pronikání vody do otevřeného prostoru. Intenzita přítoku vod
byla časově nepravidelná, zvýšení se projevilo po
rozsáhlejších meterologických srážkách, zejména na jaře
a na podzim. Postupné se plošný rozsah mokrých míst
neustále zvětšoval.
Z geologického hlediska je objekt trafostanice umístěn
do masivu tvořeného převážně biotitickými pararulami, ve
kterých se nacházejí značně variabilní puklinové systémy.
Hlavni systémy probíhají víceméně kolmo k ose objektu,
ale je zde i řada jiných četných nespojitostl s různou
orientací. Je pravděpodobné, že jednotlivé systémy
nespojitostl se protínají a tím vytvářejí rozsáhlé komunikace umožňujíc! pronikání vody do této kaverny.
Po napuštění spodní nádrže elektrárenského systému
dojde ke změně hydrogeologických poměru v okolním
horninovém masivu. Nepříznivě se projeví ta skutečnost,
že objekt trafostanice je vyražen cca 30 m pod úrovní
hladiny budoucího jezera. Lze očekávat nasycení nespojitostí masivu vodou a pravděpodobně výrazné přítoky vod
do podzemních objektů.
Po provedeném rozboru daného problému a zohlednění
možnosti několika variant řešení bylo specialisty VVUÚ
Ostrava-Radvanice navrženo uskutečnění těsnící injektáže v bezprostředním horninovém okolí trafostanice.
Základem vodotěsnící injektáže bylo vytvoření pravidelné sítě injektážních vrtil směrově orientovaných tak,
aby protly systémy hlavních puklin. Schéma této sítě
injektážních vrtů je uvedeno na obrázku číslo 1. Z dostupných geologických znalostí vyplynul reálný předpoklad
protnutí většiny nespojitostí, nacházejících se v bezprostřední m okolí vrchní části hrubého výlomu kaverny. Délka
vývrtu byla zvolena se zohledněním nutnosti propojení
jednotlivých proinjektovaných zon v okolí jednotlivých
vývrtu. Při delších injektážních vývrtech by docházelo
k nekontrolovatelným únikům injektážní hmoty do vzdálenějšího masivu a propojenost utěsněných zon by byla
problematická. Spotřeba injektážní hmoty by enormně
stoupla bez záruky, že účinnost se zvětši.
Injektážní vývrty o průměru 42 mm se realizovaly vrtným
vozem ECM 350 v dílce 3 m. Postupovalo se po prstencích
a to směrem od větrací štoly. Po navrtání několika prstencu
(3-10) se přistoupilo k tlakové injektáži vodotěsnící hmotou. Samotná vodotěsnícl hmota byla použita na bázi
bezsadrovcoyých cementů s přísadami pro regulaci tuhnutí a docílení tixotropních vlastností. Uvedená vodotěsnící
hmota byla vtlačena do masivu prostřednictvím čerpadla
l-KA-139 (prototyp VVUÚ), přičemž v masivu byl upevněn
injektážní packer spojený s dopravními hadicemi o průměru Js 25. Injektážní tlak se pohyboval v rozmezí od 0,1 do
5MPa.
Výrazným kladným účinkem vodotěsnícf injektáže bylo
zvýšení stability proinjektovaného masivu z důvodu
zvýšení jeho soudržnosti injektážní hmotou, která vyplnila
nespojitosti (pevnost v tlaku prostém vodotěsnící hmoty
přesahovala 30 MPa).
Účinnost vodotěsnícl injektáže byla průběžně sledována po dobu cca 2 let. Při srovnání se stavem před zahájením vodotěsnících prací se prokázalo, že místa
s pronikající vodou byla redukována o cca 80 %. Bylo
dokázáno, že pň dodrženítechnologické kázně a systematickém postupu lze dosáhnout postačující účinnosti vodotěsnicí injektáže.
Dalším příkladem aplikace injektážních prací je
úspěšné zabráněn í pronikání vody do ražby kanalizačn iho
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sběrače v Ostravě. Jedná se o výstavbu kanalizačních sítí
ústící do nové čistírny odpadních vod na lokalitě „Černý
potok". Uvedený kanalizační sběrač se razí podzemním
způsobem s použitím mechanizovaného razícího štítu.
Hloubka pod povrchem činí okolo 8 m, průměr hrubého
výlomu je 3,6 m. Ražba probíhala z části v jílovité zemině,
z části v sekundární navážce - haldovině. V průběhu ražby
docházelo často k vypadávání haldoviny do prostoru čelby
a k nepravidelnému přítoku vody po vrstvě jílovité zeminy.
V určitérn úseku se trasa kanalizačního sběrače přibližovala k místní vodoteči, tak zvanému Černému potoku
a to až na vzdálenost 12 m. Hrozilo zde reálné nebezpečí
pronikání značného množství vody do prostoru ražby a tím
znemožnění dalších prací na čelbě.
Pro zabránění průsaku vody do pracovního prostoru
ražby bylo rozhodnuto vytvořit vodotěsnící izolační clonu
v prostoru mezi budoucí trasou kanalizačního sběrače
a potokem.
Základem vytvořen í izolační clony byla řada zaražených
perforovaných trubek do hloubky 5-7 m s roztečí 1,5 - 2 m.
Umístění linie těchto trubek v terénu vycházelo z dané
situace výstavby kanalizace a morfologie povrchu. První
sonda byla umístěna v prostoru již regulovaného odvádění
vody, poslední pak v bezprostřední vzdálenosti od již
vyhloubené šachtice do které bude kanál ústit. Schéma
vytvořené izolační clony je uvedeno na obrázku číslo 2.
K zaražení perforovaných trubek, které tvořily injektážní
sondy bylo použito speciální vibrační zařízení VZ-2 (vývoj
WUU-Ostrava). Po vytvoření všech sond se postupně tlakově injektovalo směrem od sondy číslo 1 k šachtici číslo 9.
K realizaci izolačn í clony se použilo dvousložkové dvoufázové injektáže, kdy v první fázi se do horninového
prostředí vtlačoval kremičitan sodný. Po spotřebování stanovsného množství kremičitanu se přistoupilo k vtlačování
cementové suspenze s přísadami. Postupně byly
proinjektovány všechny sondy, přičemž v každé sondě se
injektáž opakovala. Pracovní tlaky se pohybovaly od 0,5
do 8 MPa. Vtlačování hmot do horninového prostředí zabezpečovalo čerpadlo MONO 250 a IC-100. Cementová
suspenze byla připravována v aktivačním dvoumisiči. Po
ukončení injektáže se pokračovalo s ražbou kanalizačního
sběrače až po šachtu číslo 9.
Účinnost vytvořené vodo izolační clony se prokázala po
čas ražby, kdy přítoky vody byly ze strany potoku sníženy
na minimum a do prostoru čelby se nedostávalo více vody
než v běžných podmínkách.
Uvedené případy ukazují na reálnost použití výsledků
výzkumu báňských specialistu i mimo oblast kamenouhelných dolu. Bylo prokázáno a to nejen na uvedených
příkladech, že vyvinuté strojní prostředky, injektážní hmoty
a samotné technologie realizace injektážních prací jsou po
menších úpravách výhodně aplikovatelné v podzemním
stavitelství. Tyto metody se také plně uplatnily i v povrchovém stavitelství a to zejména při stabilizaci různých nesoudržných členitých terénu a podobně. Každý příklad je
však individuální a k samotné realizaci nutno přistoupit až
po zvážení a respektování všech podmínek a úpravě
technologie.
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Obrázek č. 1
Schema Ínjektážních vrtů v klenbě objektu č. 12

Í8
e

•S

1

'I

III

B

\1

m

•A*

r

S

I

•s
97

Obrázek č. 2

Schema vytvoření izolační clony
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OKD, a.s. - Důl František, Horní Suchá

Možnosti uplatnění prognózy
konvergence dlouhých důlních děl
v mechanice hornin
Konvergence dlouhých důlních děl je nejvýznamnější
a nejčastěji měřenou veličinou jejich deformace. Její význam se projeví především v době ovlivnění dlouhých
důlních děl, tj. chodeb nebo překopů, dobýváním, kdy pro
zachován I jejich potřebné provozuschopnosti je třeba znát
průběh konvergence a její výslednou hodnotu. Konvergence je tedy tím, co havíře zajímá především, neboť
záleží hlavně na lom, aby zůstal zachován potřebný minimální průřez důlního díla, včetně jeho bezpečného stavu.
Další význam konvergence je v tom, že je jedním
z hlavních zdrojů poznáni zákonitostí vlivu dobývání na
důlní díla. Přesto, že se dosud uskutečnilo značné
množství konvergenčnlch měřeni, bylo stále obtížné je
jednotně zpracovat tak, aby se závislost konvergence na
ovlivňujících činitelích dala matematicky vyjádřit a současně bylo potom možno vypracovat potřebnou metodu
prognózy.

Princip metody prognózy konvergence
Uváděná metoda prognózy je určena pro výpočet průběhu a výsledné hodnoty konvergence dlouhého důlního
díla, ovlivněného dobýváním.
Princip této metody prognózy spočívá v tom, že se při
výpočtu vychází z pěti až deseti počátečních naměřených
hodnot konvergence, kdy začínají mít trvale stoupající
průběh. Měření je tedy třeba zahájit co nejdříve, nejlépe
v době, kdy je porub půdorysně vzdálen od pozorovaného
místa 100 až 200 metrů. Intervaly měření se volí dle intenzity ovlivnění dobývání a to jedenkrát za týden až 14 dni.
Nejčastěji je měřena svislá konvergence. Zásadně se měří
na pevných bodech ukotvených v hornině na obrysu důlního díla, nejlépe pomocí svorníků.
Význam počátečních naměřených hodnot konvergence
pro její prognózu vychází z následující úvahy. Konvergence závisí na řadě činitelů, které je možno rozdělit na
dvě skupiny:
- činitelé s konstantním vlivem,
- činitelé s variabilním vlivem.
činitelé s konslantním, tj. stálým vlivem jsou hlavně
fyzikálněmechanické vlastnosti hornin, ve kterých je důlní
dílo vyraženo, a to především jejich pevnost, dále je lo vliv
dřívějšího dobývání, způsob vyztužování, hloubka uložen í
pod povrchem, atd. Tito činitelé vyvolávají úměrné zvětšení nebo zmenšení všech hodnot konvergence a jejich
vliv ve funkčním vztahu pro průběh konvergence lze vyjádňt formou konstant.
Činitelé s variabilním, tj. proměnlivým vlivem, kteří na
hodnoty konvergence působí v průběhu ovlivnění dobýváním s měnící se intenzitou jsou dva. Jednak je to vzdálenost porubu od pozorovací stanice, kterou je třeba
považovat za určující, kdy s přibližováním porubu dochází
kvýraznému zvýšenívlivu, atfmtaké k větším přírůstkům
konvergence. Maximum tohoto vlivu se pak projeví v tzv.
inflexním bodě, kde je rychlost konvergence (přírůstků)
nejvyžší. Opačně probíhá tento děj při vzdalování porubu,
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kdy postupně rychlost konvergence klesá. Dalším činitelem, který předcházející děj buď zrychluje anebo zpomaluje, je reakce důlního díla na postup porubu v čase. Jeho
vliv se projeví nižšími přírůstky konvergence při rychlém
postupu porubu a opačně vyššími, postupuje-li porub pomalu. Samostatným případem vlivu tohoto činitele je vývoj
konve rgence po ukončení dobývání v porubu pň tzv. dozníván í vlivu dobývání.
Je-li změřeno pět až deset počátečních hodnot konvergence, jsou současně známé hodnoty variabilních činitelů,
tj. vzdálenosti porubu a čas. Tyto hodnoty se dosadí do
funkčního vztahu, vyjadřujícího průběh konvergence,
z kterého lze potom vypočlst hodnoty konstant, které vyjadřují vliv činitelů s konstantním - stálým vlivem.
Pro vyjádření průběhu konvergence bylo analyzováno
pomocí počítače sedm typů funkcí (1). Na základě
výsledků tohoto rozboru se ukázala jako nejvhodnější
funkce, která je dále zpracována do dvou tvarú, a to jako:
- dynamická metoda prognózy konvergence,
- stacionární metoda prognózy konvergence.

Dynamická metoda prognózy
konvergence
Tato metoda, která je určena pro počítač, je zpracována
tak, že vliv dobývání v porubu na konvergenci, je formulován jako zpožďování, neboli doznívání reakce dlouhého
důlního díla na postup porubu v čase a byl vyjádřen
diferenciální rovnicí
dk(t) . k(t)
+
= f/l{t)/
(1)
dt
T
Přitom t je relaxační konstanta v jednotkách času (den)
procesu vývoje konvergence. Charakterizuje zpožďování
reakce dlouhého důlního díla na postup porubu a je determinována především fyzikálněmechanickými vlastnostmi
pohoří v okolí dlouhého důlního díla.
O funkci na pravé straně rovnice se předpokládáme
závisí na čase jen prostřednictvím vzdálenosti I (t) porubu
od dlouhého důlního díla a byla na základě typického
průběhu konvergence stanovena v konkrétním tvaru,
d
l-c
f (I) = — arccotg
(2)
K

a

kde:
I je půdorysná vzdálenost pozorovaného místa v dlouhém důlním díle od porubu (m),
a je parametr určující měřítko vzdálenosti porubu od dlouhého důlního díla, kdy se horniny v jeho okolí začínají
rozvolňovat (rrO,
c je parametr, který posouvá polohu maxima rychlosti
konvergence (m),
d je parametr určující měřítko rychlosti konvergence
/mm.den /,
Nejdříve je nutno předběžně určit hodnotu parametru c.
Je to hodnota, o kterou se zvětší nebo zmenši půdorysnou

vzdálenost porubu od pozorovaného místa v dlouhém
důlnírndíle, a to dle polohy maxima rychlosti konvergence.
Při určení této polohy se vycházelo z rozboru dostupných
výsledků měření konvergence, který prokázal, že zkoumané případy je možno rozčlenit do tří skupin: podrubání,
nadrubání a ovlivněni v dobývané sloji (2).
Podrubání dlouhých důlních děl se vyznačuje tím, že ke
konvergenci dochází současně s poklesem, který se projeví až po pruchoriu porubu pod důlním dílem. Bylo prokázáno, že konvergence úzce souvisí s poklesem, a to na
základě zjištění, že rozdíly přírůstků denivelace, neboli
ohýbáni vrstev jsou přímo úměrné rychlosti konvergence.
Průběh jejího maxima (inflexní bod) pro pevné až pravidelně zavalujlcl nadloží, 1j. parametru c je vyznačen naobr.
1 (vpravo). S ohledem na úzkou souvislost poklesu
a konvergence pqdrubaného důlního díla je možno tuto
konvergenci označit jako dynamickou.
Nadrubání dlouhých důlních děl má téměř opačný průběh konvergence než jejich podrubání. Konvergence se
objevuje před postupujícím porubem, kdy dlouhé důlní
dílo nemění výškově svoji polohu. Až po průchodu porubu nad dlouhým důlním dílem dochází k jeho zdvihu.
V té době konvergence již doznívá anebo lze dokonce
pozorovat divergenci. Vznik konvergence v předpolí
porubu při nadrubání souvisí s tzv. předporubními tlaky
a je ji možno proto označit jako statickou. Průběh maxima její rychlosti je opět zachycen na obr. I (vlevo).
Konvergence dlouhého důlního díla, vyraženého v dobývané sloji, ovlivněného dobývacími pracemi, zachycuje jak
její statickou, tak dynamickou část. Oba tyto děje se vzájemně prolínají. Průběh maxima jejich rychlosti-parametru
c pro nadloží pravidelně zavalujlcí a pevné je znázorněn
naobr. 2. Důlní díla, která jsou vpředpolíporubu, jako např.
svážné,. jsou ovlivněna především předporubními tlaky a
pro prognózu konvergence se uvažuje průběh maxima
statické konvergence, jak je znázorněno na obr. 3 pro
svážnou č. 3479O2 z Dolu František. Natěžních chodbách
se projevuje nejen statická konvergence, ale také dynamická,
která souvisí s poklesem nndložních vrstev (zavalovánlm).
Dynamická konvergence je obvykle výraznější než statická.
Jejich maxima rychlosti jsou blízko sebe, jak znázorňuje obr.
2 a lze je pro prognózu konvergence nahradit jedním, jehož
polohase stanoví např. yáhovýmprúměrem. Přikladtakovéto
prognózy konvergence je uveden pro těžní chodbu č. I64I0/1
z Dolu Dukla na obr. 4.
Předběžně stanovená hodnota maxima rychlosti konvergence, neboli parametru c dle obr. 1 a 2 se využije
pro postupnou aproximaxi pomoci počítače, kdy z počátečních naměřených hodnot konvergence, vzdálenosti porubu a času se blíže urči parametry a, c, d. Po
jejich určení lze pak stanovit prognózu konvergence
dlouhého důlního díla pro libovolnou vzdálenost a čas.

Stacionární metoda prognózy
konvergence
Při výpočtu konvengence stacionární metodou, která je
jednodušší, postačí použít stolní kalkulátor. Postup výpočtu probíhá ve dvou etapách
- prognóza konvergence v průběhu dobývání v porubu,
- prognóza konvergence po ukončen í dobývání v porubu.
Prognóza konvejgence v průběhu dobývání v porubu:
Vychází se z funkčního vztahu
lc — í

b

urccotg

(3)
kde
k je svislá, případně vodorovná konvergence dlouhého
důlního díla (mm)
100

I je vzdálenost porubu v půdorysu od pozorovaného
místa, měřená ve směru postupu porubu (m),
t je čas od prvního pravidelného nárůstu konvergence
(začátku měřeni) (den),
a je parametr určující působení činitelů s konstantním
vlivem
;J
/m.den 21,
b je parame.trcharakterizující počátek prvního pravidelného nárůstu konvergence
- d
a 4T
/ mm
/,
o je parametr, který posouvá polohu maxima rychlosti
konvergence /m/,
d je vzdálenost porubu od jeho postavení, kdy došlo
k prvnímu pravidelnému nárůstu konvergence (od začátku měření) (m).
Nejdříve je nutno stanovit hodnotu parametru c. Postupuje se obdobně jako u dynamické metody. Dále se uváděný funkční vztah (3) zlogaritmuje a převede na rovnici
přímky. Z té je pak možno po dosazeni počátečních hodnot
konvergence, vzdálenosti porubu a času metodou nejmenších čtverců vypočist parametry a, b.jakse blíže uvádi
v literatuře (1), případně (2). Opakovaným výpočtem
s postupným přibližováním je možno parametry a, b, c dále
upřesňovat.
Při známých hodnotách parametrů a, b, c lze ze zlogarilmovaného tvaru funkce (3) vypočíst konvergenci dlouhého důlního díla pro jeho libovolnou vzdálenost od porubu
a čas, jak se to na obr. 5 uvádí pro překop 001 z Dolu Odra.
Uváděná metoda byla rovněž uplatněna pra prognózu
horských olřesů, jak uvádí obr. 6 pro chodbu 43723.1 z Dolu
Doubrava (3). Průběh naměřených hodnot svislé konvergence vs staničení 415 m se před horským otřesem při
vzdálenosti asi 56 m od porubu začal výrazně odklánět od
prognózy směrem k nižším hodnotám. To ukazuje na kumulaci napětí v dané oblasti. Obdobně je možno podobný
vývoj zaznamenat na vývoji seismologických jevů při vzdálenosti porubu 64 m a zvlášť výrazný zlom lze pozorovat
u vývoje seismoakustických impulsů na stanovišti I při
vzdálenosti 7 m. Mimořádné zvýšení rychlosti konverence
(až 400x) několik hodin před horským otřesem může pak
být významným varovným signálem, jak to bylo zaznamenáno ve staničení 315 m (3).
Prognóza konvergence po ukončen dobýváni v porubu:
Stanoví se podle vziahu
- (xt
k v = k u / 1 + A ( 1 -e
)/
(4)
kde
kvje výsledná konvergence po dozněni vlivu dobývání
v porubu (mm),
kuje konvergence v době ukončeni dobýváni v porubu
(mm),
t je čas od ukončení dobývání v porubu po doznění vlivu
dobývání (den),
A je bezrozměrný parametr, který udává poměr velikosti
konvergence po ukončení dobývání ke konvergenci
v době ukončeni dobývání v porubu. Závisí na způsobu
ovlivnění důlního díla dobýváním. Pohybuje se od 0,1 až
do 10, průměrně 0,9159,
a je parametr charakterizující délku doby rozvolňování
a deformování hornin v okolí důlního díla po ukončení
dobýváni ( den "'). Pohybuje se od do 0,3, průměrně
0,0273.
Při výpočtu prognózy konvergence po ukončení dobývání se vychází buď z vypočtené a nebo z naměřené
konvergence pň ukončení dobývání. Přitom je možno

Závěr

v tom, že na základě vypočtených hodnot konvergence lze
včas navrhnout a uplatnit vhodná taktická opatření pro
snížení konvergence dlouhých důlních děl a kontrolovat
jejich účinnost. Tuto metodu je možno také uplatnit při
časové prognóze horských otřesů.

Uváděná metoda prognózy konvergence, která využívá
počátečních naměřených hodnot, má široké uplatnění pro
dlouhá důlní díla, tj. chodby, svážné a překopy, které se
dostaly do oblasti vlivu dobývání. Touto metodou lze vypočlst nejen výslednou hodnotu konvergence, ale také její
celkový průběh s přesnosti, kdy koeficient korelace mezi
naměřenými a vypočtenými hodnotami se pohybuje v rozmezí 0,75 až 0,99. Význam této metody je především
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uplatnit průměrné hodnoty parametru A, a nebo je určit
z počátečních naměřených hodnot konvergence, jak se
uvádí na obr. 5 pro prekop 001 z Dolu Odra.

Obrázek č. 1
Průběh maxima rychlosti svislé konvergence podrubaných a nadrubaných
dlouhých důlních děl
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Obrázek č. 2
Průběh maxima rychlosti svislo konvergence v oblasti postupujícího porubu
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Obrázek č. 4

Prognóza svislé konvergence (teoretická křivka) a skutečné
naměřené hodnoty (experimentální křivka) pro pozorovací
stanici PS 3, svážná č. 347902, Důl František

Prognóza svislé konvergence (teoretická křivka) a skuteční
naměřené-Wnoty (experimentální křivka) pro pozorovací
stanici PS 5, těžní chodba č. 16410/1, Důl Dukla
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Obrázek č. 5
Průběh a prognóza svislé konvergence na pozorovací stanici ve staničení 1430 m
podrubaného překopu 001, Důl Odra
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Obrázek č. 6
Průběh svislé konvergence, seismoakustických impulzu a seismologických jevů
před horským otřesem v oblasti výduáné chodby 43723.1, Důl Doubrava
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Výzkum měření svislé složky pohybu
a konvergence dlouhých důlních děl
Pozorováni delormace dlouhých důlních děl ovlivněných dobýváním je stále jednou z hlavních metod,
umožňující poznání zákonitosti vlivu dobývacích prací na
dúlnl díla a horský masiv.
V současné době. kdy se začíná pečlivě zvažovat
účelnost vynaložených nákladu na výzkum z hlediska jejich návratnosti, musí být veškerá pozorováni nejen dostatečně přesná, ale především metodický správná, abý se
vyloučilo jejich zkreslení jinými vlivy.
Vedle toho je nutno zvážit potřebný nejnutnější počet
pozorovaných míst. kde lze očekávat největší deformace
a konečně pozorování musí mít víceúčelový charakter. To
znamená, že budou sloužit nejen k poznání zákonitosti
vlivu dobývání na důlní díla.ale také k prognóze deformaci,
včetně kontroly účinnosti uplatňovaných ochranných
opatření.
Za nejdokonalejší pozorování deformace dlouhého
důlního díla ovlivněného dobýváním v tomto smyslu, které
se dosud v OKR podařilo uskutečnit, považujeme pozorování vlivu podrubání na překop 0499 na Dole Paskov (1)
a (2). Na základě výsledku tohoto pozorování a současně
také doplněného o výsledky z jiných lokalit byla vypracována následující metodická doporučení.
Stručná hornickogeologická charakteristika oblasti
překopu 0499.
Přestože předkládaný referát se nezabývá rozborem
vlivu podrubání na překop 0499, bude pro objasněn í postupů měření deformace překopu vhodné uvést stručnou
hornickogeologickou charakteristiku dané oblasti. Situace
podrubání překopu 0499 je znázorněna na obr. 1. Uvedená oblast náleží k hrušovským vrstvám ostravského
souvrství. Vrstvy jsou zde uloženy v mírné synklinále
o úklonu v její východní části 20°, který směrem k západu
klesá až na 0 . Překop bylpostupně podrubáván poruby ve
sloji č. 30 o průměrné dobývané mocnosti I65 cm ze
vzdálenosti 70 až I60 m a ve sloji č. 42 o průměrné
dobývané mocnosti I25 cm ze vzdálenosti I04 až 210 m.
Sloje č. 30 a 42 byly prvními dobývanými slojemi v této
oblasti. Průvodní horniny byly tvořeny převážně prachovci,
pískovci a v omezené míře jílovci. Překop 0499 byl vyražen
v hloubce 540 m pod povrchem. Procházel převážně
vrstevnatými prachovci a pískovci, místné slojemi a tektonikou. Byl vyztužen ocelovou obloukovou výiztuží staršího
typu Z 3, která odpovídá rozměrově typu K 08. Stav
překopu před podrubáním byl velmi dobrý. V průběhu
podrubání sloužil pouze pro větrání. Ochranná opatření
pro překop nebyla uplatněna.

Způsob měření deformace
podrubávaného překopu
Pro sledování vlivu podrubání bylo na překopu 0499
zpočátku stabilizováno 20 pozorovacích stanic, které byly
později rozšířeny na celkový počet 42, jak je uvedeno na
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obr. I. Schéma stabilizace pozorovací stanice je znázorněno na obr. 2. Na každé pozorovací stanici byly ukotveny ve
stropě, počvě a bocích v hornině čtyři lepené svorníky
délky I m. Současně byly na výztuži na stropě a bocích
vyznačeny další tři pozorovací místa. Pohyb všech těchto
bodu byl výškově nivelačně sledován a z naměřených
hodnot se vypočítávala svislá složka posunutí a svislá
konvergence. Vodorovná konvergence se měřila pásmem
na bodech v bocích překopu. Měření těchto veličin spolu
úzce souvisí, často se stává, že je měřen jejich složený
pohyb (součet nebo rozdíl) v domněn I, že je měřena pouze
jedna z nich. Pro ujasnění dále uváděného správného
metodického postupu podrobme rozboru nejdříve měření
konvergence.

Postup a rozbor měření konvergence
Konvergence je nejčastěji měřenou a z hlediska provozuschopnosti nejvýznamnější veličinou deformace
překopu. Měří se především svislá konvergence, vodorovná je obvykle sledována jako doplňující. Jak je zřejmé
z obr. I a 3, bylo pro rozbor výsledku měření svislé
konvergence zvoleno jako nejvhodnější období podrubání
překopu 0499 porubem 300404. Svislá konvergence byla
vypočítávána jednak z rozdílu výškového měření svorníku
ukotveného vpočvě a značky na stropním oblouku výztuže
a jednak svorníku v počvě a stropu. Vývoj svislé
konvergence měřené na výztuži v průběhu podrubání je
zřejmýzobr.2. Docházelo nejčastějikbubřenlpočvyadále
pak k stlačování výztuže z boků překopu. Přitom se výztuž
deformovala a vtlačovala do volných prostoro, především
ve stropu. To způsobilo, že hodnoty konvergence měřené
na výztuži byly nízké a dokonce byly naměřeny divergence. Současně byly ve vývoji konvergence zaznamenány náhlé skoky způsobené prokluzy ve spojích výztuže.
Výsledky měřeni konvergence na ocelové výztuži, a to jak
svislé nebo vodorovné, případně měřené děleně ve vrchní
a spodní části průřezu překopu, je třeba s ohledem na
uváděná zjištění považovat za hrubě orientační
a nevhodné pro další rozbory, a proto také nejsou v referátu uváděny. Tyto výsledky nás mohou dokonce svádět
k mylným závěrům.
Jako nevhodný příklad se uvádí měřeni svislé
konvergence na výztuži překopu I520-I540 na I0. patře na
Dole Cs.armáda 131. Tento překop byl nadrubáván ze
vzdálenosti 87 m porubem 13731 s foukanou základkou ve
sloji 37 c i , C2 (3.kra) o dobývané mocnosti 310 cm. Pod
okrajem - hranou ponechaného pilíře byla na výztuži
překopu naměřena divergence až 3 cm, což je zcela
zkreslující výsledek. Věrohodné výsledky měření svislé
konvergence, které odpovídají intenzitě vlivu dobývání, je
možno získat jedině měřením na pevných bodech stabilizovaných nejlépe pomocí svorníku v hornině. Takovéto

výsledky mohou být zdrojem dalšího poznáni zákonitostí
vlivu dobýváni na dúlni díla, jak je dále uváděno. Skutečnou hodnotu svislé konvergence překopu je možno
odvodit z rozdílu poklesu svorníků y počvě a stropu. Na
překopu 0499 - viz obr. č. 3 se největší hodnoty svislé
konvergence objevují v místech pozorovacích stanic č. II
až 16, kde je dno poklesové kotliny a prekop a také horninové vrstvy zde byly nejvíce namáhány postupným ohýbáním.
Další zvýšené hodnoty byly zaznamenány v místech
proniku překopu s méně pevnými horninami. Zajímavý
vývoj svislé konvergence byl zaznamenán v místě pozorovacích stanic č. 5 až 9, jak uvádí obr. 4. Překop je zde
vyražen v pískovcové vrstvě o mocnosti asi 30 m. S ohledem na velkou vzdálenost podrubání, tj. větší než 70 m,
se předpokládalo, že v místech pozorovacích stanic č. 6
až 8, kde je pfekop vyražen ve stejné hornině (v pískovci),
budou hodnoty konvergence téměř stejné. Ve skutečnosti
však největší hodnoty se objevuji v místě pozorovací stanice č. 6. Na stanicích č. 6A a 7 postupně klesají a na
stanici č. 8 byla dokonce naměřena divergence. V tomto
případě je měřením divergence plně prokázána. Možným
vysvětlením tohoto jevu je, že pevná pískovcová vrstva se
chová jako částečně pružná deska a je-li pň podrubání
namáhána ohybem, dochází v její vrchníčásti k tahu, který
se projevuje divergenci a ve spodní části k tlaku, který
způsobí konvergenci. Tento poznatek by se dal využit při
umělém porušování pevných pískovcových vrstev používaným jako opatření pro snižování nebezpeč! horských
otřesů - např. rozrušovací trhací prací ve_ vrchní části
pískovcové vrstvy, kde bude její účinnost vyšší (podstatně
nižší pevnosi pískovce v tahu než v tlaku, působení ve
směru napětí), často je možno se setkat s názorem, že
poměr svislé a vodorovné konvergence důlního díla
ovlivněného dobýváním, je konstantní.
Jak dokumentuje obr. 5., byl ter.to poznatek ověřován
na pozorovacích stanicích č. 3 až 6. Z grafu je zřejmé, že
se stoupající intenzitou vlivu podrubání, a tím také
rozvolňování hornin kolem překopu stoupá postupně podíl
svislé konvergence. Dále se ukazuje, že hodnota tohoto
podílu závisí na pevnosti hornin, ve kterých je překop
vyražen a na způsobu jejich namáháni. Stálost hodnoty
tohoto podílu lze pozorovat až ve vzdálenějším předpolí
porubu, kde je větší podíl pružných deformací (4). Velmi
pozoruhodný poznatek byl ověřen pro pozorovací stanici
č. 12, kde, jak uvádí obr. č. 6, bylo prokázáno, že intenzita
ohýbáni horninových vrstev je přímo úměrná svislé
konvergenci podrubávaného překopu. Ohýbáni zde definujeme jako součet absolutních hodnot rozdílů podélné
denivevelace vztažené na sousední pozorovací stanice.
K tomuto rozboru je třeba dodat, že dobrou shodu svislé
konveigence s ohýbáním je možno prokázat na těch pozorovacích stanicích, kde byl překop přímo podrubán
a docházelo zde k výraznému poklesu. Proto můžeme tuto
konvergenci označit jako dynamickou. Na pozorovacích
stanicích, které se nacházely nad okraji pilířů 30. sloje,
a hodnota jejich poklesu byla výrazně nižší, je možno
zaznamenat jistý vliv působení statického namáháni
(zvláště v počáteční fázi podrubávání), které již není
v plném souladu s průběhem ohýbání.
Jak ukazují nejnovější poznatky, je účelné měření
konvergence výše uvedeným způsobem doplňovat kontinuálním měřením s registračními konvergometry. To pak
přispěje k dalšímu prohloubení znalostí zákonitosti vlivu
dobýváni na důlní dila (5).

Postup a rozbor měření svislé složky
posunutí

Pro rozbor výsledků měření svislé složky posunutí, tj.
poklesu (připadne zdvihu), bylo obdobně jako pro
konvergenci zvoleno období podrubání překopu 0499 porubem 300404. Jak uvádí obr. 3, byl pokles překopu sle-

dován na výztuži i na svornících. Pokles překopu sledovaný na stropním oblouku výztuže je obdobné jako
u konvergence výrazně ovlivněn deformací výztuže. Toto
místo je zcela nevhodné pro jakékoliv pozorováni deformace překopu, a proto se také naměřené hodnoty
poklesu neuvádějí. Pokles překopu měřený na svornících
ve stropu nebo v počvě představuje jednak pohyb těchto
bodů y důlním díle a jednak pohyb celého dila, neboli
horského masivu. Tyto dva pohyby se vzájemně sečítajl
nebo odčítají, případně ruší. Např. jak znázorňuje obr. č. 2,
dochází při podrubání k poklesu celého překopu a současně v opačném směru k bubření počvy. V případě, že
velikost obou pohybů je stejná, zjistí se výškovýmměřením
bodu v počve, že překop je v klidu. Obdobná paradoxní
situace může nastat při nadrubání (nebo při jeho aktivaci),
kdy se celý překop zvedá a strop, ve kterém je umístěn
svorník pro měření, se prolamuje - klesá, tj. dochází ke
konvergenci ve vrchní části průřezu. Takovéto rozsáhlé
měřeni bylo např. realizováno v Dole Čs.armáda ve 37.
a 39. sloji ve 3. kře a bylo označováno jako mě řenl poklesu
stropu (6). Z tohoto měřeni byl dokonce vypočítáván tzv.
mezný úhel vlivu, který se pohyboval kolem 20°! Ve skutečnosti byla měřena svislá konvegence vrchní části
průřezu (stropu)překopu. Přijatelně přesné hodnoty poklesu překopu č. 0499 byly získány z aritmetického průměru
poklesu boků výztuže, jak znázorňuje obr. č. 3. Pouze na
pozorovací stanici č. 12 došlo k zatlačení oblouku ocelové
výztuže, a tím ke zkreslení naměřených výsledků. Tyto
pohyby výztuže, tj. její zvedání při výraznémbubření počvy
a nebo jej! zatlačení, byly také pozorovány na překopu 001
na Dole Odra (7). Skutečně objektivní hodnoty svislé
složky pohybu překopu, v daném případě poklesu, je
možno stanovit výškovým měřením na bodech (svornících) ukotvených v boku překopu. Tato místa jsou svislou
konvergenci ovlivněna velmi málo anebo vůbec. Dokazuje
to také plynulá křivka poklesu měřená na svornících v boku
překopu na obr. 4. Výškové měření na bocích překopu
bývá technicky obtížně proveditelné, pak lze měřit na
svornících ukotvených v počvě (nebo ve stropu) a získané
výsledky opravit o svislou konvergenci spodní (u stropu
vrchní) části průřezu překopu. Při tomto tzv. děleném
měření svislé konvergence se postupuje tak, že se měří
mezi svorníkem ve stropu (nebo počvě) a spojnici
(přímkou) svorníků vboku překopu. Z tohoto měřenípoklesu je pak možno stanovit úhel vlivu, který pro přesné
definování, je vhodné označit mezným úhlem vlivu poklesu
(nebo zdvihu). Ten pak odpovídá pojmu mezného úhlu
vlivu měřeného na povrchu. V případě podrubávaného
překopu 0499 se mezný úhel vlivu poklesu v době postupu
porubu k překopu pohyboval od 40 do 50°.

Závěr
Přesto, že se dosud uskutečnilo velmi mnoho pozorování deformace dlouhých důlních děl ovlivněných dobýváním, nebyl zatím vypracován jejich vhodný metodický
postup. Dústedkem toho bylo, že se často realizovala velmi
nákladná a rozsáhlá pozorování, přičemž jejich skutečný
přínos pro poznání zákonitost Wivu do bývání byl velmi
malý. Účelnější proto je omezit rozsah pozorováni na
nejnutnější potřebnou míru a zaměřit se přitom na jejich
kvalitu tak, aby pozorované veličiny deformace byly nejen
dostatečně přesné, ale hlavně aby nebyly zkresleny deformací výztuže a měřila se vždy jen jedna veličina deformace a ne jejich složený pohyb, který se vzájemné
nepříznivě ovlivňuje, tj. konvergence zkresluje zdvih nebo
pokles. Předkládaný referát se proto zaměřil na navržení
a zdůvodnění správného metodického postupu měření
základních veličin deformace důlních děl, a to
konvergence a svislé složky pohybu, který byl úspěšně
aplikován při podrubán í překopu 0499 na Dole Paskov.
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Obrázek č. 1
Situace podrubání překopu 0499 poruby ve slojích 30 a 42
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Obrázek č. 2
Schéma měření průběhu deformace podrubaného překopu
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Pokles překopu 0499 po podrubáni porubem 300404
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Obrázek č. 4
Vývoj svislé konvergence překopu 0499 v místě poz. stanic č. 5 až 9
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Obrázek č. 5
Průběh vzájemného poměru svislé a vodorovné konvergence na pozorovacích stanicích č. 3,4,5,6
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Obrázek č. 6
Průběh ohýbáni, svislé a vodorovné konvergence na pozorovací stanici č. 12
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Dosavadní stav a potřeby výzkumu vlivu
poddolování na životní prostředí
průmyslových oblastech postihována vysokou intenzitou
Uvod
deteríozačnlch vlivů. Ekologická charakteristika těchto
V rámci zvýšeného ekologického uvědomění spo- území je výrazně specifická a vymyká se zcela ekologické
lečnosti i statni ekologické politiky se stále zvyšuje
oprávněný tlak na zvyšováni ochrany životního prostřed! povaze jinak devastovaných území.
Vlivy poddolovánl působímenší nebo větší měrou na
a to i při dobývání nerostného bohatství v OKR, t.j. i na
snižováni účinků poddolovánf, které jsou hlavním životní prostředí (dále jen ŽP) zejména přímo na jeho
a nejrozsáhlejším činitelem v báňském průmyslu a jež složky: horninové prostřed!, reliéf krajiny (potažmo na
urbanistickou a industriálni sféru), pedosféru a hydrosféru
působ! škodlivě největší měrou a na velké ploše
a nepřímo na atmosféru, a to jak na jeho složky neživé
v Ostravsko-karvinské aglomeraci.
Z tohoto důvodu je nanejvýš aktuální prohlubovat do- (abiotické - horninové prostřed!, půdní a lesní fond, vodní
stupnými cestami vědecké poznán! v oblasti teorie a prak- režim a ovzduší), tak i živé (biotické - společenstvo
tických projevů vlivů poddolován! v OK pánvi na životni rostlinné, živočišné a mikroorganizmoyé).
Proto řešeni vlivů poddolování na ŽP je problematikou
prostřed! a na základě toho řešit také potřebně nutnou
interdisciplinární, na které se podílejí vědy zejména monmetodiku posuzován! vlivů této činnosti a jejich důsledků
tannl, technické, geografické a biologické. Z nichž vady
na životni prostředí.
Metodika posuzováni vlivů činnost! a jejich důsledků na montanní, konkrétně důlní měřictví a geomechanika se
životni prostřed! se během posledních let stala ve vyspě- zabývají oblastí geomechanických a geometrických zákolých zemích hlavním nástrojem pro identifikaci a minimali- nitostí a projevů poddolovánl na ŽP a jejich poznatky jsou
zaci nepříznivých environrnentálních činností člověka.
výchozími základy pro vědy spolupracující. Montann! vědy
V současnosti se ve světě stále více pracuje s termínem se zabývají hlavně zákoniiosimi rozsahu, kvantitativních
trvale udržitelný rozvoj společnosti, který byl poprvé projevů a následků vlivů poddolování na ŽP. Přičemž
zveřejněn uprostřed 80. let. Náš nový zákon o životním montanní hodnocení je schopno zahrnovat jen abiotické
prostředí [3] definuje trvale udržitelný rozvoj společnosti složky ekosystémů. Spolupracující vědy se zabývají
jako takový rozvoj, který současným i budoucím genera- následky poddolovánl.
cím zachová možnost uspokojovat jejich základní životni
Z charakteru vlivů poddolován! na ŽP vyplývá, že jeho
potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachováúčinky působízejména na základnísložkyZP.tj. horninové
vá přirozené funkce ekosystémů.
Cílem navrhovaného výzkumu je vytvořit vědecké prostředí a reliéf krajiny a tim potažmo na půdní a lesn!
předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj společnosti a do- fond, podzemní vody, na hydrologickou síť a na zástavbu
saženi vyššího stupně ochrany životního prostřed! území (urbanistickou a industriálni).
Pokud se týče následných účinků poddolován! na ŽP ne
a umožnit tak nejen optimalizaci nápravných postupů ale
umožnit i použitelnost těch kterých opatřen! k minimalizaci vždy se jednáo účinky škodlivé či devastující (důlníškody).
dopadů vlivů poddolování na životní prostřed! a pro návrat V některých případech mohou být následky poddolovánf
krajiny i k ponomickému využití. Jde o to, aby zásahy do (alespoň v části území) i příznivé. Míru škodlivosti účinků
krajiny způsobované vlivy poddolování byly optimalizová- poddolování na ŽP lze hodnotit a dělit na pět skupin:
ny z ekologického hlediska a omezeny na nezbytnou míru
a) bez účinků,
a zvažovány varianty s vyloučením drastických zásahů do
b) zanedbatelné účinky,
krajiny. Vědecké poznatky by měly sloužit i pro programoc) zlepšující účinky,
vaný úkol OKD a.s. komplexního řešení následků důlní
d) zhoršující účinky (deteriozační),
činnosti a udržení vyhovujících podmínek života a životníe) devastujíc! účinky.
ho prostřed! v hustě obydlené krajině ovlivňované důlní
Toto třídění je vhodné zdůraznit proto, že v současné
činností v OK aglomeraci.
době panuje někdy ve veřejnosti (a to i odborné) matení
pojmů, neboť všechny uvedené účinky jsou často zahrnoEkologická charakteristika
vány pod pojem devastace ŽP. V této souvislosti však je
vlivů poddolování
třeba uvést, že devastace z hlediska ŽP znamená úplnou
Nejvýraznějším a plošně největším z báňských činitelů ztrátu funkce složek ŽP. Například u zemědělského
na životní prostřed! jsou vlivy poddolovánf, které působí po a lesního půdního fondu za devastaci lze považovat pouze
dlouhou dobu (např. v OKR více než 200 let). Přestože jen úplné zničen! půdního profilu poklesem terénu za
hlubinná těžba není jediná činnost, která životní prostředí současného zvýšení hladiny podzemní vody na mez pro
zhoršuje, ovlivňují účinky poddolovánl reliéf a morfologii rostliny fyziologicky škodlivou (což orientačně je asi 50 cm
krajiny,někdy s částečnou až úplnou devastací zástavby pod reliéfem terénu). Pň poklesech terénu mimo dosah
a li- niových staveb, půdního a lesního fondu, dále hladiny podzemní vody lze za devastaci považovat postižení územ! nespojitými deformacemi, zlomy, střihy, trhlinarušuje hydrologické sítě, podzemní vody atd..
Devastačn f následky hlubinné těžby přerůstaly s postu- nami a nerovnoměrnými poklesy terénu (např.
pem času ve stále větším rozsahu od původních ma- nálevkovitého tvaru), které znemožňují obdělávání poloplošných deformaci reliéfu krajiny na velkoplošné zemků běžnou mechanizaci.
destrukce všech základních krajinotvomých složek. Jsou
Z hlediska odstranitelnosti následků poddolovánf lze
tedy území s intenzivními vlivy poddolování v těžebně škodlivé následky zařadit do tří kategorií:
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a) mírné - územní funkce poddolovaného územi se nemění; technologické i stavební objekty vyžadují pouze
přídavná opatření a zvýšenou údržbu;
b) sanovatelné - územní funkce poddolovaného území
jsou ještě nezměněny, avšak jednotlivé technologické
a stavební objekty je nutno sanovat při omezené výluce
provozu - jednorázové sanace v místech, kde poklesy
nedosáhnou max. poklesu 5 m;
c) rekonstruovatelné - funkce poddolovaného území nelze
už racionálně zachovat, je nutno přistoupit k celkové
územní rekonstrukci.
Skupinou negativních^ tj. deteriozačntch a devastačnlch
účinků poddotování na ZP a jejich odstraňováním se zabývá disciplina zvaná důlní škody dle horního zákona [3].
Důlní škody jsou předmětem povinnosti ze zákona jejich
náhrady, oprav, preventivních i následných opatření a
odstraňováni a zahlazování následků (například asanace,
rekultivace) na ŽP lim subjektem, který tyto škody působí.
V této souvislosti se uvádí, že z charakteru těžební činnosti
plyne, že důlní škody jsou jejím nezbytným průvodním
jevem, nelze jím zcela zabránit, lze je preventivním i souběžnými opatřeními jen zmírnit či optimalizovat a po jejich
projevu odstranit (oprava, asanace, rekultivace, zahlazeni), lze je v předstihu podle prognóz předvídat a plánovat,
měly by být od počátku až do konce likvidace či zahlazeni
nedílnou součástí báňské činnosti.

Dosavadní stav výzkumu
vlivů poddoiování na ŽP
V současné době je zvlášť potřebné a aktuální prohloubit vědecké poznání v oblasti teorie a praktických projevů
poddoiování na ŽP v OK aglomeraci a to nejen při běžném
způsobu iěžby, ale i při řešení problematiky nových směrů
v dobýván I velmi mocných slojí na celou mocnost na zával,
dobýváni nízkých slojí s velkými denními postupy porubů
a dobývání s novýmdruhemzákladky (čerpaná základka).
Tyto nové směry budou mít při jejich realizaci nové a specifické projevy.
Nutná potřeba věnovat se výzkumu vlivů poddolováni
na reliéf krajiny je zvětšována dále tím, že v OKR se od
r. 1969 této problematice nevěnovala pozornost, vůbec se
až na ojedinělé dílčf problematiky neprováděl systematický báňský výzkum, což zapříčinilo značné zpožděni ve
znalostech předmětných zákonitosti vzhledem k současným potřebám naplňování cílů ekologické politiky
cestou zmírňováni účinků poddoiování. Zvláště citelně tyto
nedostatky znalostj se pociťuji pro svého času nově
otevřené doly a to CSM, Paskov a Stařic, kde se báňský
výzkum neprováděl vůbec a při prognózách vlivů poddoiování se i při rozdílných úložních poměrech vychází jen
Z analogie projevů z ostatních důlních podniků z dřívějšího
období. Tyto nedostatky zpoždění v poznatcích báňského
výzkumu jsou obzvláště pociťovány pň hledáni účinných
prostředků pro snižování účinků poddoiování na životní
prostředí a v zostřenémpohledu, daného tím, že převážná
část těžby je uskutečňována pod hustě zastavěným a zabydleným průmyslovým regionem Ostravska a Karvinská.
Výzkumem vlivů dobýváni na povrch a povrchové
objekty v OKR se.zabývala dvě pracoviště a to katedra
důlního měňctvl VŠB v Ostravě a odděleni vlivů poddoiování VVUÚ v Ostravě. Ostatní pracoviště jako např.
Báňské projekty v Ostravě a bývalé ředitelství OKD (odbor
důl. měřictví a geologie) se tímto výzkumem zabývaly jen
občas. Katedra důl. měřictví VŠB se zabývala v mezích
svých možností řešen Im vlivů dobýváni na funkci a stabilitu
vybraných objektů. VVU U v Ostravě se jako jediný zabýval
systematickou výzkumnou činnosti v této oblasti. Počátek
jeho výzkumné činnosti je možno datovat od r. 1956, kdy
byl do plánu VVUÚ zařazen tehdejším ministerstvem paliv
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úkol „Výzkum vlivu poddoiování na povrch a povrchové
objekty", který řešil v návaznosti na tehdejší poznatky
v jiných zemích zákonitosti pohybu povrchu vlivem dobývání v podmínkách OKR. Řešení se v prvé fázi opíralo
o vyhodnocen (dříve prováděných měřeni v revíru, z nichž
pro jejich nedostatečnou systematičnost a pro překrývající
se účinky dobývání sloji bylo možno provést jen přibližné
závěry pokud jde o stanoveni parametrů, určujících charakter poklesové kotliny.
Současně byla tímto ústavem zahájena vlastní měření
na pozorovacích stanicích ve vybraných lokalitách
ostravské a karvinské části revíru, jejichž výsledky
postupně umožňovaly upřesňování zmíněných parametrů.
V průběhu této činnosti byla pozornost zaměřena také na
ověřování vhodnosti výpočetních metod pro předběžné
stanovení charakteru a velikosti deformací terénu, srovnáním se skutečně naměřenými hodnotami.
Projevy účinků poddolovánl na povrchové objekty sledovaly se zejména při dobýváni jámových ochranných
pilířů, ale také u některých vybraných skupin staveb vyšší
důležitosti, jako jsou průmyslové objekty, zdravotnická
a hygienická zařízení, hustě zastavěné části měst se společenskými, kulturními a sportovními centry, apod.. Cílem
tohoto sledování bylo posouzeni odolnosti různých stavebních konstrukcí vůči vlivům poddoiování a návrh
patřičných preventivních opatření jak v dole, tak i na
povrchových objektech, a to zejména proto, aby bylo
možno omezit objem vázaných uhelných zásob
v ochranných pilířích a zároveň zajistit bezporuchový provoz poddolovaných povrchových objektů.
Pro možnost stanoveni rozsahu a velikosti vlivu poddoiování na povrchové objekty byla vypracována řada teoretických prací. Zpočátku k předběžným výpočtům se aplikovala převážně Balsova metoda. Přitom se používalo
grafického pro-šetření míry účinnosti porubů v jednotlivých
povrchových bodech pomoci integračních průsvitek.
valy upravenou
(v Pavlíčkově úpravě) s trojúhelníkovým algoritmem,
známé pod názvem „Poklesy ,2" a "Poklesy 3". Těchto
programů se začalo na VVUU a v OKR používat pro
prognózní výpočty od roku 1969.
V sedmdesátých letech byl na WUÚ vypracován programový systém pro výpočet předpokládaných vlivů dobývání,
který umožňoval nejen stanovení výsledných hodnot deformaci, ale i jejich časový průběh s ohledem na postup
dobývacích prací. Na rozdíl od metod předběžného výpočtu,
které jsou založeny na bázi mezných úhlů vlivů a plné účinné
plochy, byla tato metoda (v úpravě Ženč-Losert) podstatným
rozšířením Berryho metody, užívajfclpružný, příčně izotropní
model horského masívu s rovinami izotropie totožnými s rovinami vrstevnatosti. Vhodnost použití této výpočetní metody
byla prokázána srovnáním naměřených a vypočtených deformací na několika lokalitách.
Z vyhodnocení výsledků měřeni ve sledovaných lokalitách byly tehdy stanoveny základní zákonitosti vlivu dobýváni na povrch v podmínkách OKR včetně kvantifikace
účinku hlavních přírodních a technických činitelů.
Především byl stanoven tvar a rozsah poklesové kotliny,
určovaný pomocí tzv. mezného úhlu vlivu.
Koncem 60-tých let bylo upuštěno v OKR zcela od
soustavného výzkumu vlivů poddolovánf na povrch
a vůbec nebyl, až na výjimky, prováděn z hlediska
montannlho (hornického) výzkum poddolovánf na životní
prostředí. Bohužel stalo se tomu tak vlivem tehdejší krize
hornictví a jeho investičního útlumu v důsledku tržního
tlaku tehdy levnějších ušlechtilých paliv - zejména nafty.
Od té doby nebyl výzkum vtéto problematice kromědílčfch
výzkumu prováděn. Poslední siřeji pojatou výzkumnou

zprávou v této oblasti výzkumu je závěrečná výzkumná
zpráva Vědecko-výzkumného ústavu v Ostravě z roku 1971
o vlivech dobýváni na hustě zastavěné části měsia.
S odstupem času výsledky těchto výzkumu asi zastaraly.
Navíc výzkumem nebyly vůbec podchyceny a sledovány
vlivy poddolovánl v důlních polích nových dolil ve východní
a jižní části revíru OKR.
Soustavný výzkum vlivů poddolovánína VVUÚse od té
doby soustředil na problematiku dobýváni ochranných
pilířů a jam a dúlnřch děl a na bezpilířové dobýváni v okolí
těchto děl.
Jiná je situace ve spolupracujících vědních oborech,
kde výzkum vlivu báňské činnosti na životni prostřed! je
předmětem řady výzkumů zejména na Ústavu ekologie
krajiny ČSAV y Ostravě a předtím Výzkumného ústavu
meliorací, stanice Ostrava.

Požadavky na výzkum
Nové pohledy na negativní ekologickou situaci
v Ostravsko-karvinské aglomeraci vyvolávají právem
potřebu obnoveni montanního výzkumu vlivu poddolování
na povrch se zaměřením na životní prostředí a to zejména
pro karvinskou a jižní část revíru, které i padále budou
nosnou oblastí pro zabezpečování palivo-energetických
potřeb černého uhli. S výzkumem je třeba započít
v částech revíru s nejmladší těžbou.
Navazující výzkum ve spolupracujících vědních oborech by v rámci prostředků určených pro ekologii (např.
ekologická miliarda) měl systémově řešit i zásady pro
komplexní návrh zahlazení následku poddolování na ZP.
Uvedeným stavem se zabývala Báňská měřická
základna (BMZ) VŠB a z uvedených důvodů se navrhuje
započetl výzkumu vlivu poddolovánl a jeho následků na
ŽP v oblasti teorie a praxe za účelem korekce popř. vypracováni nových predikčních metod pro prognózovaní vlivu
poddolování na krajinný reliéf a další složky ŽP a dále za
účelem vypracování metodiky pro měřeni, kontrolu a dale
metodiky posuzování vlivu poddolování a také návrh na
řešení informačního systému. Pro tyto problémové oblasti
byl vypracován BMZ „návrh výzkumu".
K tomu_se uvádí, že základním projevem vlivů poddolování na ŽP je vliv na reliéf krajiny (v dosud užívané
hornické terminologii vliv na povrch). Vlivy na další složky
ŽP jako vlivy na antropogennf systémy, jejich složky
a funkce (budovy atd.), vlivy na strukturu krajiny a její
funkční využití (vliv na dopravu apod.), podzemní vody,
půdní a lesní fond atd., jsou důsledky vlivů na reliéf krajiny.
Proto se návrh výzkumu zabývá tímto základním vlivem
poddolovánl, tj. vlivem poddolování na reliéf krajiny. V této
souvislostí návrh výzkumu respektuje, že všechna poškození složek ŽP (v různé míře) jsou označována jako
následky vlivů poddolování, tedy v hornické terminologii
„důlní škody.
Pro zabezpečení cílů předmětného výzkumu se
předpokládá využití experimentálních metod řešení úloh
s využitím dostupných cizích i vlastních důlních měření
v reliéfu krajiny, tedy základní složky ŽP i pomoci modelových řešení s doplněním ve vhodných případech o teoretické metody. Výzkumný úkol počítá s ověřením výsledku
řešení pro praktické porovnání skutečných vlivů na ŽP
prostředí a s vlivy vypočtenými dle zpřesněných a nových
prognózních metod. Využití výsledku řešení úkolu by mělo
být zhodnoceno v rámci návrhu ekologického informačního a poradenského centra.
Výzkum by se měl zaměřit do těchto problémových
oblasti:
- vlivy poddolování na krajinný reliéf:
a) východní část revíru (dřívější nová důlní pole, dobývá
ní novými technologiemi mocných slojí na zával a dobýváni s použitím čerpané základky;

b) západní část revíru (útlumové doly), dozníváni vlivů
poddolovánl;
c) jižní část revíru (dřívější nové důlní pole), dobývání
novými technologiemi nízkých slojí na zával a na
čerpanou základku;
- využitímodelového experimentu (fyzikálního a matematického) pro posouzení očekávaných vlivů poddolování
v důsledku uplatňování nových směrů v těžebních technologiích OKR;
- navržení informačního systému a vybudováni informačního a poradenského centra o vlivech poddolování
na životní prostředí;
- navržení metodiky sledování a posuzování vlivů poddolování na reliéf krajiny.
Řešeni výzkumu se chce zabývat mimořádně a velmi
aktuélními zásadními otázkami ochrany ŽP v OK aglomeraci, které je třeba neodkladně a urychleně řešit. Řešitel
uvažuje se širokou kooperaci.
K jednotlivým problémovým oblastem se dále doplňuje:

Východní část OKR - Důl ČSM
K výběru tohoto území pro výzkum v karvinské části revíru vedly tyto důvody:
- pro tento dobývací prostor nebylo dosud žádné
výzkumné zhodnocení vlivu poddolování prováděno,
takže nejsou komplexně vědecky zjištěny zákonitosti
a vztahy vlivu poddolování naŽP pro tuto oblast karvinského regionu včetně nezachycení evidentních
zvláštnosti projevu poddolovánl po zahájení těžby;
- o krajině tohoto dobývacího prostoru je známé, že y ní
probíhaly největší projevy a deformace reliéfu krajiny
z karvinské oblasti a obdobně tomu má být podle
prognóz poddolování do budoucnosti;
- jedná se o dúl s nejbohatšími uhelnými zásobami
s předpokladem efektivní těžby s dlouhodobou perspektivou;
- chybějícíznalosti reálných místních vztahůazákonitostí
vlivů poddolováni pro potřebu dolu na řešení a zpracováváni ekologických programů Dolu ČSM pro minimalizaci následku poddolováni na životní prostředí;
- složité důlně geologické poměry s mocným a proměnlivým pokryvným útvarem, s výskytem mocných detritových horizontů, rozbitost horninového masívu četnými
velkými tektonickými poruchami na řadu těžebních ker.

Západní část OKR - areál HCHZ
Pro tuto oblast je třeba provést podrobnou analýzu doznívajících vlivů poddolováni, (útlumové doly). K tomu se nabízí
využití dlouhodobých měřeni vykonávaných VŠB na pozorovací stanici v areálu Hrušovských chemických závodů.

Jižní část OKR - Důl Paskov
K výběru tohoto územi pro výzkum v jižní části revíru
vedly tyto důvody:
• pro území tohoto dobývacího prostoru nebylo dosud
žádné výzkumné vyhodnocení vlivů poddolování prováděno, takže nejsou vědecky zjištěny zákonitosti a vztahy
vlivů poddolování na ŽP v této části OK aglomerace
včetně nezachycení evidentně odlišných a zvláštních
projevů poddolování po zahájení těžby. V řadě otázek
vlivů poddolovánf na toto území není věda dosud
schopna poskytnout uspokojující odpověď;
- dobývací prostor se vyznačuje složitou stavbou, důlní
pole se rozpadá do rady geologicko-tektonických ker.
Na karbonský masív jsou nasunuty flyšové horniny
beskydských příkrovů;
- v území se předpokládají podle jiných analogií mírné
projevy poddolování na reliéf krajiny a v tom smyslu byly
vyhodnocovány a interpretovány dosavadní vlivy na
krajinný reliéf což podle některých náznaků nemusí
odpovídat skutečnosti;

• jedná se o dul se značnými uhelnými zásobami
s předpokladem efektivní těžby s dlouhodobým výhledem. Rovněž se předpokládá značná intenzifikace
těžby z jednotlivých porubu pomocí nasazení plně automatizovaných dobývacích komplexu s následky
zintenzívnení vlivu poddolování na reliéf krajiny.
Modelový výzkum
Předmětem návrhu modelového výzkumu (pro
perspektivní oblasti) je laboratorní experimentální řešení
výzkumu vlivů poddoloyrní na krajinný reliéf pomoci modelových postupu a to jednak pomocí fyzikálního modelu
z ekvivalentních materiálů a jednak pomocí matematického modelu a to v souvislosti s uplatňovanými novými
směry dobývání: na jedné straně jednak s uplatněním
dobýváni mocných slojí pomocí mechanizovaných
komplexu na celou mocnost na zával a jednak nízkých slojí
pomocí automatizovaných komplexu s velkou rychlostí
postupů porubu, (které budou působit zvyšující intenzitou
vlivů poddolování na životni prostředí) a na druhé straně
s uplatněním dobývání novou metodou zakládáni čerpanou základkou s využitím tzv. pastových popílkových
směsí, které budou naopak značné snižovat intenzitu vlivu
poddolování na životní prostředí.
Po zahraničním nákupu či leasingu velmi drahých
mechanizačních komplexu se v současné době již tyto
nové směry v dobývání uhelných slojí započaly v loňském
roce uplatňovat.
Zavedení nové metody popílkové čerpané základky je
zatím ve stadiu pokusných ověřovacích provozů. Výzkum
zmírnění vlivů poddolování při využití této metody nebyl
dosud navržen. Předpokládá se zmírnění účinků poddolování proti dosud užívané metodě foukané základy o cca
50 % (oproti dobývání na zával o 75 % ) .
Výzkum touto formou je navrhován s ohledem na jeho
poměrnou levnost ve srovnání s metodami měření in situ",
což je obzvláště výhodné při uvedené šíři problematiky pro
tři zcela odlišné druhy technologií těžby.

Informační systém
Předmětem návrhu tohoto dílčího výzkumu je řešení
problematiky vytvořeni informačního systému a vybudováni informačního a poradenského střediska o vlivech
poddolování na životní prostředí v OK aglomeraci. Ekologické středisko by mělo shromažďovat, třídit a distribuovat
informace týkající se vlivu poddolování pro životní
prostředí.
Z dosavadních způsobů získávání informací o vlivu
poddolování na reliéf krajiny a ŽP vyplývá, že výsledky
nejsou dosud využívány a vyhodnocovány pro potřeby

112

posuzování vlivů na životní prostředí a pro jeho ochranu
jako celek, a to přesto, že se jedná o poměrné rozsáhlá
a finančně nákladná měření. V tomto směru chybí vhodné
odborné středisko, které by objektivní vyhodnocení
a informace o vlivech na životní prostředí zajišťovalo.
Informační centrum by melo zajišťovat veřejnou
dostupnost těchto informací. Středisko by mělo zaručovat
jejich volné šíření, informování veřejnosti; posuzování těžebních záměrů by mělo být důležitou pomocí střediska při
rozhodováni o investiční a jiné činnosti těžebních podniků.

Metodika posuzování
Předmětem návrhu tohoto dílčího výzkumu je vyřešit
a navrhnout metodiku posuzování vlivů poddolování
a jeho následků na životní prostředí. Tato metodika by byla
návodem na vypracováni dokumentace posuzující podle
objektivních kritérií předpokládané vlivy poddolování na
ŽP u nových a rekonstruovaných staveb těžebních podniků (s těžbou nad 100 tis. tun ročně), útlumových dolů a pro
pětileté a dlouhodobé výhledy téžeb. K tomu se doplňuje,
že metodika posuzován i vlivů činnosti a jejich důsledků na
životní prostředí se během posledních let stala ve vyspělých zemích hlavním nástrojem pro identifikaci a minimalizaci nepříznivých environmentálních činností člověka.

Závěr
V referátu je uváděn současný stav a po zohlednění
aktuálních potřeb návrh výzkumu pro získání potřebných
vědeckých podkladu pro komplexní řešení návrhu na konečné zastavenfzhoršoyání negativních vlivu poddolování
na ŽP a po regeneraci některých složek životního prostředí
a vytvoření podmínek pro postupné a efektivní zahlazení
ekologických škod v Ostravsko-karvinské aglomeraci.
Navrhovaný výzkum chce přispět k naplnění základního
ekologického cíle tj. trvale udržitelného rozvoje společnosti
v tomto území. K tomu má přispět i návrh metodiky pro
objektivní sledování a posuzování následků poddolování
na životní prostředí.
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Je možná koexistence důlního podniku
a života v oblasti dotčené
hornickou činností?
Vývoj Ostravska je nerozlučně spjat s vývojem těžkého
průmyslu, zejména pak s rozmachem těžby uhlí. Teritorium
dnešní ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace nemělo do 19. století pro hospodářství tehdejšího RakouskoUherska valný význam. K zásadní změně došlo s nálezem
černého uhlí, postupným potvrzením značného rozsahu
jeho ložisek a znamenité kvality uhelné substance, zejména s ohledem na koksovací vlastnosti, n izký obsah fosforu
i síry. Ze skromných začátku se vyvinulo vysoce technicky
i energeticky náročné průmyslové odvětví. Právě
rozmachem těžby uhlí vznikly četné průmyslové podniky.
Pouze jako přiklad jmenujme založení Vítkovických železáren v roce I828, výstavbu obrovského dopravního díla Severní dráhy Ferdinandovy, rozvoj a výstavbu celé řady
koksoven, a to jak u hutních závodů, tak i u důlních podniků
(báňské koksovny) a v neposlední řadě i mohutný rozmach
chemického průmyslu příp. průmyslu s ním souvisejícího.
Zde stojí za povšimnutí dva velké podniky, a to Moravské
chemické závody v Mariánských Horách (dříve známy pod
jménem Dusíkámy) a chemické závody Dukla v Hrušově.
Rozsahem menší, významem však skutečně velkým byla
továrna na výrobu chemické kameniny - Hrušovská kamenina. A k těmto vyjmenovaným musíme přiřadit i rozvoj
energetických zařizenl, budovaných zejména v posledních 50-ti letech (Tíebovická elekiráma). Uvedené průmyslové podniky se nacházely vesměs na území Ostravy
a nejbližšího okolí. Ale ani karvinské části se nevyhýbala
průmyslová zástavba. Jako přiklad můžeme uvést známý
pivovar v Karviné poblíže dnešního Dolu ČSA, který patřil
- tak jako jmenovaný důl - hraběti Larisch Monnichovi.
A nemůžeme si nepovšimnout i výstavby venkovní
rozvodny 100 KV a trafostanice 22 KV na hranici dobývacích prostorů dolů Darkqv a František v Horní Suché.
Z uvedeného tedy vyplývá, že problémy s ochranou
povrchu, respektive s ochranou povrchových objektů ve
vztahu k hlubinné těžbě nejsou dnes nové. Všechny výše
jako příklad uvedené povrchové objekty s výjimkou pivovaru v Karviné byly v podstatě po celou dobu své existence
vystaveny vlivům poddolování. A nedávná historie nám
zcela přesvědčivě říká, že koexistence obou partnerů,
majitelů povrchových objektů i důlních podniků byla vždy
velmi dobrá, a to i v dobách kapitalismu nebo tržního
hospodářství v období před 1. i 2. světovou válkou.
Je zcela samozřejmé, že vzájemná součinnost nebyla
jednoduchá a nepřicházela zcela nahodile. V minulosti
bylo téměř pravidlem, že již před zahájením raženi
přípravných děl v účinné vzdálenosti příslušného povrchového objektu byla ustavena zvláštní odborná komise.
Členy této komise byli zástupci těžební organizace,
zástupci organizace „poškozené", zástupci nadřazených
příp. i ústředních orgánů příslušných resortů a odborníci specialisté z oboru poddolovaní a oboru, do jehož kompetence ovlivněný objekt patřil (odborníci stayebnía jiní). Tyto
komise posuzovaly všechny návrhy na projekty jak těžební
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tak i údržbárske. Měly poměrně velkou pravomoc a jejich
členy byli nezřídka i kompetentní zástupci příslušného
resortu. Pouze takovou dobrou spoluprací bylo umožněno
provozování důležitých objektů a jejich podrubání
v podstatě za plného provozu. Tak např. výše zmíněná
venkovní rozvodna a trafostanice na hranici dolů Darkov
a František, postavená v letech I950 - 51, poklesla vlivem
dobývacích prací obou jmenovaných dolů za období 1951
-1962 až o 11 m, a to za plného provozu; mocnost vydobytých sloji byla cca 15 m.
Dalším příkladem je podrubání celé řady objektů Vítkovických železáren, zejména objektu těžká mechanika.
Zcela unikátní bylo v minulosti podrubání závodu
Hrušovská kamenina, kde bylo nulno brát zřetel na velkou
siť podpovrchového potrubí, kterým procházely různé jedovaté zplodiny, které bylypň poruše potrubí velmi vážným
nebezpečím pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Zcela
odpovědně je možno ledy prohlásit, že ochrana důležitých
povrchových objektů nebyla nikdy řešena tzv. nulovou
těžební variantou.
Jaká byla tedy činnost výše zmíněné odborné komise?
Tato se odpovědně vyjadřovala k projektu přípravy i dobývání příslušné sloje. Velmi důkladně byla posuzována
technologie dobýváni, ale také situační orientace porubů.
V návaznosti na tento „důlní" projekt byl vypočten
předpokládaný rozsah ovlivnění a určeny velikosti deformací. Zároveň - a to je velmi důležité - bylo stanoveno,
jakým způsobem bude povrchový objekt sledován (geodetická měřeni, prohlídky stavebním nebo jiným odborníkem
apod.). Schůzky komise bývaly někdy velmi časté, interval
jednání se pohyboval mezi 1 - 2 měsíci. Na každém
zasedání se kontroloval postup hornických prací, velmi
ostře se sledoval soulad mezi projektem a skutečnosti, a to
nejen z hlediska plošného, ale i z hlediska časového. Velká
pozornost byla věnována pohybu určených bodů objektu,
který se zjišťoval na základě geodetických měření. A konečně byla velmi podrobné prověřena opatření, která se
měla na určitém objektu provést. Tato opatření byla jednak
preventivní, jednak i následná pro odstranění závad. Dlouhodobá praxe nám potvrzuje, že tento postup byl velmi
správný, poněvadž není znám případ, že by podrubání
i velmi důležitého objektu zapříčinilo nějakou vážnou poruchu nebo dokonce ohrožení občanů.
Velmi důležitým aspektem při podrubání je i výše hladiny spodní vody. I s tímto problémem jsme se v minulosti
setkali. Tak např. výše zmíněná rozvodna v Homl Suché
byla vlivem podrubání ohrožena spodní vodou. V daném
případě byla tato svedena do jímací nádrže v suterénu
stavby a odtud pravidelně odčerpávána. Výška hladiny
spodní vody byla kontrolována v pozorovací žachtici.
V souvislosti s realizaci dobývacích prací v minulosti je
třeba uvést, že ve větší míře se podrubavaly průmyslové
objekty v ostravské části revíru, kde byla také jejich větší
koncentrace. V rámci objektivity nutno uvést, že velikosti

deformací v ostravské části revíru byly - s ohledem na úložné a geologické poměry - menší než se dalo předpokládat
v karvinské části. Absolutní velikosti deformací byly v této
části vždy větší, a to zejména z toho důvodu, že byly
exploatovány mocné sloje karvinského souvrství. Přesto
nebyl žádný objekt - s jedinou výjimkou - chráněn
ochranným pilířem. Tou výjimkou byl areál karvinského
pivovaru. Nebyl sice pod ním vyhlášen nebo stanoven
ochranný pilíř, ale až do roku 1945 nebyly v účinné vzdálenosti tohoto objektu prováděny žádné dobývací práce.
Důvodem byla skutečnost, že pivovar i těžební podnik
(dnešní dul CSA) měl jednoho majitele - hraběte Larische
- Monnicha. On sám rozhodl o tom, že svůj pivovar bude
chránit. Jinak se všude v rozsahu tehdejších dolových polí
prováděly dobývací práce. V karvinském a orlovském regionu se tedy prakticky nechránil žádný objekt, což bylo
způsobeno zejména orientací národního hospodářství na
těžký průmysl, na výstavbu dalších těžkých hutních závodů nejen v tomto regionu, ale i na Slovensku.

Dobývací práce ovšem ovlivňují
i občanskou zástavbu
Rozhodnutí o podstatném zvýšení těžby z počátku padesá- tých lei si vyžádalo rekonstrukci válečným „hospodařením" těžce postižených dolu a na podkladě
urychleného průzkumu vybudování nových těžebních kapacit. Tím došlo k enormnímu vzrůstu počtu zaměstnanců
v báňském průmyslu, jim? bylo nutno zajistit ubytování
a alespoň nejzákladnější občanskou vybavenost.
Protože byla dána jasná priorita těžbě uhlí, bylo zřejmé,
že nelze využívat ve větší míře nezastavěných ploch v dobývacích prostorech dolů. Byla proto zvolena pro těžaře
vlastně nejvýhodnější varianta.
Na základě tehdejších, byť neúplných znalostí o vývoji
uhlonosného karbonu byly vybrány plochy, v nichž se
uhlonosný karbon nalézá ve velkých hloubkách, kde je
minimální předpoklad hornické činnosti a případné vlivy na
povrch by byly zanedbatelné, nebo kde není již uhlonosný
karbon vůbec vyvinut.
Tak došlo k výstavbě nových občanských center.
V areálu Ostravy možno jmenovat městské části Poruba
(leží v území, kde již vystupuje pouze neproduktívni
karbon) a jižní část Ostravy (severní svahy bludovického
výmolu). Na Karvinskú je znamenitě lokalizováno město
Havířov (bludovický výmol) i Orlová 4 • Lutyně (dětmarovický výmol). Přirozené podmínky pro rozvoj města má
Frýdek - Místek, ležící v území, kde k paleoreliéfu karbonu
vystupuje kulm nebo minimálně uhlonosná bazálni část
petřkovických vrstev.
Specifická situace se vyvinula ve východní části Karvinská, kde existovaly v minulosti chráněné zóny (prameny
Lázní Darkov) nebo nebyly dobývány zásoby uhlí pod
objekty, na kterých měl, jak již uvedeno, majitel dolů osobní
zájem. Zvláštním případem pak byla v novější době nemocnice v Karviné-Ráji, kde byl s ohledem na nezajišťěnost stavby proti vlivům důlní činnosti ponechán
ochranný pilir.
Protože byl zavčas proveden průzkum nových polí
Suchá - Stonava (dnešní dobývací prostor Dolu 9. květen)
a Stonava - východ (dnešní dobývací prostor Dolu ČSM)
nedochází zde k větším střetům zájmů.
Průzkum v poli Darkov - Fryštát byl proveden později
a neznalost geologických poměrů pak vedla nejen k nepříliš šťastné lokalizaci občanské zástavby, ale i k nedůslednému řešení celého báňskou činností dotčeného
zde území. Navíc nebyla respektována i nejvyššími místy
dohodnutá řešení (např. včasné přemístění Lázní Darkov).
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V dobře míněné snaze o řešení celého problému požádal Městský úřad v Karviné Obvodní báňský úřad v Ostravě o stanovení ochranného pilíře města. K tomuto
požadavku zaujalo vedení a.s. OKD zamítavé stanovisko,
a to zejména z toho důvodu, že existují - a situace v jiných
státech nás o tom jednoznačně přesvědčuje - možnosti,
jak provádět řízeném způsobem těžbu a deformaci
povrchu omezit na minimum, na přijatelnou míru. Je proto
vhodné doporučit k přijetí taková technická řešení, jež
umožní vydobytí výhradního ložiska černého uhlí při současném zachování přijatelného životního prostředí na
povrchu. Je nutno propracovat technická řešení, směřující
zejména do technologie dobývání v dole, preventivně
zajišťovacích opatření na povrchových objektech, snižování hledání podzemní vody a v neposlední řadě i do rektifikace objektů. Vyhlášení ochranného pilíře města Karviné
by způsobilo značné sníženi aktivní plochy k dobývání.
U závodu 2 Dolu Darkov představuje snížení o 76 %
a ukončení životnosti dolu kolem roku 2000. U Dolu ČSA
by ochranný pilíř města snížil plochu dobývacíhoprostoru
o 48 %. V navrhovaném ochranném pilíři by bylo vázáno
přes 380 mil. tun černého uhlí, což představuje vážný
zásah do bilance a zejména ekonomiky hornického podnikání dolů Darkov, CSA a ČSM. Doly karvinské oblasti patří
do skupiny dolu ekonomicky perspektivních. Ty by měly
v budoucnu tvořit centrum hornické činnosti a jsou
v podstatě náhradou za utlumované doly v ostravské části
revíru.
Na základě vzájemné dohody zainteresovaných
účastníků byla vytvořena nezávislá komise pod vedením
zástupcu tehdejšího ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstva životního prostředí, členy komise jsou představitelé okresního a městského úřadu
v Karviné, zástupce státní báňské správy, zástupce a.s.
OKD a zástupci Vysokého školy báňské. Bylo dohodnuto,
že nebude vyhlášen ochranný pilíř města. Na povrchu byla
vymezena plocha, v jejíž účinné vzdálenosti by se dobývací práce měly provádět pouze za zvláštních opatřeni.
Chráněná plocha se pracovně zatím nazývá plochou
zvláštního zřetele a v její účinné vzdálenosti by se měla
realizovat tzv. řízena těžba. Dále bylo rozhodnuto, že pro
komplexní řešení dané oblasti (včetně řešení otázek ekologických) bude některé cizf firmě zadána studie. Osnovu
studie navrhli autoři tohoto příspěvku a po mnoha složitých
jednáních byla přijata její definitivní podoba. Ve studii mají
být řešený zejména tyto problémy:
1. Vymezení území, minimalizace poškození původního
charakteru území; u objektu zaměřit studii variantně:
a) aby nedošlo k delšímu narušení objektů,
b) k minimalizaci porušení objektů.
2. Slručný geologický popis oblasti a geologické stavby
ložiska.
3. Výčet slojí, včetně základních charakteristik, přicházejících y úvahu k odrúbaní v rámci dobývacích prostorů
dolů ČSA, Darkov a ČSM včetně úseku ke státní hranici
s Polskou republikou u Dolu Darkov.
4. Strategie a technologie dobývání ve variantních
řešeních až do r. 2030.
5. Důlni škody, jejich prevence a odstranění.
6. Sociální a ekonomické aspekty.
V době zpracování tohoto příspěvku ještě nebylo
rozhodnuto, které ze sedmi firem bude studie zadána.
Rozhodnutí v této záležitosti není jednoduché.ponévadž
předložené materiály mají velice rozdílnou úroveň, některé
jsou až příliš obecné, což překvapilo zejména u několika
renomovaných firem, které mají s touto problematikou
velké zkušenosti.

Prof. Ing. Ivo Černý, CSc,
Báňská měřická základna VŠB

Ochrana povrchu na likvidovaných
hlubinných dolech
V současné době proživá naše hlubinné uhelné
hornictví patrně největší útlum za dobu své existence.
Likvidace hlubinného dolu je velmi složitá akce, která by
měla být prováděna cílevědomě a na základě schváleného
projektu. Konečným cílem likvidace musí být sanace pozemku v rámci dobývacího prostoru případné i mimo dobývací prostor, pokud se vliv dobývacích prací skutečně
projevil mimo dobývací prostor. Dále musí být zajištěna
likvidace hlavních důlních děl.
Základní báňskou právní normou je zdkon č. 44/1988
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon) ve znění zákona České národní rady č. 541/I991
Sb. Tento zákon ukládá organizacím při dobývání
výhradních ložisek - mimo jiné - povinnost zajistit sanaci
všech pozemku, dotčených těžbou. V průběhu dobývání
se sanace uvolněných pozemku provádí v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání. Takový případ nastává
však pouze u ložisek, kde jsou vyvinuty I - 2 sloje, čili
v takovém případě, kdy vytěženi uhelné substance v určité
části dobývacího prostoru je akcí v podstatě jednorázovou.
U mnohoslojových ložisek je možno ke konečné sanaci
pozemků přistoupit až při likvidaci dulni organizace, poněvadž v době aktivní exploatace je dobývací prostor v celé
ploše zatěžován střídavě. Za sanaci se považuje odstraněn í škod na krajině komplexní úpravou území a územních
struktur. Ve smyslu § 31 odst. 5. horního zákona je organizace povinna vytvářet rezervu finančních prostředku.
Poněkud podrobněji hovoří o likvidaci dolního podniku
zákon ČNR č. 61/1988 o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě_ ve znění zákona ČNR
č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 542/1991 Sb. Této
problematice je věnován § 10 (otvírka, příprava a dobýván í
výhradních ložisek, zajištění a likvidace důlních děl
a lomů). Podle něj rozeznáváme dočasné a trvalé zastaveni provozu v důlních dílech. Při dočasném zastavení
provozu v důlních dílech se provede jejich zajištění tak, aby
bylo možno obnovit dobývání výhradního ložiska. Při trvalém zastavení provozu v důlních dílech se provede jejich
likvidace nebo následné nové využiti tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví lidí nebo majetek. Domnívám se, že je
na škodu věci, že prakticky celý útlumový program pro
hlubinné doly je koncipován jako trvalé zastavení.
V ustanovení § 14 citovaného zákona je uvedeno, aby
dúlnéměřická a geologická dokumentace (viz též § 39
horního zákona) zahrnovala zejména údaje o ložisku,
všechna důlní díla, odvaly, výsypky a odkaliště, jakož
i povrchovou situaci v rozsahu celého dobývacího prostoru; je-li možno očekávat vzhledem k úložným poměrům
ložiska účinky dobýváni i mimo hranici dobývacího prostoru, musí dulněměřická i geologická dokumentace obsahoval povrchovou situaci i v dosahu těchto účinků. Jsou-li
důlní dfla nebo zařízení umístěna mimo dobývací prostor,
musi dokumentace zahrnovat i tato díla nebo zařízeni.
V případě absence, neúplnosti nebo vad této dokumentace může příslušný obvodní bánský úřad nařídit vyhotovení nebo doplněni na náklad těžební organizace.
Poměrně nová vyhláška č. 435/92 Českého báňského
úřadu o dúlněměřické dokumentaci při hornické činnosti
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a některých činnostech prováděných hornickým způsobem stanoví v § 37 podmínky pro dokumentaci likvidované
organizace.'Podle nich se určitá dokumentace (taxativně
uvedená) převede právnímu nástupci likvidované organizace případně se uloží do Státního ústředního hornického
archívu v Kutné Hoře. Zbylá část dokumentace se muže
skartovat. Skartovat se nesmí údaje o chráněném ložiskovém území, popis chráněného území, o dobývacím prostoru včetně katastrálních území, na kterých je dobývací
prostor stanoven, o ochraně povrchu, o ochraně proti
plynonosným a vodonosným horizontů m a jejich projevům,
o ochraně jam (ochranný pilíř, přímost jam apod.)
a ostatnich hlavních důlních (podzemních) děl, evidenční
kniha dokumentace, seznam souřadnic bodů základních
důlních bodových polí, základn í důlní mapy a profily a řezy.

Horní zákon také zcela přesně definuje v § 36
důlní škody:
1. Za důlní škody se považují škody způsobené na
hmotném majetku vyhledáváním a průzkumem ložisek,
pokud se provádí důlními díly, dobýváním výhradních ložisek, zřizováním, zajišťováním a likvidací důlních děl
a lomu, včetně jejich zařízení, odyalovým, výsypkovým
a kalovým hospodářstvím organizací, úpravou a zušlechťováním nerostu, prováděnými v souvislosti s jejich
dobýváním, jakož i škody způsobené zvláštními zásady do
zemské kury.
2. Za dulni škodu se považuje i ztráta povrchové
a podzemní vody, podstatné snížen í vydatnosti jejich zdroju a zhoršen] její jakosti, k němuž došlo v důsledku činností
uvedených v odstavci 1.
3. Za důlní škodu odpovídá organizace, jejíž činnosti
byla škoda způsobena s výjimkou případů uvedených
v § 37 odst. 7. Odpovědnosti za důlní škodu se organizace
zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena okolnosti,
jež nemá původ v činnosti uvedené v odstavci I.

V následujícím § 37 jsou pak uvedeny
podmínky pro náhradu důlních škod:
(1) Na vypořádáni důlní škody se vztahují obecné
předpisy o náhradě škody, pokud tento zákon nestanov!
jinak.
(2) Organizace, která způsobila ztrátu vody, podstatné
snížení vydatnosti jejího zdroje nebo zhoršení jej! jakosti,
je povinna zajistit poškozenému náhradní zdroj nebo dodávku vody, popřípadě nahradit škodu úhradou nákladu
spojených s jejím obstaráním, jestliže je poškozený účelně
a hospodárně vynaložil sám; jinak o náhradě ztráty
podzemní vody platí zvláštní předpisy (§ 29 zákona
č. 138/1973 Sb.).
(3) Nahrazuji se též prokázané náklady účelně vynaložené na preventivně zajišťování opatřeni, která směřuji
k odvráceni nebo zmírnění následku hrozících vlivem
činností uvedených v § 36. Za preventivní zajišťovací
opatřeni se nepovažuji opatřeni prováděná na stavbách
a zařízeních podle podmínek stanovených stavebním povolením nebo zvláštními předpisy pro nově zřizovanou
stavbu nebo zařízeni z hlediska možných vlivu činností
uvedených v § 36.

(4) V odůvodněných případech, zejména pokud je třeba
v předstihu řešit bezpečnost a plynulost dopravy, přeložku
veřejných dopravních cest, inženýrských sítf, telekomuni
kačnich vedení a zařízení spojů, náhradní bytovou nebo
účelovou výstavbu, je možno předem poskytnout plnění až
do výše předpokládané škody s tím, že toto plnění se
započítává na náhradu škody. Pokud by skutečná výše
škody nedosáhla částky poskytnutého plnění, vzniklý
přeplatek se vrací.
(5) Nelze-li stavbu nebo zařízení uvést do předešlého
stavu proto, že leží v území stavební uzávěry, popřípadě
na území, kde se budou i nadále dlouhodobě projevovat
vlivy činností uvedených v § 36, je organizace povinna
provést prozatímní zajištění objektu; sojčasně se dohodne s vlastníkem objektu, zda se odškodnění provede
v penězích nebo poskytnutím náhradního objektu a o výši
odškodnění. Do náhrady škody se zahrne i movitý majetek,
který se stává v důsledku poskytnuti náhradního objektu
nepoužitelným.
(6) Účastníci se mohou dohodnout i na jiném způsobu
náhradydůlních škod, pokud taková dohoda nebude odporovat ustanovením tohoto zákona nebo obecným předpisům o náhradě škody.
(7) Organizace neposkytne náhradu za poškození nebo
zničení staveb a zařízení postavených v chráněném ložiskovém území nebo v dobývacím prostoru bez stavebního povolení, popřípadě bez dodržení podmínek
stanovených ve stavebním povolení z hlediska ochrany
proti možným vlivům činností uvedených v § 36.
Zejména poslední sedmý odstavec má mimořádnou
důležitost.
Prováděcí předpis - vyhláška ČBÚ č. I04/1988 Sb.
o racionálním využíváni výhradních ložisek o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování
činnosti prováděných hornickým způsobem požaduje
(příl. č. 6 cit. vyhlášky), aby byly v plánu zajištění
důlních děl a likvidace hlavních důlních děl uvedeny
důvody zajištěni nebo likvidace. Dále musí plán obsahovat:
1. TEXTOVÁ ČÁST
1.1 Důvody zajištění nebo likvidace.
1.2 V plánu likvidace shrnuti výsledků geologickoprůzkumných prací, otvírky, přípravy a dobýván í v dotčené
části ložiska, jakož i úpravy a zušlechťování vydobytých
nerostů.
1.3 V plánu likvidace stručné shrnutí výsledků hospodařenf se zásobami v plánem dotčené části ložiska. {Odpadá,
je-li schválen výpočet zásob výhradního ložiska s končící
těžbou).
1.3.1 Stav zásob podle posledního schváleného výpočtu zásob
1.3.2 Změny stavu zásob od posledního schváleného
výpočtu (vydobytím, ztrátami, odpisy, ostatními změnami).
1.3.3 Nevydobyté zásoby včetně zásob v ochranných
pilířích a způsob jejich případného vydobytí.
1.3.4 Zásoby za hranicemi dobývacího prostoru, jejich
ochrana a možnost jejich využiti.
1.4 Způsob zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace
hlavních důlních děl a lomů.
1.4.1 Opatřeni kzamezení nepříznivých vlivů na povrch.
1.4.2 Úprava svahů a dna lomů, úprava výsypek.
1.4.3 Způsob kontroly zajištěných nebo likvidovaných
důlních del netio lomů a povrchových zařízení.
1.5 Základní opatřen! k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti se starými důlními díly a okolními doly a lomy,
zejména z hlediska výskytu výbušných plynů, prachu,
samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, pruvalú vod
a bahnin a jiných nebezpečných jevů.
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1.6 Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnut í orgánů a dohod s orgány a organizacemi, jimž přísluší
ochrana objektů a zájmů podle zvláštních předpisů.
1.7 Časový sled zajišťovacích nebo likvidačních prací.
1.8 Případné využiti důlních děl, lomů, zařízení a staveb pro jiné účely.
1.9 Nakládání s důlními vodami.
2. GRAFICKÁ ČÁST.
2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku
s vyznačením chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru, zařízení a staveb na povrchu a území, kde se
projeví nepříznivé vlivy.
2.2 Mapa důlní situace dotčené části ložiska ve
vhodném měřítku s vyznačením časového sledu a způsobu zajištění nebo likvidace.
2.3 Charakteristické řezy dotčenou oblastí.
Zcela samostatně jsou uvedeny podmínky pro plán
zajištěni a likvidaci vrtů a sond (příloha č. 7 cit.
vyhlášky). V plánu musí být uvedeno:
1.TEXTOVÁ ČÁST
1.1 Zdůvodnění zajištěni nebo likvidace skupiny vrtů
sond v dotčené části ložiska, způsob zajištěni nebo likvidace, jejich bezpečné provedení.
1.2 Rozmístění a technické parametry vrtů a sond.
1.3 Zhodnoceni využití zásob ložiska v plánem dotčené
části, technologických ztrát, nevydobytých zásob, včetně
uplatněných intenzifikačních metod, popřípadě možnost
použití druhotných těžebních metod.
1.4 Jiná výhradní ložiska zjištěná vrty v dotčené části
dobývacího prostoru a způsob jejich ochrany.
1.5 Tlako.vé a hydrodynamické poměry dotčené části
ložiska
1.6 Technický stav vrtů a sond určených k zajištění nebo
likvidaci, zejména z hlediska izolace jednotlivých obzorů.
1.7 Zhodnocení výsledků čerpacích pokusů těžební
otvírky a těžby.
1.8 Způsob zajištění požadavků vyplývajících
z rozhodnuti orgánů a dohod s orgány a organizacemi,
jimž přísluší ochrana objektů a zájmů podle zvláštních
předpisů.
1.9 V plánu zajištění opatření k obnovení těžby.
1.10 Případné využití vrtQ a sond, zařízení a staveb pro
jiné účely.
1.11 Způsob následných kontrol zajištěných nebo likvidovaných vrtů a sond.
1.12 Základní opatřeni k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.
2. GRAFICKÁ ČÁST
2.1 Strukturní mapy s vyznačením skutečností
potřebných k posouzeni údajů bodů 1.2, 1.3 a údajů o jiných výhradních ložiskách.
2.2 Geologické a technické prolily vrtů a sond v částech
dotčených zajištěním nebo likvidací s vyznačením způsobu provedeni jejich zajištěni nebo likvidace.
2.3 Charakteristické řezy ložiskem s vyznačením skutečnosti uvedených v bodě 2.1.
Konečně musí být věnována pozornost i plánu zajištění
a likvidace starých důlních děl. Podrobnosti řeší příloha
č. 11 vyhlášky č. 104/1988 Sb. Plán musí obsahovat:
1. TEXTOVÁ ČÁST
1.1 Popis starých důlních děl a vyhodnocení jejich
nepříznivých vlivů na povrch; zařízení a stavby na povrchu.
1.2 Způsob zajištění nebo likvidace starých důlních děl;
druh, rozsah a časový sled plánovaných prací.
1.3 Základní opatřen í k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu, opatření v souvislosti s jinými starými důlními díly, okolními doly a lomy,
zejména z hlediska výskytu výbušných plynů a prachů,
samovznícení, průtrží hornin, uhlí a plynů, průvalů vod
a bahnin a jiných nebezpečných jevů.

1.4 Způsob z a j i š t ě n i požadavků vyplývajících
z rozhodnuti orgánu a dohod s orgány a organizacemi,
jímž přísluš! ochrana objektu a zájmu podle zvláštních
předpisu.
2. GRAFICKÁ ČÁST
2.1 Mapa povrchové situace ve vhodném měřítku
s vyznačením skutečnosti a údajů uvedených v bodech
1.1 a 1.2.
2.2 Charakteristické řezy dotčené oblasti s vyznačením
skutečnosti a údajů podle bodu 2.1.
2.3 Výkresová dokumentace způsobu zajištění nebo
likvidace starých důlních dél.
Z výše uvedených důvodu je tedy zcela nezbytné, aby
součástí projektu likvidace dolu byla i stať - studie o ochraně povrchu a povrchových objektu.
Tato studi* musí obsahovat:
1. Úvod
2. Dobývací práce
3. Výškové měřeni
4. Srovnáni předpokládaných a skutečných hodnot poklesu
5. Návrh pozorovacích stanic
6. Ekonomické vazby
7. Závěr
V úvodu musí být uveden obsah příslušné studie vč.
seznamu užité důlněméřické, geologické přip. i jiné dokumentace. Dále je nutno uvést základní údaje o dobývacím
prostoru a geologickou charakteristiku.
Ve druhé části jsou popsány dobývací práce (včetně
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technologie, dobýváni), údaje o výrubnosti apod. Je
vhodné zabývat se pracemi minimálně za posledních dvacet let.
V části výškové měření je nutno popsat pozorovací
stanice a uvést interval měření.
Velmi důležitá je čtvrtá část „srovnání předpokládaných
a skutečných hodnot poklesů". Za tím účelem je nutno
zpětně provési výpočet předpokládaných hodnot poklesů
pozorovaných bodu a to vyhodnocením dobývacích prací
za dobu alespoň 20-ti let. Diference, které se projeví srovnáním předpokládaných a skutečně naměřených poklesu
jsou impulsem k opravě vstupních parametrů (zálomové
úhly, mezn I úhly vlivu dobýván í, koeficient dobýván í, časový součinitel). Na základě takto upřesněných hodnot lze
pak určit hodnoty poklesu a zkonstruovat izočáry poklesu
pro období po ukončení dobývání.
V další části musí být uveden - s ohledem na hodnoty
budoucích předpokládaných poklesu - projekt pozorovacích stanic. Ten musí obsahovat situační rozmístění
výškových bodu, interval měřeni a způsob vyhodnocení.
V šesté části je nutno alespoň přibližně provést ekonomické vyhodnocení potřebných nákladů po ukončení těžby
(náklady na materiály, mzdy, režii apod.).
V závěru se pak uvádí souhrnné vyhodnocení.
V předloženém příspěvku jsem chtěl upozornit na řadu
důležitých povinností a zviklat názor, že dnem ukončení
těžby důlní hlubinný podnik skončil beze zbytku svou
činnost.

Ing.Bořivoj Hranoš

OKD, a.s. Báňská vývojová základna

Doc.Ing.Zdeněk Svrčina CSc.
Státní léčebné lázně Darkov, s.p.

Ing.Boleslav Kowalczyk
OKD, a.s. Důl Darkov

Technologie dobývání mocných slojí
se zakládáním průmyslových odpadů
se zaměřením na minimalizaci
poklesu povrchu
Záměr řešení
Řešení probíematiky dobývání slojí se zajištěním
zvýšené ochrany povrchových objektů je y současné době
jedním z nejzávažnějších úkolu v rámci karvinské části
OKR. Pod městskou zástavbou Karviné, vodotečemi, inženýrskými sítěmi, dopravními trasami a v ochranném pilíři
Státních léčebných lázní Darkov js.ou vázány kvalitní zásoby mocných slojí dolů ČSA, ČSM a zejména Dolu
Darkov.
V našem příspěvku chceme poukázat na možnosti dobýváni se snížením ničivých vlivů na objekty a nemovitosti
nacházející se v oblasti vlivů dobývání. Jako příklad jsme
vybrali realizaci nové technologie dobývání v OKD na
závodě 2 Dolu Darkov.
Tento důlní závod dobývá v oblasti Karviná-Darkov, kde
se nacházejí kromě obytné části i Státní léčebné lázně
Darkov (SLL). Aby byly vytvořeny podmínky pro koexistenci obou partnerů důlní podnik-lázné, byl na základě
meziminislerské dohody nazvané „Režim dočasné ochrany" (RDO) vytýčen v dobývacím prostoru závodu 2 Dolu
Darkov pod arsálem lázní t.zv. dúlnl prostor dočasné
ochrany (DPDO), ve kterém je možno dobývat pouze se
souhlasem SLL Darkov. V tomto DPDO se nacházejí sloje
č.16,18,19 a 22, které se dobývají v první skupině.
Po příslušných jednáních byly vydobyty stěnováním na
řízený zával sloje č.16 a 18 v celkové mocnosti asi 3,5 m.
Jejich vydobytím došlo v areálu SLL Darkov k poklesům
v SZ části o 15 cm a v JV časti o 110 cm. Aby byl provoz
lázní zachován, byly všechny objekty kotveny (ankrovány),
což si vyžádalo částku okolo 5 mil.Kčs. S dalším dobýváním na řízený zával v tomto prostoru ministerstvo životního
prostředí, městský a okresní úřad Karviná a SLL
Darkov nesouhlasí. Bylo proto nutno najít jinou technologii, při které by se minimalizovaly nežádoucí vlivy na
povrch.
Bylo rozhodnuto, že tento problém může vyřešit jediné
vyplňování vydobytých prostorů porubů tuhnoucí (plavenou) základkou, u níž se předpokládá stlačitelnost
12 až 15 %, to je stlačitelnost jaké se dosahuje při dobývání sedimentárních uranových rud na ložisku Hamr v severních Čechách a na Dole Jastrzebie v Polsku.
V roce 1991 požádalo vedeni Dolu Darkov Ministerstvo
Zdravotnictví ČR - Český inspektorát lázní a zřídel o povolení zkušební metody dobývání s plavenou základkou
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v 1 a.sloji 5.kře závodu 2 v oblasti situované jihovýchodně
od důlního pásma dočasné ochrany SLL Darkov.
Projekt zkušebního porubu v I8.sloji byl doporučen
v říjnu 1991 a následně schválen Městským úřadem
v Karviné; povoleni hornické činnosti bylo vydáno
Obvodním báňským úřadem v březnu 1992. Pro realizaci
dobýváni v blízkosti DPDO SLL Darkov byla u schvalovacích výnosů stanovena následující opatření:
- dobývání je podmíněno vyplňováním vyrúbaných prostor plavenou (tuhnoucí) základkou
- zřízení měřicích přímek na povrchu a pravidelné sledování poklesů
- vybavení porubu měřícími přístroji pro podrobné sledováni konvergence stropu
- Důl Darkov zabezpečí odbornou spolupráci a to zejména s VŠB v Oslravé, OKD, a.s. Báňská vývojová
základna a Vědeckovýzkumným uhelným ústavem
Ostrava-Radvanice
- účinky vlivů dobýváni na horský masiv budou sledovány
nejméně 1 rok po ukončení těžby
- vyhodnocen 1 odzkoušené metody vč.odbomého posouzení a možnosti aplikace v jiných částech dobývacího
prostoru, budou předloženy zainteresovaným organizacím a institucím.
Na základě žádosti vedení Dolu Darkov byla uvedená
problematika zařazena do technologického projektu
č.TP 04/91 pod názvem „Technologie dobýváni se zakládán ím průmyslových odpadů s prioritou řešen í minimalizace poklesů povrchu", jehož řešitelem v rámci OKD je
Báňská vývojová základna Ostrava.
Program úkolu zahrnuje:
- výběr odpadů, analýza odpadů a řešení legislativních
náležitostí
- výstavba technologické linky výroby a dopravy popllkocementové směsi do dolu
projektová dokumentace ověřovacího porubu
vybudování ověřovacího provozu porubu, vývoj a výroba technologických celků
vývoj a výroba měřící techniky
dobývání porubu v 18.sloji 5.kra závodu 2 Dolu Darkov
sledování, měření a vyhodnocování dobývací metody
- zpracování vzorové technologie se zakládáním a minimalizací poklesů povrchu.

Výstavba technologické linky výroby
a dopravy plavené (tuhnoucí) základky
Pra potřeby ověřovacího provozu - výroby tuhnouc
popilkocementové směsi - byl konsorciem Énvir Mine
Česká Lípa zpracován v říjnu 1991 kompletní projekt úpravy stávajícího popilkového hospodářství s maximálním
využitím stávajících objeklu a technologického zařízeni.
Technologický postup výroby popílkocementových
směsí se sestává z těchto hlavních částí:
- linka pro skladován í, dávkováni a vážen í elektrárenského popílku
- linka pro skladováni, dávkováni a vážení cementu
- linka mísícího centra
- rozvod technologické vody
- rozvod stlačeného vzduchu
- zařízeni pro čištění plavícího potrubi.
Stávající popílkové hospodářství na pomocném závodě
Dolu Darkov bylo od listopadu 1991 do června 1992 zásadně rekonstruováno a rozšířeno o část skladování cementu (nově osazené silo ZC 32.1), linku dávkování
a dopravy cementu, společné mísící centrum popílku, cementu a záměsové vody a zařízení pro čištění plavícího
potrubí. Řízení výroby zajišťuje automat DIAMO
s možností ručního ovládání. Požadovaný jmenovitý
výkon hospodářství je 60 m3/h s provozním rozmezím
30 až 60 rrr'/h. Systém přípravy popilkocementové směsi
je znázorněn v příloze 6.1.
Zkušební provoz zařízen I probíhal v obdob! od 1.9.1992
do 28.10.1992, kdy byly zaplavovány hráze, chodby a vydobyté prostory. Od 29.10.1992 probíhal ověřovací provoz
ukládání popilkocementové směsi do zkušebního porubu
č.218511.
Ve sledovaném období byly ověřovány:
- požadovaný výkon zařízení při jednosměnném provozu
- stav povrchových zařízení při dlouhodobém provozu
- tunkčnost zařízeni pro sledováni tlaku pod vrtem
- funkčnost výhybky DN 100 pro rozvod směsi v důlních
podmínkách
- stav základkového potrubí po ukončení zakládán/
• technologie výstavby hrází
- pevnostní parametry základkových směsí.
Byla ověřována činnost zařízení při výkonu 60 m 3
směsi za hodinu a měsíční zpracování 4500 až 5000 tun
popílku a dopravě do podzemí. Lze konstatovat, že není
problémem docílit plánovaný výkon. Při plných zásobnících je veškerý popílek z obou zásobníku zpracován
během 4 hodin.

Stanoveni pevnostních a přetvářných
vlastností plavené (tuhnoucí) základky
Laboratorní zkoušky byly prováděny na vzorcích popílku Elektrárny Dětmarovice. Byly odebrány na popílkovém hospodářství Dolu Darkov a přímo z elektrostatických
filtru Elektrárny Dětmarovice.
Analýzy chemického a zrnitostniho složení a veškeré
zkoušky pro ověření vlastností receptur směsí byly prováděny podle metodik zpracovaných pro tuhnoucí základku
na Dole Darkov.
Výsledky zkoušek jsou shrnuty v příloze č.2, kde jsou
zobrazeny pevnosti v prostém tlaku krychelných vzorku
tuhnoucí základky z cementopopílkových směsi s různými
dávkami cementu po 7,14 a 28 dnech tvrdnuli. Vzorky
směsí byly odebírány na povrchu přímo po namícháni
a u výstŕiku vporubuč.218511.
Ze zkoušek bylo dále zjištěno, že všechny ověřovací
směsi jsou dobře dopravitelné samospádovou dopravou
potrubím. Provozní přestávky bez vyprázdnění potrubí
(parkovatelnost) mohou být do 30 minut.
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Závěry z laboratorních a provozních zkoušek:
- při použití cementopopílkových směsí lze vyrobit
tuhnoucí základku splňující požadavek pevnosti
v prostém tlaku od 1,0 do 2,0 MPa
- zvyšováni podílu cementu nad 60-70 kg/m 3 směsi je
neefektivní a dokonce snižuje výslednou pevnost
- všechny ověřovací receptury jsou dobře dopravitelné
samospádovou dopravou
- automat bude umožňovat provoz s různými popílkovými
recepturami směsí a evidenci spotřeby materiálu
- pro vytváření tuhnoucí základky s požadovanou
pevností postačuje poměr 1000 kg popílek-32 kg cement SPC 325.

Důlněgeologická situace dobývání
Sloj č.18 (-735) v S.kře závodu 2 Dolu Darkov se nachází
v hloubce asi 550 m pod povrchem. Úklon vrstev činí
max. 13° k SSV, mocnost sloje se pohybuje v rozmezí
2,0-2.2 m. V nadloží ve vzdálenosti 35 m se nacházejí vydobyté prostory sloje č.16 z roku 1988 až 1989.
Hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin
bylo prováděno na základě vrtu č. 152, 153,154/86 a nových speciálních vrtu č. 104/91 a 104 A/91, které byly realizovány v 11/91 na žádost VŠB Ostrava z chodby
č.218563. Výsledky hodnocení nadloží a podloží 18.sloje
vykazuje značnou horninovou pestrost, plošně odlišný
charakter a poměrně vysokou pevnost v tlaku. Sloj je
zařazena na základě výnosu č.j.1900/80 OBŮ do kategorie
bez nebezpečí vzniku horských otřesu.
Celkové
vyhodnocení
fyzikálně-mechanických
vlastností hornin a sloje na základě provedených vrtů
a odebraných vzorku z dolu bylo ukončeno na VŠB Ostrava, VVUÚ Ostrava-Radvanice a fy Verner-Vič k 12/1991.

Dobývací metoda
a technologie dobývání
Na základě rozsáhlých diskuzí a konzultaci byla pro dobýváni v ověřovacím porubu volena dobývací metoda
dovrchním stěnováním úzkým dobývacím pruhem o délce
35 m z pole, s vyplňováním vydobytého prostoru plavenou
(tuhnoucí) základkou se ztracenou dřevěnou výztuží
a průchodním větrním proudem. Navrhovaný systém realizuje ražení úvodní chodby porubu současně s dobýváním.
Při dobývání byly použity následující dúlně-technické
prostředky (příloha č.3):
- dobývací kombajn ESA 150L, kteiý umožňuje rozpojování pilíře a současnou ražbu chodby s postupujícím
porubem
- hřeblový porubní dopravník EKF-2
- lehká mechanizovaná stropnice SM-1PZ.
Uvedená výztuž byla vyvíjena pro použití při tuhnoucí
základce z původního typu SM-1. Jedná se o 4-stojkovou
výztuž, která je určena pro dočasné zajišťování stropů
vyuhlených prostoru porubu v ploše uložených slojích
do 22°. Skládá se z následujících částí:
4 hydraulické dvojčinné stojky typu LOP
stropnicový tah levý
stropnicový tah pravý
přesuvný válec stropnice
hydraulické ovládání.
Funkční vzor výztuže SM-1 PZ byl vyroben v říjnu 1991
ve spolupráci s OKD, a.s. Báňská vývojová základna
a VVUÚ Ostrava-Radvanice a ověřen ve zkušebním rámu.
V návaznosti na kladné stanovisko Státn í zkušebny č. 214
bylo pro účely dobývání vyrobeno celkem 30 kusů výztuže
irmou BONEKO s.r.o. v Holiči a v červenci 1992 předáno
Dolu Darkov.

Měření, sledováni a vyhodnocování
vlivů dobývání
Zpracováni uvedené dokumentace bylo zadáno následujícím organizacím:
- HGF VSB Ostrava, katedra hlubinného dobýváni ložisek
- Vědecko-výzkumný uhelný ústav Ostrava-Radvanice,
odbor geomechaniky
- soukromá poradenská firma Verner-Vič, Dobříš
- Hornický ústav ČSAV, Ostrava.
Projekční práce byly zaměřeny na :
- zhodnoceni fyzikálně-mechanických vlastnosti průvodních hornin
- zpracováni projektu měřeni, sledování a vyhodnocováni
vlivů dobývání na důlní díla vč.vhodné měřici techniky
• výpočet postupu a délky otevřeného prostoru porubu
(vzdálenost styku základky mezi stropem a počvou)
metodami matematického modelováni
- vypracováni návrhu způsobu sledováni chování horninového masivu a projevů horských tlaku.
Pro sledování vlivů dobývání na důlní díla a na povrchové
objekty byl zpracován „Geomechanický monitorovací systém
pro Důl Darkov"(příloha č.5), který zahrnuje měření
konvergence na chodbách a porubech, odtržení horninových
lávek v nadloží porubu a měření tlakových projevů vzákladce
a na ztracené dřevěné výztuži. Pro uvedené účely byly
vyvinuty a vyrobeny speciálně upravené přístroje:
- konvergometry KO-EL-Z a KDZ01
- diferenční konvergometr DK 03
- hydraulická poduška HPZ
- dynamometr DMZ.
Uvedené přístroje zajišťují měření a vyhodnocování požadovaných veličin v zaplněném prostoru až 1 rok po
ukončení dobývání.

Průběh ověřovacího provozu dobývání
Přípravné práce pro ověřovací porub č.218511 v 1 B.sloji
5. kra Dolu Darkov byly provedeny v požadovaném terminu do poloviny r.1992.
Výběr dodavatele pra vydobytí porubu byl proveden na
Dole Darkov, kde bylo rozhodováno o nabídce f. EXPOL,
PROGRESS a POLCARBOz Polské republiky a bylo uvažováno i dobývání pracovníky Dolu Darkov. Výběrové
řízeníbylo uzavřeno 2.9.1992 s tfm, že příprava, vybavení
a dobývání v porubu bude realizováno (.PROGRESS. Při
rozhodování byla vzata v úvahu ekonomická výhodnost
nabídky a dále ta okolnost, že vedení firmy se zavázalo
pro vlastni dobýváni experimentálního porubu zajistit pracovníky, kteří v polských dolech pracovali s t.zv. plavenou
základkou. V uzavřeném kontraktu bylo stanoveno vydobytí porubu k 31.12.1992 a respektování technologických
opatřeni, která mají maximálně omezit předpokles stropu
před jeho_ zaplněním tuhnoucí (plavenou) základkou.
Po zaškolení osádky byly vybavovací práce zahájeny
24.9.1992 a probíhaly ve 3-směnném provozu do
21.10.1992. Současně byla zprovozněna dopravní trasa
a provedeny úpravy a propojení plavící trasy potrubím

průměr 100 mm až k porubu. V porubu bylo zainstalcváno
28 sekci mechanizované stropnice SM-1TZ, 29.sekce
byla použita při zajišťování ražené chodby. Pobýváni bylo
zahájeno 22.10.1992, první plavení tuhnoucí základky
29.10.1992. Systém dobývání a zakládáni vyrúbaných
prosiorú je znázorněn v příloze č. 6.
Výsledkydobývánívporubuč.218511 jsou uvedenyna
této stránce dole.
Dobýváni v porubu bylo v souladu s projektem ukončeno
k31.12.1992 avlednu 1993provedenvýkliztechnologického zařízení. Technicko-ekonomické výsledky a technologické poznatky jsou v současné době vyhodnocovány.

Měření konvergence v porubu 218511
na Dole Darkov
Měření probíhalo podle zpracovaného projektu s jistými
odchylkami vyvolanými konkrétní situací. Ve stanovených
měřicích bodech byly do počvy a stropu umfstěny lepené
svorníky, mezi nimiž byla měřena vzdálenost pomocí
konvergenční tyče. Před znepřístupněním měřícího bodu,
tzn. před vybudováním pažení pro zachycení tuhnoucí
(plavené) zakládky, byly mezi svorníky umístěny
konvergometry umožňující dálkové měřeni. Projekt
předpokládal použití konvergometrů KDZ-01 ty. Lucy-Diag
a konvergometrů KO-EL z VVUÚ Radvanice. Vzhledem
k tomu, že oba zabudované konvergometry KO-EL přestaly pracovat ještě před zahájením vlastního dálkového
měření, bylo zatím od dalšího používání tohoto typu
upuštěno a používají se pouze konvergometry KDZ-01.
Měření bylo prováděno u obou způsobů v týdenním
intervalu, výjimečně, zejména po zabudování konvergometrů, denně po dobu dvou až tří dnu.
Měřicí prvky konvergomeirú jsou po zabudování vyvedeny kabelem do měřicí skříně umístěné na chodbě
218565. Od okamžiku zabudováni konvergometrů se
přechází na dálkové elektrické měření spočívající v měření
změny elektrického odporu měřícího prvku konvergometrů
a ve výpočtu konvergence podle individuálních charakteristik jednotlivých konvergometrů. Výpočet se provádí
podle vztahu
A I = kxX(Ri-Ri-i)
kde AI je konvergence v mm
Ri je odpor snímače při i-tém měřeni
Ri-i je odpor snímače při (i-1) měřeni
x = 1 nebo 2 nebo 3 a odpovídá úseku na
charakteristice snímače
kí je směrnice charakteristiky v příslušném úseku.
Vzhledem k nelinearitě charakteristik konvergometrů
byla provedena linearizace po částech ve třech úsecích.
Údaj ki platí pra R < 2500 íi
k 2 platí pro 2500 í i = R < 4500 íž
Kä platí pro R > 4500 íž.
Odpor se měří přenosným jiskrově bezpečným
ohmetrem DO-01a s upraveným rozsahem na 0 až
19990 í l . jehož přesnost je -1 % ľ naměřené hodnoty

Výsledky dobývání v porubu č. 218511
Měsíc

Délka
porubu
(m)

celková

Mocnost (cm)
čistá

Měsíční
postup

Odrúbaná
plocha

Těžba
(t)

10/92

37,8

270

194

4,4

U/92

257
232

190
190

22,2
25,7

166
834

2017

12/92

37.6
38,2

982

2542

celkem

37,8

253

191

52,3

1982

5000

120

(m)

2

(m )

441

± 1 digit. Tato chyba na posledním desetinném miste
představuje chybu ± 0,5 mm. Průběh a výsledky měřeni
jsou shrnuty do následující labulky.

Závěr
Řešeni problematiky dobývání sloje č.18, 5.kra závodu 2
Dolu Darkov s použitím tuhnoucí (plavené) základky je součástí rozsáhlého programu ukládání průmyslových odpadu

Průběh konvergence na Dole Darkov od 1.10.1992
Týden

Datum

Snímač
K1

K2
mm

K3
mm

K4
mm

K5
mm

K7
mm

K16
mm

K17

0

0
2

0
0
0
0
0
0

11
11
11
14
14
15
16
16
19
20
21
23

0
0
0

13.1
21,1

11
13
13
15
15
16
16
18
19
21
22
27

216,7

28,5

38

27

245,9

mm
1
2

3
4
5
6
7

8
g

10

n

12
13
14

1.10.
8.10.
15.10.
26.10.
2. 11.
9. 11.
17. 11.
24. 11.
1. 12.
8. 12.
15. 12.
22. 12.

1

0
1

14
41
79
142,3
167,9
178
178
178
178

1
3
10
36
57
116
162
186,4
208,9

9
11
13
18
28
42
65
163

0
0
0
0
0
0
161
231.6
274.6
275,8
276,6
278,9

5. 1.

178

218,9

326

279,7

2

1

3
7

Průběh konvergence v čase od 1.10.1992 je znázorněn
na přiložených grafech. (Příloha č. 4.)
Z grafů je zřejmé, že po zaplnění vyrúbaného prostoru
plavenou zakládkou došlo ke zřetelnému zpomalení resp.
úplnému zastavení poklesu nadloží, jak ukazuje průběh
v měřicích bodech K1 a K4. Zda jde o setrvalý stav ukáže
další měření. V ostatních měřicích bodech nebyl dosud
pokles zastaven, protože se nacházejí v dosud otevřeném
prostoru.
Maximální konvergence byla vykázána v bodě K4,
který se nachází uprostřed porubní fronty, a to 13,6 %
mocnosti. Velikost konvergence je dána jednak polohou
měřícího bodu podél porubní fronty, (např. snímač
v bodě K 1 , nacházející se na boku chodby, vykázal zatím konečnou - konvergenci 8,1 % ) , jednak dobou
odkrytí prostoru, tedy vzdáleností mezi porubní frontou
- stěnou a zakládkou.
Průměrná konvergence u snímače K1 za celou dobu
odkrytí prostoru je 3,74 mm/den, maximální rychlost poklesu pakě,68 mm/den. U snímače K4 umístěného uprostřed
porubní fronty je průměrná konvergence 13,7 mm/den
a maximální rychlost poklesu 19,7 mm/den. Je zřejmé, že
zkráceni doby, po kterou je vyuhlený prostor otevřen, t.zn.
zkrácení vzdálenosti mezi pilířem a zakládkou v plné
mocnosii, se významně projeví ve sníženi poklesu nadloží.
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0
0
5
7,8

mm

0
0
0
0
0
0
0

75

v dole. Uvedený příspěvek je první předběžnou informací
o projektové přípravě úkolu, vybudování technologie ukládání popílkocementové směsi na pomocném závodě Dolu
Darkov, vývoji, výrobě a odzkoušení technologických
celku a výsledcích geomechanických měření y dole.
V průběhu r.1993 bude prováděno technicko-ekonomické vyhodnocování technologie a při nepřetržitém sledování geomechanických jevu vyhodnocovány vlivy na
dulnf díla a povrchové objekty. První výsledky dobývací
metody jsou příznivé. Technologické zařízení je schopno
vyrobit potřebnou základkovou směs v požadované kvalitě
a množství a dopravit kontinuálně do porubu. U použitých
důlních technických prostředků, zejména u nově vyvinuté
mechanizované stropnice SM-1PZ, nebyly v průběhu
ověřovacího provozu zjištěny podstatné závady. Přístrojová technika je funkční a zajišťuje průběžnou registraci
potřebných údaju i z prostoru vyplneného ztuhlou plavenou zakládkou. Při měření konvergence v porubu a na
chodbách byly potvrzeny teoretické předpoklady, že
tuhnoucí popilkocementová základka s minimálním časovým odstupem převezme funkci plného podchycení stropu
ve vyrubaném prostoru.
Doposud nebyly vyhodnoceny ekonomické aspekty dobývání a vzhledem ke krátkému časovému odstupu vlivy
na povrchové objekty, zejména Státní léčebné lázně
Darkov. O dalších možnostech dobývání v DPDO SLL
Darkov bude rozhodnuto po posouzení komplexních
výsledku koncem r.1993.
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Vyhodnocení pevnostní charakteristiky tuhnoucí (plavené)
základky v porubu č. 218 511 Dúl Darkov

Pň'toha & 2a

Vzorek D1
popílek EDÉ 1000 kg
cement SPC325 20 kg
voda
4401

pevnost
v tlaku
2.0-

1>9B

1.S -

Vzorek D2
popílek EDĚ 1000 kg
cement SPC32S 40 kg
voda
4601

Vzorek D3
f 2 9 popílek EDĚ 1000 kg
^ ,£ cement SPC325 32 kg
voda
4701

1.0-

as -

20

10
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Příloha č. 3
STROPNICE MECHANIZOVANÁ SM-1-PZ
Základní pevnostní výpočet
1. Hlavní technická data
Počet stojek v sekci
4 ks
Únosnost jedné stojky
400 KN
Měrný tlak na strop
890 KNm' 2
Prac. tlak v hydraul. agregátu
20 MPa
Krok výztuže
650 mm

x

-MO

Umístění sekce SM-1-PZ v porubu
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Příloha č. 5
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Příloha č. 6
Technologické schéma dobýváni porubu s tuhnoucí základkou
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Průběh konvergence Darkov
od 1.10.1992 do 12.1.1993
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od 1.10.1992 do 12.1.1993
3S-O
3OO

1

zoo
'

ISO
AOO

t

a

3

<*•

a

T

128

f

1=1.1

y

12

13

Obrázek 2 - Základková část porubu

Obrázek 1 - Pohled do porubu 218 511 s výztuží SM-1-PZ

Ing. Pavel Bartoš, Jiří Kodýtek
Důl František, Horní Suchá

Povrchové řídící stanoviště pluhového
dobývacího komplexu na Dole František
v Horní Suché
V březnu 1992 byl na Dole František v Horní Suché
uveden poprvé v OKR do provozu modem I pluhový dobývací komplex s plně automatizovaným řízením porubové
výztuže typu K9 291-5/15 od firmy Hernscheidt, která prostřednictvím řídícího systému Hetronic navíc umožňuje
pluhování s přesně definovanou třískou řízenou v rozsahu
0 až 15 cm. Pracovní rozsah výztuže je 0,5 až 1,5 m.
Komplex byl vybaven těžkým kompaktním pluhem typu
SRH 2 se závalovým vedením spilového řetězu průměru
38 mm a po rubovým dopravníkem typu EKF 3 s jedním
středovým řetězem o průměru 42 mm, se žlaby vyrobenými z ocelových plechů o tloušťce středové desky 30 mm.
Obě zařízení jsou od firmy Halbach Braun. K pohonu pluhu
je použito dvourychlostních elektromotorů o přepínatelném výkonu 250/85 kW s vodou chlazeným statorem
1 rotorem ty Breuer. Porubový dopravník je poháněn jednorychostními vodou chlazenými elektromotory prům. výkonu 160 kW, tuzemského výrobce MEZ Frenštát.
Elektromotory jsou napájeny kabelovým vedením z kompaktních stykačových skříní vyrobených firmou Hansen
Reinders. Vybavení porubu je zastřešeno programovacím
modulově orientovaným řídícím systémem od firmy PROMOS, který zároveň zajišťuje vysílání varovných signálů a
umožňuje hovorovou komunikaci. Všechna uvedená zařízení jsou moderní konstrukce a pň jejich výrobě bylo
použito nejlepších technologií. Zcela novým prvkem
v hornictví je zde vysoký stupeň integrace výpočetní techniky do těchto zařízení. Proto jsme věnovali mimořádnou
pozornost kvalitní přípravě odborné obsluhy, která o tato
zařízení pečuje. Profesní pracovníci našeho dolu byli na
studijních cestách y německých dolech, kde jsou provozovány obdobné stroje. Další zkušenosti pak získávali odbornými školeními a pracemi při montážích jednotlivých
částí komplexu.
Řídící systém PROMOS je mozkem celého komplexu.
Zajišťuje bezpečný provoz řízených strojů, styk s obsluhou
a spolupracujícími systémy a komunikuje s nadřízenými
systémy. Základní částí systému je řídící počítač, který je
umístěn v kabině hlavního důlního řídícího stanoviště.
Jedním průchozím kabelem je tento počítač pospojován
se všemi dalšími přístroji, které mu umožňují styk s okolím.
Jsou to dalši dvě ovládací stanoviště, která jsou umístěna
na obou úvratích porubu ve vzdálenosti do 5 m od porubní
fronty. Tato dvě pomocná ovládací stanoviště umožňuji
řízení pluhu a porubového dopravníku z místa pásové třídy
a dále slouží k ovládání jednotlivých motorů a rychlostí při
opravách a pň údržbě z míst s přímým výhledem na
příslušné poháněči stanice. Dalšími prvky jsou elektromagnetické ventily, které ovládají průtoky chladícího média labyrinty elektromotorů a dále skupina čidel, jimiž je
monitorován celý řízený proces. Jsou to korekční čidla,
čidla polohoméru, čidla pro snímání průtoku vody elektromotory a zvláštní dojezdová tlačítka v úvratích porubu.
Řízení stykačových skříní je provedeno pomocí spínacích
převodníků. Na jednom společném kabelu jsou rovněž
připojeny stanice akustické signalizace a hovorové komu130

nikace, které obsahují také nouzové vypínače pohonů.
V kabelu, kterým jsou komponenty pospojovány, jsou nejen datové vodiče a vodiče akustické komunikace, ale je v
něm implantován i zvláštní bezpečnostní obvod, který
zajišťuje vypnutí strojů pň použití nouzových vypínačů
nebo pň poškození kabelu. Mimo síťový zdroj a kontaktní
část spínacích převodníků je celý systém v jiskrově bezpečném provedení. Řídící systém PROMOS umožnil napájení silových elektrických zařízení v porubu z obou
porubních chodeb s vyloučením silových kabelů v porubu.
Měření polohy pluhu je provedeno pomocí snímání impulsů odvozených od otáčení oběžného kola rozety pluhu.
Pomocí dvou korekčních čidel umístěných 15 sekcí před
úvratěmi porubu je zpřesněna poloha při dojezdu pluhu
k pohonným stanicím. Deset sekcí od konce porubu je
systémem vydán pokyn k přepnutí rychlosti pluhu na nižší
hodnotu. Pluh je automaticky zastaven 5 sekci od konce
porubu. Další pohyb pluhu směrem ke konci rubáni je
možný jen současným stisknutím tlačítka příslušného
směru na řídícím stanovišti a zvláštního dojezdového tlačítka umístěného přímo v úvrati porubu. Pňtom se pluh
pohybuje jen nižší rychlostí. Takto je zajištěna přímá kontrola práce pluhu osádkou v rizikové části rubáni. Jízda
pluhu směrem do porubu je možná bez zvláštního tlačítka
prostým povelem z řídícího stanoviště. Řídící systémvšak
vždy zajišťuje rozjezd pluhu nejprve na nižší rychlost a po
uplynut! nastaveného času přepne na rychlost vyšší. Dobu
jízdy pluhu na pomalejší rychlost před přepnutím na rychlo
je možno v programu libovolně měnit prostřednictvím parametru. Před rozjezdem strojů je systémem vydáván varovný signál. Řídící systém plně zajišťuje kontrolu
elektromotorů, pňčemž o vzniklých poruchách vydává hlášeni prostřednictvím displeje z tekutých krystalů na všech
ovládacích stanovištích. Jsou kontrolovány případné nelogické a hazardní stavy sepnutí jednotlivých stykačů, které
by mohly vzniknout při reverzaci a pólovém řízení elektromotoru. Systém PROMOS zároveň spolupracuje s řídícím
systémem Hetronic, který ovládá automatizovanou výztuž.
Především předává informace o poloze pluhu za účelem
řizenípohybu výztuže a přesouvání hřeblovéhoporubového dopravníku o definovanou třísku, informace o přetížení
elektromotorů za účelem automatického zpětného přemístění hřeblového porubového dopravníku a tím zmenšenítřísky odebírané pluhem a informace o směru pohybu
pluhu za účelem řízení skrápěcl zóny ve stanoveném
prostoru kolem pluhového tělesa. Použití nouzového vypínače je zobrazeno na displejích ovládacích stanovišť, pňčemž se zobrazí i místo aktivního vypínače číslem sekce,
na které je vypínač umístěn. Řídící program obsahuje
množství parametrů, s jejichž pomocí se přizpůsobuje
požadavkům uživatele na řízení porubu. Změnu parametrů
v reálném čase umožňuje programovací počítač ELTEC,
který je umístěný na povrchu v prostoru PŘS a s důlním
komplexem je spojen telefonními linkami. Pň odlaďovaní
programu po instalaci porubu je použiti tohoto počítače
nezbytné, neboť se jím dají také snímat a simulovat stavy

všech čidel a ovládat veškeré akční členy připojené
k systému.
Vyspělá technická koncepce celého dobývacího komplexu, včetně řídících systémů PROMOS a HETRONIC
založených na bázi mikropočítačů, byla základním předpokladem pro vývoj povrchového řídícího stanoviště, pro
které se vžil název „PŘS". Vývoj byl svěřen VVUŮ v Ostravě-Radvanicích, současně bylo využito odborných znalosti pracovníků Dolu František.
Koncepce povrchového řídícího stanoviště vycházela
jednak z dlouholetých zkušeností s pluhovou těžbou na
Dole František, z poměrně krátkých zkušeností nabytých
z provozu dobývacího komplexu, z koncepce důlního řídícího stanoviště a ze zkušeností nabytých při služebních
cestách do SRN.
Základní úvaha vycházela z koncepce důlního řídícího
stanoviště, které je v našem konkrétním případě vzdáleno
od porubu asi 50 m a je součástí tak zvaného energovlaku,
ale může být prakticky vzdáleno od porubu i několik stovek
metrů. V obou případech neexistuje bezprostřední kontakt
s porubem, ten je zprostředkován pouze řídícími systémy
PROMOS a HETRONIC a jejich grafickými informacemi
na displejích z tekutých krystalů a z akustických informací
zprostředkovaných systémem PROMOS, a to buď jako
hlasitý hovor nebo signalizační impulsy.
I přes to, že celé důlní řídící stanoviště je postaveno na
bázi výkonných mikropočítačů, musí být konstruováno pro
instalaci v prostorech s nebezpečím výbuchu metanu
SNM2 (do maximální povolené koncentrace 1,5 % CH4),
a proto jsou možnosti dosaženého komfortu značně omezeny, zejména v oblasti grafického zobrazeni.
Základním požadavkem na funkci povrchového řídícího
stanoviště bylo, že musí minimálně splňovat veškeré funkce důlního řídícího stanoviště, ale s podstatně větším
komfortem a pohodlím pro obsluhu, dále musí být zobrazovány údaje o funkci ostatních prvků technologického
řetězce, které nejsou ovládány systémem PROMOS a
HETRONIC, to je chod hydraulických agregátů, všech
pásových dopravníků, sběrných pancéřových dopravníků
adrtiče, včetně diagnostiky, kterou umožňujítyto tuzemské
prvky. Dalšími požadavky byla hovorová komunikace
s obsluhami pásových dopravníků a případnými dalšími
obsluhami, která je řešena bezdrátovým komunikačním
systémempomoc! přilbových radiostanic tuzemské výroby
typu EZT2 nebo DZR. Nedílnou součásti je poskytování
bezpečnostních informací, zejména koncentrací CH4 na
vybraných místech a činnost postřiku.
Velké množství informací soustředěných v povrchovém
řídícím stanovišti bylo využito k vypracování systému statistických údajů o chodu jednotlivých mechanismů a příčinách prostojů s možnosti jejich následné analýzy
a k přijímání potřebných technických a organizačních
opatření.
Vlastní oživováni povrchového řídícího stanoviště bylo
zahájeno v listopadu a prosinci roku 1992, kdy poprvé
v dějinách československého hornictví byl, byť jen pokusně, z povrchu ovládán pluhový dobývací komplex
v podzemí.
Cesta k tomuto cíli nebyla snadná. Bylo nutno vyřešit
velké množství technických problémů. Především bylo
nutno zajistit podrobný monitoring technologického procesu, to znamenalo nutnost přenést na povrch co největší
množství informaci o tom, co se v porubovém komplexu
děje. Zároveň bylo nutno vybudovat komunikační kanál
opačného směru, aby bylo možno technologický proces
v dole ovládat. Proto byl jak systém PROMOS, tak také
systém Hetronic pomoci telefonních linek spojen s povrchem. Každý z uvedených systémů komunikuje s jedním
PC. Povrchové počítače jsou PC v promyslovém provedení obsazeny barevnými 19" terminály.
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Počítač u/čený pro spolupráci se systémem PROMOS
komunikuje přes vazební jednotku, pomocí které je pňpojena také technologická klávesnice, ze které se ovládaj!
jednotlivé stroje v dole. Na stínítku terminálu je zobrazeno
základní technologické schéma porubu, viz obr. č. I, kde je
v reálném čase zobrazován pohyb pluhu porubem, jeho
rychlost, odběry proudu všech elektromotorů y porubu
v grafické i číselné formě, průtoky chladících médii elektromotory, zastavení činnosti strojů nouzovým vypínačem,
stavy jízdy, stání a poruchy strojů v rubáni, odtěžovacích
prostředků a hydraulických agregátů. Textovou formou
|sou udávány poruchy, které zapříčinily prostroje strojů,
např. vypnutí nadproudových ochran, přehřáti vinuti elektromotoru, asymetrický odběr proudů elektromotory, snížení izolačního stavu, chybějící chladící médium
elektromotorů, nedostatek vody pro postřik a podobně.
Na základním technologickém schématu, obr. č. 1, je
graficky zobrazena informace o stavu jednotlivých sekci
výztuže a o délce vysunutí válců přesunujících porubový
dopravník k uhelnému pilíři a následně sekce posuvné
výztuže k porubovému dopravníku.Jsou zde zobrazeny
i informace o chodu hydraulických agregátů, všech pásových dopravníků, sběrných pancéřových dopravníků adrtiče. Dále jsou signalizovány některé další funkce a
provozní režimy.
Druhý PC, který je určen pro komunikaci se systémem
Hetronic, nám umožňuje měnit veškeré parametry práce
výztuže, zobrazuje celkový tvar a průběh porubní fronty,
měří a zobrazuje postup porubu, obr. č. 2 a na časové ose
zobrazuje průběh pluhování porubu v závislosti na místě
pluhovánl a postupu výztuže, obr. č. 3. Zároveň tento PC
zpracovává statistiku prostojů a strojních časů zařízení.
Přehled prostojů a dialog s obsluhou je veden pomoci
třetího 12" terminálu. Připojenou tiskárnou jsou vydávány
protokoly o jednotlivých sledovaných ukazatelích porubového komplexu. Především protokoly, kde jsou uvedeny
příčiny jednotlivých prostojů, slouží technickému vedení
k analýze situací a k provádění nápravných rozhodnuti.
Mezi povrchovým řídícím stanovišfěm a stěnovým komplexem je vybudováno spojení hlasitého hovoru s porubem.
Tlm je zajištěna rychlá komunikace osádky s povrchovou
obsluhou a neustálý přehled obsluhy o činnosti osádky
v porubu. Další hovorové spojení je zřízeno mezi strojnlkem a obsluhami pásových dopravníků na odtěžovacích
třídách. Toto spojeni umožňuje operativní zajišťován í profesních pracovníků při výskytu poruch na odtěžovacích
prostředcích díky přímému předáváni informací od obsluhy pásů.
Na funkci obsluh povrchového řídícího stanoviště byli
vybíráni pracovníci, kteří mají zkušenosti s provozem porubového komplexu. Jsou to dělníci z řad horníků a elektrikářů, kteří v piedmětném komplexu pracovali a svou práci
ukončili zpravidla pro naplnění prašné expozice. Před
samotným obsazením stálého provozu povrchového řídicího stanoviště jsme pro budoucí obsluhy zorganizovali
šestidenní zaškolení.
Vzhledem k tomu, že v době zpracováni tohoto materiálu ještě nebylo povrchové řidiči stanoviště uvedeno do
zkušebního provozu, zejména pro problémy vzniklé s posouzením zařízeni ve státní zkušebně, není zde možno
uvést konkrétní přínos popisovaného zařízení.
Dá se ale očekávat, že zprovozněním povrchového
řídícího stanoviště dojde k intenzivnějšímu využíváni drahého dobývacího komplexu, ke snadnější diagnostice poruch v celém technologickém řetězci a kjejich rychlejšímu
odstraňování. Dokonalé informace vyplývající ze statistického vyhodnoceni provozu umožní technické i organizační zásahy do technologického procesu s cílem zvýšeni
využiti strojního času dobývacího komplexu.
Další výhodou je vytvořeni povrchového pracovního
místa pro schopné a kvalifikované pracovníky vyřazené
z dolu pro naplněni prašné expozice.
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Průběh pluhování

Doc. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Doc. Ing. Prabir Kumar Ganguly, CSc.
Katedra ekotechniky Frýdek - Místek
Vysoká škola báňská Ostrava

Teorie a možnosti realizace skládkového
hornictví jako úkolu budoucnosti
při hlubinném dobývání ložisek
Úvod
Naše území neposkytuje jednoznačně vhodné prostory
pro ukládání odpadu a je citlivé i na umístění technických
zařízeni pro jeho zneškodňování resp. využití. Vhodné
prostory se musí vytvořit na základě přijatých kompromisu
v území a technických opatření k ochraně životního prostředí.
Likvidace různých odpadu z průmyslových podniku, zejména likvidace toxických odpadu je velmi závažný ekologický a ekonomický problém, který se vyskytuje ve všech
průmyslově rozvinutých státech světa. Bezpečné a neškodné odstraňováni odpadových látek způsobuje stále
více starostí.

Skládkové hornictví
jako úkol budoucnosti
při hlubinném dobývání ložisek
Pojem hornictví se v encyklopediích našeho jazykového
prostoru definuje jako prospekce a otvírka ložisek užitkových nerostu jakož i dobývaní, těžba a úprava obsahu
ložisek. K těmto klasickým úkolům přibyl v posledních
letech další • zbavovat prostředí více či méně škodlivých
odpadu. V budoucností bude tato oblast činnosti nabývat
stále větši význam. V literatuře se již mluví o skládkovém
hornictví (Entsorgungsberrgbau).
Produkce odpadů, o které se jedná, pochází z průmyslových a komunálních provozů, domácností a provozu samotného. Při úpravě a dalším zpracování, respektive
zušlechťován í primárn ích surovin vznikají odpady, které se
doposud deponovaly především povrchovým způsobem
na odvalech anebo v kalových rybnících. Tyto odpady se
v budoucnosti musí pokud možno redukovat a přednostně
měnit na zhodnotitelné produkty.např. stavebniny. Objemy, které pak ještě zbudou (jakož i ty, které označujeme
jako hornické odpady), se musí intenzivněji než dosud
vracet do podzemních prostorů (důlních i jiných). Totéž
platí i pro ostatní odpady mimo hornictví.
Skládkové hornictví může v budoucnosti poskytnoui
podstatný příspěvek k ochraně životního prostředí. V popředí musí stát zhodnocení odpadu jak z hornictví, tak
Z jiných odvětvi průmyslu pro účely hornictví. To je možné
ve lomně stavebnin a plnicích hmot. Stavební hmoty se
v hlubinném hornictví podle obr.1 používají především pro
přípravu základkových žeber, jako tamponáž pro zaplňování volných prostor za výztuží a k přípravě uzavíracích
hrází. Pro tento účel se odpady využívají jako směsné
složky. Použitím optimálních receptur je možné vyrobit
rychletuhnoucí směs stavební hmoty. Firma Umwelt135

technolog, und Recykling GmBH v Gladbecku vyvinula
z odpadů, především z energetiky a speciálních pojiv optimální stavebninové receptury pro hornictví, které spíňujf
požadavky na pevnost v tlaku a hygienickou nezávadnost.
Velmi pozoruhodný je vývojový projekt DMT (Deutche
Montantechnologie) a Ruhrkohle AG v Essene týkající se
zakládání dutin - vymezených mezerovitostí kusovitého
závalu • odpady z úpraven a elektráren.
V tomto případě, viz obr 2., se velice účelně dosahuje
účinného efektu a to ve spojení problematiky likvidace
odpadu s výhodami techniky zakládání.
Podle obrázku 2 se čerpají optimální směsi netříděných
flotačních hlušin a elektrárenského popílku vlečnými, příp.
perforovanými injektážními trubkami do závalu. I přes obsah vody 50 - 60 % v pastovité suspenzi se v porubu či
chodbě nevyskytuje žádná průsaková voda. Voda je zřejmě při zaplňování pórovitého prostoru a při jejím stoupání
v závalu vázána suchou závalovou horninou.
Rovněž i v konkrétních podmínkách OKR lze uvést
některé příklady využití odpadních hmot (především
z energetiky) v hornictví.
Na poslední sedmé konferenci „Hornická Ostrava"
v roce 1987 prezentoval doc. V. Dirner příspěvek kolektivu
autoru týkající se řešení technologického problému při
dobývání vetmi mocných slojí v kart>onských podmínkách.
Na obr. 3 je schematicky znázorněna nová technologie
vytvářeni dělící vrstvy při dobývání velmi mocné sloje na
řízený zával ve dvou lávkách v konkrémích podmínkách
Dolu Lazy v Orlové. Dle obr.3 se hmota pro vytváření cfělícf
vrstvy připravuje na povrchu pomocí míchacího zařízeni
(4), do kterého se z povrchových zásobníků (1,2,3) dávkuje v určitém, předem stanoveném poměru popílek, cement
a voda. Po dosažen í stanoveného zahuštění směsi je tato
pomocí regulačních členu (11) dávkována do spádového
potrubí (5). Spádovým potrubím se směs dopravuje až
před porub na výdušnou chodbu (10), kde je situovaný
rozvod popílkocementové směsi do porubu (6). Rozvod (6)
je vybaven pojistným ventilem (12) a odbočky rozvodů jsou
napojeny až do sekcí mechanizované výztuže (8), za
kterými se vytváří dělící vrstva (7). Nástřik směsi pro
vytvoření dělící vrstvy na počvě vydobytého prostoru za
mechanizovanou výztuží probíhá plynule v součinnosti
s postupem porubní fronty. Dispoziční rozmístěni technologického zařízení pro vytvářeni dělící vrstvy pomocí zařízení „MIXOKRET" při mechanizované výztuži MV-1 je na
obr. 4 a obr. 5. znázorňuje zařízení pro vytváření dělící
vrstvy za posuvnou výztuží MV-1.
(Obrázky jsou zařazeny
textem.)

na dalších stranách • za

Možnosti likvidace skládkování
a ukládání rizikových odpadů
Určitojj představu o použitelnosti jednotlivých typů ukládáni a skladováni si můžeme udělat z doporučeni, které
vydala Mezinárodni komise pro atomovou energii (tab. 1).
Pokud si např. místo vysoce radioaktivn ích látek dosadíme
odpad vysoce toxický nebo místo odpadu radioaktivního
s krátkou dobou rozpadu odpadni termální vody, získáme
první informaci o možnostech využitf i pro ostatní druhy
rizikových odpadů.
Prvním způsobem deponování rizikových odpadů je
jejich přímá injektáž do horninového prostředí ze speciálních hlubokých vrtů. Podmínkou tohoto způsobu deponováni je existence uzavřené hydrogeologické struktury,
oddělené od aktivního oběhu podzemní vody. Prostředí
pra injektáž musí mit na jedné straně dostatečně vysokou
těsnící schopnost, na druhé straně však i možnosti akumulační (obr. 6). Pokud druhý požadavek není splněn,
přistupuje se k rozpojení horninového masívu například
hydraulickým štěpením. Výhodou injektáže jsou relativně
nízké finanční náklady, které se omezuji jen na vybudováni
injekčníeh vrtů, jejichž hloubka se pohybuje od 500 do
1000 m, a na monitorovací síť pra sledováni fyzikálních a
chemických změn v injektované struktuře.
Bezpečnější, i když finančně nákladnější, je deponováni
rizikových odpadů do řízených povrchových skládek nebo
do skládek budovaných mělce pod terénem (obr.7). Koncepce využitf dutin jsou kromě jiného závislé na tom, které
důlní prostory a s jakým druhem odpadů mají být použity
pro účely deponování. Rozsah využiti sahá v zásadě od
separátních částf činných těžebních závodů, přes utlumené báňské závody až k novým skládkovým dolům. V uvedeném pořad! samozřejmě, že stoupají náklady. Na obr.8
je znázorněno srovnáni různých způsobů vytváření dutin,

přičemž je zde znázorněn technicky a ekonomicky optimálnf systém uzávěrů po zaplněni.
Dolní kaverny se zřizuji a plni z povrchu. Pro ukládáni se
u těchto kavern používá sypání auta anebo čerpáni, zatímco u všech ostatních koncepci převládá stohováni.

Závěr
Skládkové hornictví může v budoucnosti podstatně přispět k ochraně životního prostředí. Zužitkován í hornických
i nehornických odpadů pro účely hornictví stojí v popřed!
a musí mít nejvyšší prioritu.Takové zhodnocen! odpadů
vychází v ústrety klasickým cílům hornictví, totiž minimalizovat nutné negativní zásahy do přírody. Příkaz zhodnocen! a zužitkován! odpadů doplňuje v technice životního
prostřed! tento historický clí. Při řešeni a realizaci těchto
budoucích úkolů skládkového hornictví bude důlní inženýr
ještě intenzivněji než doposud spolupracovat s odborníky
jiných odvětví.
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Tab. 1 Typy podzemního ukládání a jejich použitelnost
s ohledem na charakter odpadní látky (podle doporučení IAEA)
Typ odpadu
Způsob
ukládání

Speciálně
budované
hlubinné
zásobníky
Hlubinné
opuštěné doly
Úložiště
mělko
pod terénem
Injektáž s fixační
směs! do málo
propustného
prostředí
Injektáž do
hlubšího velmi
propustného
prosifed!

vysoce
radioaktivní,
dlouhá doba
rozpadu

středně
radioaktivní,
dlouhá doba
rozpadu

nizkoradioaktivni,
dlouhá doba
rozpadu

vhodné s použitím ochranných kontejnerů, popř.
s důkladným systémem inženýrských bariér
nevhodné

možné, záleží na místních
podmínkách

středně
radioaktivní,
krátká doba
rozpadu

nízkoradioaktivnf,
krátká doba
rozpadu

možné, ale způsob ukládánf
je bezpečnější, než je nutno
možné

nevhodné

nevhodné

nevhodné

možné
při použití vhodné technologie

možné
při použit! vhodné technologie

nevhodné

vhodné jen potenciálně

možné
při použití vhodné technologie

nevhodné
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Půtr. vedení ,
na chatiU "
PoruD

Hlavní oblasti použití stavebních
hmot z odpadních produktů
v hornictví

Zavádění pastovitych hmot
vlečnými trubkami

Obrázek 3
2
1

Legenda
1 - silo na cement
2 - silo na popílek
3 • nádrž na vodu
4- mísící zařízení
5 - spádové potrubí
6 • rozvod popilkocement. směsi
7 - dělící vrstva
8 • mechanizovaná výztuž
9 - těžní třída
10 -výdušná třída
11 -regulační zařízení
12 - pojišťovací ventil
13 - yýstřik do závalu
14-řízený zával

Technologie vytváření dělící vrstvy
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Legenda

1 - mechanizovaná výztuž
2 - zařízení pro vytváření unělěho stropu
3 - rávés pletiva
t - kombajn KUB )ROU
5 - fdeťný dopravník TH 600 A
6 - porubový dopravník RYBNÍK 75
7 - zařízení MIXOKRET
8 - rozvod hmoty pryžovými hadicemi Js 100
9 - Šroubové cychlaspojky
IQ - rozvod hmoty v sekcích MV-1
11 - výstfikDvá hubice
12 • za so
1J - pletivo vytvářející umělý strop
U - dělící vrstva

VT

11
So

31
I

Obrázek 5
Zařízení pro vytváření dělící vrstvy za posuvnou výztuží MV • 1
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Obrázek 6

Ideové schéma injektáže
do vhodné geologické
struktury

izolátor

N£
— potenciálně ohrožený kolektor

Obrázek 7

Ideové schéma skládky
- mělko pod povrchem

Uzávěr v r t u

Solní
kaverna

Uzávěr,
komáry

Uzávěr
kaverny

(3

Obrázek 8

Dutiny vytvářené hornickým způsobem a jejich uzáverové systémy
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Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. F. L Wilke
Dipl. Ing. J. Skrzyppek
Technická univerzita Berlín
Institut pro hornické vědy

Černouhelné doly jako podzemní
složiště průmyslového odpadu
Uvod
Množství průmyslového a domovního odpadu neustále
vzrůstá. Skladováni tohoto materiálu na povrchových
skládkách je pro veřejnost stále méně přijatelné vzhledem
k možnosti kontaminace biosféry. Snižováni množství odpadu a zmenšováni kapacit skládek pomoci tepelného
zpracování ve spalovnách odpadů vede v konečném důsledku ke zvýšeni koncentrace rozpustných škodlivin. Inlensifikace opatřeni, která chráni životni prostředí, se
daleko efektivněji projeví ve vysokých požadavcích na
likvidaci a ukládáni těchto materiálů na povrchových skládkách.

Obr. 1: Podzemní prostory vhodné
k ukládání odpadu

ve srovnání s ukládáním do dlouhodobě provozovaných
důlních dél, která komunikují s díly vzniklými použitím
jiných dobývacích metod (komora - pilíř), nebo s důlními
díly

m

slož
6, 7). V laboratorních testech, prováděných na reziďuálních produktech ze spaloven odpadů zhutněných tlakem
20 MPa a 50 MPa (8, 9) bylo zjištěno výrazné snížení
permeability materiálů a úniku škodlivin. Na základě těchto
laboratorních výsledků a při zvážení geologických parametrů (tlak a podzemní voda) podzemních síožisť je zpracovávána studie permeability odpadních látek a produkce
škodlivin. Ve spolupráci s Ruhrkohle Montalith GmbH byly
prováděny podzemní zkoušky in
situ, aby byl zjištěn časový a třírozměrový vývoj horninového
tlaku v zaplněných prostorách.

Laboratorní zkoušky

V minulosti byly velmi intenzivně zkoumány možnosti
ukládáni nukleárního odpadu v podzemních stabilních prostorách, kam lze zaručit přístup. Současně je prověřováno
použití těchto koncepcí stejné, jako využití jiných dlouhodobě stabilních důlních prostor (obr. 1), zvláště v solných
formacích, aby zde bylo možné ukládat anorganický toxický odpad (1,2,3, Ay'. Ukládání jakéhokoli materiálu do
podzemí , který by měl nahradit původní horninu nebo
obnovení podzemních skladišť je téměř nemožné. Proto
by měly bezpečnostní normy zaručit bezpečnost zaměstnanců a činnosti dolu brihern jeho životnosti a také dlouhodobou ochranu (1 000 let) přírodního okolí skladiště
a biosféry proti nepřístupným změnám. Tyto normy mohou
být dodržovány, jestliže budou uskutečňována technická
a organizační opatření během životnosti dolu. Aby byla
zajištěna dlouhodobá ochrana nesmí jednak dojít k úniku
škodlivin z úložišť a jejich vniknutí do okolí (princip nulové
emise) a jednak musí být oblast složiště zcela a stále
utěsněna vzhledem k biosféře (princip úplného uzavření).
Současné důlníprostory, které vznikají sténovýmdobýváním uhlí s použitím zakládán! vlastni hlušinou nebyly
takovým2púsobem navrhovány. Včas a úplně utěsnit stariny uvnitř masivu pod vysokým tlakem nadložních vrstev
hlubokých dolů znamená mít v některých ohledech výhody
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Po ukončení dobývacích prací
stoupne opět hladina podzemní
vody a opuštěná důlní díla budou
zcela zaplavena. Možný pohyb
škodlivin z úložišť do biosféry se
uskutečňuje pouze pomocí podzemní vody. Proto všechny laboratorní zkoušky prováděné podle
německých průmyslových norem
(DIN 38414 Teil 4, DIN 18130)
používají v hlubokých černouhelných dolech ložiskovou nebo důlní
vodu jako reprezentanta podloží.
Z hlediska permeability a úniku škodlivin jsou zkoumány
zbytkové produkty tří různých spaloven odpadů (Krefeld,
Leverkusen a Dusseldori).HIavnlsložky a některé důležité
prvky zbytkových produktů jsou uvedeny v tab 1. Zbytkovým produktem spalovny Krefeld je popílek z elektrických
filtru, zatímco ze spaloven Leyeifcusen a Dússeldorf to je
směs popílku z elektrických filtrů a odpad z chemického
čištění spalin.

Tab. 1: Hlavní složky a vybrané prvky
reziduálních produktů
SiO2

AljOa

f t ! 0j

CiO

Pb

Zn

Cd

IXI

!HI

ISI

IHI

IPM

Ipml

\m\

23,51

10.37

7,D7

21,43

2976

11620

ne

Dtaddori

6.64

3,30

0,B8

63,70

1339

8234

84

Ltvetluswi

4,87

0,97

0,64

se.es

2291

11100

126

Krefeld

Obr. 2 znázorňuje rozložení velikostí částic produktů ve
srovnánls Fullerovou křivkou zrnitosti (dmax=0,,103 mm).
Částice zbytkových produktů mohou být klasifikovány jako
jemné. _

Obr. 4 Koeficient permeability

Obr. 2 Rozložení velikosti částic
zbytkových produktů

Podzemní skladiště

o pítal DUutHort
'

fulltr (»„., » 103 m]

Aby byly zjištěny hodnoty permeability a difúze škodlivin, byly provedeny tlakové zkoušky v tríaxiálních komorách. Obrázek 3 znázorňuje hlavní části (triaxiální komora,
skladovací nádrž, měřící láhev) testovacího přístroje. V
závislosti na hloubce dobývání jsou produkty mechanicky
zhutněnytlakem20 MPaspňdánímiO%vody. Po upevnění zhutněného materiálu do komory je celá komora zaplavena a skladovací nádrž i komora jsou vystaveny tlaku (t
bar). Během celé doby testování jsou tyto podmínky konstantní.

Obr. 3: Testovací přístroj (schematicky)

• Ukládání zbytkových produktů do podzemí je úzce spjato s dobývacími operacemi ve dvou porubech (Ernestine,
Rottgerebar>k2Wilhelm)nadoleConsolidation/Nordstem.
Použitá dobývací metoda je stěnováni se zakládáním hlušinou . Aktuálnlzaplňováni suchou základkou je prováděno
ve sloji Ernestine s úklonem (37-40 gon) k severu, hloubkou uložení 1075 m až 1230 m, kolmá vzdálenost od počvy
sloje Rottgersbank2/Wilhelmje kolem 30m. Produkty jsou
ukládány na povrchu před smíchávánfm s vodou do sil
(poměr voda-zbylkové produkty 1,3:1). Suspenze je pomocí hydrostatického tlaku vedena z povrchu k vtažné
chodbě. Přes uzávěru jsou vrtány vrty, jimiž protéká suspenze do zavaleného prostoru (Obr. 5).

Obr. 5 Hydraulické zakládání ve středně
ukloněných slojích
Wjn niw:

•»•*
Cfotutlion A • k

Obr. 4 znázorňuje měřenou permeabilitu (kf-hodnota)
kompaktního materiálu s využitím ložiskové a standardní
podzemní vody. Obrázek dokumentuje vliv obsahu popílku
- zvláště CaO - na permeabilitu. Permeabilita značně klesá
se zvětšujícím se množstvím CaO v popílku (Dusseldorf,
Leverkusen). Další exotenmické reakce jsou měřeny při
přidání 10% vody do popílku ze spalovny Leverkusen před
zhutněním zbytkových produktů. Toto indikuje, že jak obsah popílku, tak hydratační proces před a během zhutňování určuje permeabilitu zhutněných popílků.
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Obr. 6: Instalace tlakových komor
v zaplňované oblasti

Kompresní tlak
v zakládaných prostorách
Měření v zakládaných prostorách lze provádět pomocí
tlakových komor, které by měly být upevněny na počvě a
použity pouze k zaznamenávání normálních tlaků (10).
Horský tlak působící na materiál usazený v prostoru po
vydobytých šikmo uložených vrstvách v oblastí Ruhr lze
pňbližně odhadnout jako zatíženi podloží 2) (p u ), zatímco
Kratzsch (11) počítá normálový tlak středně ukloněné
vrstvy jako
Clll2a

Pn

--Sfiíiií;

(1)

P„: normálový tlak
p u : zatíženi podloží
pt,: boční tlak
a: úklon vrstvy
Dále Kratzsch popisuje vztah mezi zatížením podloží
a bočním tlakem jako
Pii

Měření na východ od překopu NW 101

(2)

0.25 po

ni: Poissonovo číslo pro uhelné horniny (m=S)
V tabulce 2 jsou uvedeny vypočtené normálové tlaky pro
dva různé úklony (37 gon a 40 gon) a pro úrovně vtažné a
výdušné chodby.
Jako zatížení podloží lze počítat 26 MPa - 30 MPa pro
zaplněný prostor v hloubce mezi 1 050 m až 1 200 m při
měrné hmotnosti podložních vrstev 2,5 t/rrr.

Tabulka 2: Vypočtené normálové tlaky
ve středně ukloněných vrstvách (podle
Kratzsche, 1974)
Inclination
Igonl

Rock pressjre,
[M Pa]

Čtyři tlakové komory byly instalovány na počvě za sebou
v řadě se vzdáleností v rozmezí 3 m - 8 m od vtažné
chodby. Následující obrázky (7 a 8) znázorňují vývoj llaku
v závislosti na době instalace a vzdálenosti od porubu.
Měřený normálový tlak ( 1 MPa) byl v průběhu prvních. 100
dní - resp. do vzdálenosti 200 m od porubu charakterizován jako extrémně nízký ve srovnání s vypočteným
tlakem v tab. 2. Jedním z důvodů je vliv vtažné chodby a
blízkost uhelného pilíře vzhledem ke komorám, zatímco
uzávěra pod překopem plní funkci dodatečného pilífe.
V průběhu následujících 50 dn í hodnota tlaku dále stoupala, když po ustálení (100. -177. den) začala klesat. Po
tomto období byly hlavní přívody do komor (č. 1 a 8)
přerušeny, Podrubánlm komor porubem ve sloji Rottgersbank 2/Wilhelm zapříčinilo charakteristický průběh knvky.
Dobývání ve sloji Rottgersbank 2/Wilhelm způsobuje uvedený tlak před porubnJ stěnou a pokles stropu a snížení
jeho zatížení za stěnou porubu jak na úrovni sloje, tak nad
i pod ni. Tyto změny horského tlaku a jeho uvolnění zapříčiňují vzestup a významný pokles (0,3 MPa) průběhu křivek.

normal

ht = 1075 m

h 2 * 1230m

37

20,4

23.3

41

19,2

22,0

Obr. 7 Měření horského tlaku
na východ od překopu NW 101
v závislosti na čase

/•—•••„•'

Měření horského tlaku
Zkoumání okamžitého a třlrozměrového průběhu horského tlaku v zaplněné oblasti bylo prováděno v osmi
tlakových komorách, čtyři z nich (č. 1,2,4,8) byly umístěny
20 m východně od překopu NW 101 a další čtyři (6. 7 , 3 ,
5) 152 m západné od něj.
(Viz obr. 6 Instalace tlakových komor v zaplňované
oblasti.)

•- * pniu>#nll
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Obr. 10 Měření horského tlaku
na západ od překopu NW 101
v závislosti
na vzdálenosti od stěny porubu

Obr. 8 Měření horského tlaku
na východ od překopu NW101
v závislosti na vzdálenosti
od stěny porubu
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Měřeni na západ od překopu NW 101
Na základě zkušeností s předchozími měřeními byly
komory umístěny 12 m (č. 3, 7) a 19 m (č. 5, 6) od počvy
vtažné chodby. Průběh křivek naměřených hodnot je na
počátku měřeni zcela obdobný. Po 100 dnech došlo k
výraznému vzestupu kňvky - až na 9 MPa, což je maximální naměřená hodnota, zatímco podrubání komor opět
k poklesu tlaku.

Obr. 9 Měření horského tlaku na západ
od překopu NW 101 v závislosti na čase.

Za účelem zjištění vlivu geologických parametrů (tlaku
a podzemní vody) podzemních složišť na permeabilitu
zbytkových produktů a únik škodlivin byly provedeny laboratorní zkoušky. Produkty spaloven zhutněné tlakem 20
MPa vykazují u popílků z elektrických filtrů permeabilitu
mezi 10'7 m/s a 10 m/s a u směsi popílků z elektrických
filtrů se zbytky po chemickém čistění spalin mezi 10'11m/s
a 10"12rn/s. Permeabilitu zhutněného materiálu určuje obsah popílku a hydratace před a během zhutňování. Naměřené hodnoty horského tlaku jsou ovlivněny vtažnou
chodbou a místními detaily, kdežto podaibáván í tlakových
komor má za následek charakteristický vzestup a pokles
hodnot.
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Výzkumy sponzorovalo Ministerstvo výzkumu a technologie (02C00214).

m

144

Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.
Důl Julius Fučík, Petřvald

Likvidace jámy Michálka po 68 letech
Úvod

Útlumový program nastoluje kromě řady sociálně-ekonomických problémů, ale i otázky technicko-ekologické,
jejichž nekvalifikované zvládnuti mohou mít své negativní,
bezpečnostní, ekologické i ekonomické důsledky i ve
vzdálenější budoucnosti našeho ostravsko-karvinského
regiónu. Ojednomtakovémproblému chceme s některými
poznatky i s konkrétním řešením seznámit naši hornickou
veřejnost.
V roce 1974 došlo k mimořádné události v centru Ostravy v Matuškových sadech a to k propadnutí podia a
vytvoření 20 m kráteru na povrchu. Podium se nacházelo
v prostoru bývalé, již dříve zlikvidované staré jámy Salma.
Tato skutečnost si vynutila podrobné zmapování celého
území a bylo zjištěno, že v regiónu se takovýchto, ne zcela
zdokumentovaných, převážně však bez dokumentace jam
nachází daleko více. Tehdejší ministerstvo a vedení OKD
přijalo řadu opatření směřujících k zmapování celé situace
s přijetím technických opatřeni k zabezpečení stability
objektů nacházejících se v nebezpečných oblastech.
Technická řešení problémů spojených s jednou z těchto
jam t.zv. jámou Michálka, je předmětem tohoto příspěvku,
neboť se domnívám, že muže být využito i jinde.

Základní charakteristika problematiky
jámy Michálka v dobývacím prostoru
Dolu Julius Fučík.
Poznatky a informace lze z časového hlediska shrnout
do dvou etap:
- poznatky získané z dostupných pramenů do roku 1974
- poznatky získané z dostupných pramenu a ověření in
situ v roce 1992
Jak se v roce 1992 ukázalo ne všechna tvrzení uvedená
v dokumentaci do roku 1974 se potvrdily jako zcela objektivní. V dalším proto se pokouším některá zjištění upravit
vzhledem k poznatkům z roku 1992.
Větrní jáma Michálka bývalého závodu Salma je situována v katastru obce Michálkovice.
Z dostupné dokumentace lze zejména konstatovat:
a) jáma Michálka byla hloubena v roce 1895 na hloubku
441,96 m v souřadnicích Y=465 364,8 a X=1 102 335,4 a
likvidována v roce 1924 s dalšími konstatacemi.že hrozí
nebezpečí ujetí, není uzavřena poklopem-zasypána
b) jedná se s největš i pravděpodobností o bývalou jámu
Dolu Salma
c) předmětná jáma byla vyhloubena v soudkovém profilu. V hloubce 25 m pod povrchem se nachází vreiva
zvodnělých štěrkopísků a karbon byl nafárán v hloubce
131 m. Dle dochovaných mapových podkladů nebylo v jámovém ochranném pilíři dobýváno na bližší vzdálenost
než 50 m
d) dle informací obyvatel domu č. 356 a 357, které byly
restaurovány na bytové jednotky z bývalých koupelen
budovy a těžního stroje, byla jáma zlikvidována částečným
zasypáním na poval zřízený v hloubce 25 až 30 m.JToto se
však vrtným průzkumem v roce 1992 nepotvrdilo).
e) přístupy k jámě z budovy koupelen byly zazděny. Zdi
byly prostoupeny trhlinami, z nichž pň poklesu barometrického tlaku vyvěral methan.
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f) nová úroveň okolního terénu byla vyvedena trubka pro
odvod CH4. Celý prostor byl oplocen 3 - 5 m od vyvedené
degazačn í trubky. Dále bylo známo, že docházelo k částečnému poklesu zátky a prostor byl zarovnáván popelem
a ostatními hmotami
g) pro nebezpečí, jež hrozilo, bylo přistoupeno k vystěhování obyvatel a zpracován projekt, jehož součástí byla
likvidace 2 budov a provedení násypu v okolí jámy na ploše
30 x 30 m o síle 2,5 - 3 m. Vzhledem k tomu, že tehdejší
národní výbor nevydal delimitační protokol, projekt nebyl
realizován přesto, že hrozilo vážné nebezpečí zapálení
metanu, k čemuž skutečně došlo v roce 1971 a opakovaně
v r. 1978 při průtrži mračen úderem blesku
h) budovy byly po vystěhování obyvatel předány do
užívání n.p. Prior jako sklady, který měl zajišťovat opatření
zaměřené převážně na kontrolu methanu
ch) n.p.Prior následně prodal budovy soukromníkovi,
který zahájil rozsáhlou rekonstrukci za účelem obchodní
činnosti, přičemž nového majitele neupozornil na mu známé skutečnosti týkající se exhalace methanu
i) nový majitel vynaložil značné finanční prostředky na
rekonstrukci a uzavřel dohody o výrobní činnosti, čímž si
způsobil několika miliónové škody, které bylo nutno následně složité řešit v důsledku toho, že Dúl J. Fučík
v důsledku zjištěni metanu v koncentracích okolo 9% v garáži předmětného objektu musel veškeré dokončovací práce v 2/1992 zastavit a přistoupit k rozsáhlým
asanačnímpracím, které byly úspěšně ukončeny předáním objektů k 31.8.1992
j) v období 2/92 - 8/92 Důl Julius Fučík musel řešit řadu
složitých majetkoprávn ich a legislativních vztahů s majiteli,
městským úřadem, statní báňskou správou a pod.

Zásadní chronologický postup řešení
Bezprostředně po zjištění nedovolené koncentrace CH4
bylo přistoupeno k realizaci následujících opatření:
1. Odvolání lidé z předmětných objektů, vypnutí el.
proudu z okruhu 20 m od místa zjištění výstupu metanu,
uzamčeni objektu, zajištění odvétrávání garáže.
2. Vymezen a znepřístupněn okruh 30 m od osy jámy
Michálka.
3. Provedena podrobná analýza veškeré dostupné dokumentace, ohledání předmětného místa, odběranalýzza
účelem zpracování dalšího zásadního postupu, který byl
konzultován a doporučen havarijní komisi OKD.
4. Zahájeny jednání se všemi majiteli a uživateli pozemků a nemovitostí, Městským úřadem, státní báňskou
správou a profesionálními organizacemi, jež přicházely
v úvahu zúčastnit se realizace projektu.
5. Provedeno zhodnocení výsledků všech zjištění in situ
pro zpracování asanačního projektu.
6. Zpracován vlastní realizační projekt, jež po projednání v havarijní komisi a s OBŮ byl zrealizován.
7. Provedeny všechny legislativní náležitosti spojené
s navrácením objektů.

Souhrn zásadních konkrétních zjištění
PňzpracQVání vlastního projektu řešení bylo vycházeno
z těchto zjištění:
a) Z odebraných vzorků vzdušin z odfukovaciho komínu
respektive kaverny v prostoru jámy vyplynulo, že

Součástí projektu byl konkrétní detailní technologický pracovní postup.
Dne 18.6.1992 byl tento návrh projednán havarijní komisi OKD. Havarijní komise doporučila návrh vedeni dolu
CH4 - 26,5 - 73,8 % (převážně 50 - 60 %)
k realizaci. Pro ověření povalu jámy byla zvolena vrtná
CO2 - 2,5 - 6,5 % (převážně 4 - 5,8 %)
souprava RHS-2 Mobil na podvozku Praga V3S, která je
CO - 1 - 3 ppm
majetkem DPB Paskov. Na úst! jámy byla zřízena pracovní
O 2 - 0,7 -12 % (převážně 0,7 - 8 %)
plošina se zábradlím na maximální svislé zatížení 1500 kg.
Poznámka: po ukončení realizace asanace odebrané
Poblíž vrtné soupravy byly přistaveny 3 nádrže na výplach
vzorky vzdušnin z degazačních komínů se v zásadě
nezměnily.
(dúln! vozy) a výplachové čerpadlo typu NB-4-160/63.
Voda do nádrž! byla doplňována z požární cisterny. Ve
b) Pro zajišťován (dutin v zemi bylo využito i netradičních
dnech 7. - 9. července 1992 byly za stálého technického
metod. Objektivita určen! nebyla in situ zcela potvrzena.
dozoru a kontinuelního měření CH4 na dně odkryté jámy
a na pracovní plošině provedeny v zásypu jámy 2 vrty o
c) Při pročišťováni odfukovacího komínu tlakovou vodou
průměru 112 mm na plný profil. Hloubka vrtu MI-1 byla 45
bylo zjištěno, ž e :
m a u vrtu MI-2, 72 m od dna výkopu do jámy. Při vrtání
- komín byl ucpán mrtvými těly ptáků
docházelo
k totální ztrátě vodního výplachu, což však
- pro pročištěni komínu bylo zjištěno, že komín spočívá
nemělo nagativní vliv na průběh vrtnání. Pň vrtán! byla
2,5 m pod úrovni terénu a spočívá na pevném podkladu
stálým technickým dozorem měřena interferometry kona že nasial značný pokles koncentrace metanu vně i uvnitř
centrace C H 4 :
garáže až na hodnotu 0,2 %
a) na mezikruží vrtné trubky - stěna vrtu - max. 35 %
d) z realizovaného projektu pro ověření stavu jámy jež
b) ve vrtných trubkách průměr H (85/73 mm) opatřených
musel být v průběhu prací upřesňován zejména vyplynulo:
valivým zubovým dlátem T průměr 112 mm - nebyl metan
- podařilo se provést strojní (ruční) skrývku do hloubky
naměřen
5,1 m a bylo ověřeno, že jáma má soudkovitý průřez
Pň vrtání byly zjištěny tyto skutečnosti:
(průměrcca 15 m2), zdivo je cihlové, malta je cementová,
šířka 0,8 m, jáma vyztužena „I" profily ve vzdálenosti 1,5
a) při hloubení vrtu MI-1 bylo ověřeno, že až do hloubky
m vertikálně 2 m. Směrem k bývalé strojovně profil jámy
23 m se v místě vrtu nachází nezhutnený, sypký stavební
nebyl uzavřen
odpad (cihly, zdivo). V hloubce 23 m byl navrtán kovový
nosník, po odvrlání cca 7 c m nastal přechod měkčího
• jáma je zasypána cihlami a starou maltou
materiálu (aíi dřevo) v hloubce 25 m a byl opět navrtán
- u nosníků jámy kaverny, ze kterých vystupovala pára
kovový předmět. Po jeho rozyrtání nastal náhlý pokles
o složení cca - metan - 40 - 45 %, - kyslík O2 - 5 - 7 %,
nářadí o cca 0,5 m. Další průběh hloubení, až do 45m byl
CO2 - 4 - 5 %,CO - 2 - 3 ppm
již plynulý, podle materiálu ucpávky vrtného nástroje pio- v jámě nalezeny zbytky dřevěného žebříku z leznlho
bíhal
nadále ve stavebním odpadu.
oddělení
- z ohrazeného dna byl popel ověřován zatloukáním
b) při hloubeni vrtu MI-2 byl v hloubce 9 m rozvrtán
vrtných tyčí do hloubky 15 m bez pozitivního zjištění
dřevěný nosník, až do konečné hloubky 72 m bylo vrtání
- podél zdi garáže byla odkryta zemina do hloubky cca
plynulé a probíhalo zřejmě ve stavebním odpadu
3 m o šířce 1,2 m za účelem pozdější izolace popílkem.
Z provedených vrtů byl vyvozen zá\«r, že jáma Michálka
je zřejmě zasypánastavebn ím, nebo jiným odpadem, který
Vlastni projekt asanace a jeho realizace je však nezhutnený a má velrni dobrou propustnost. Vrt
MI-1 byl ponechán zapažený vrtnou kolonou do hloubky
Vlastní projekt realizace zohlednil všechna zjištění
10 m od ohlubně jámy, vrt MI-2 do hloubky 13 m. Obě vrtné
a zahrnoval následující postup:
kolony byly vyvedeny nad počátek zdiva do výše 3 m, a
1. Pokusit se zrealizovat pažený respektive nepažený
proti ujetí bylý zajištěny sverami. Na základě těchto skuvrt o průměru cca 0,2 m přes předpokládaný poval (cca 30
tečností požádalo vedení Dolu J. Fučík OBÚ v Ostravě o
metrů).
povolení hornické činnosti „Likvidace Michálkovické jámy
2. V případě úspěšnosti provést vrtem zasypání jámy po
bývalého závodu Salma". S ohledem na zjištěné skupoval vhodným materiálem (kámen proplavovaný popíltečnosti při m t t n í m šetřen!, povolil OBÚ v Ostravě dne
kem).
21.7.1992
výše uvedenou hornickou činnost při dodržen!
3. Následně pažený vrt prodloužit cca 6 m nad úroveň
následujících opatření:
terénu jako odfukový komín.
1. Jáma bude doplněna po ohlubeň a uzavřena železo4. Horninu nad povalem proplavit popílkovou směsí ato
betonovou deskou s možností pozdějšího doplnění výaž po počátek jámového zdiva.
plňovým materiálem.
5. Na jámovém zdivu zhotovit železobetonovou desku
2. Za předpokladu, že zhotovenými vrty 6.1 a 2 budou
a zasypat ji zeminou.
vystupující plyny spolehlivě odváděny a nebudou pronikat
6. V případě, že poval nebude paženým vrtem dosažen,
nekontrolovatelnými komunikacemi do okolí jámy, nenf
eventuelně nebude-li možno poval vrtem projít, dodržet
stanoveno tímto návrhem rozhodnutí plaven í jámy popílkonásledující postup:
vou směsí.
a) jámu nezasypávat, vrt využít pouze pro odvádění
3. Ústí komínu odvádějících vystujících plyny z vrtu č. 1
plynové směsi
a 2 musí být:
b) ostatní práce provést tak jako v bodech 3,4 a 5
a) vzdálena 20 m od neizolovaného elektrického vedení
7. V případě, že nebude možno vrt zrealizovat vůbec,
b) vyvedena nejméně 3 m nad nejvyšší budovu ležíc!
pak do hlušiny v jámě osadit odfukový komín z potrubí Js
v okruhu 20 m od místa odfuku a nejméně 10 m nad zemí
100 s vyvedením 6 m nad úroveň terénu, hlušinu proplavit
c) zhotovena z nehořlavého a antistatického materiálu
hustou popílkocementovou směsi tak, aby došlo ke zpevd) chráněna před bleskem jakc ovětrávací zařízení,
nění hlušiny a jej! vazbě na jámové zdivo a nosníky.
z něhož může trvale vycházet výbušná směs
Zbývající obnažený objem jámy a jejích okolí zaplnit huse) vybavena zařízením na zhašen! plamene
tou popílkovou směsí. Na jámovém zdivu zhotovit železo4. K provedení opatření ad 1,2,3 bude zpracován projekt
betonovou desku a zasypat ji zeminou.
schválený a.s. DPB Paskov.
Ve všech uvedených variantách provést i zaplnění vý5. Lhůty a odběrová místa kontro! ovzduší si stanoví
kopu vedeného podél zdiva garáže popílkovou směsí, i
organizace vlastním opatřením.
koncentrace vystupujících plynú směsi ze staňn ( z jámy )
se pohybovaly v následujících mezích :
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6. Při postupu práce musí být dodržen plán likvidace
Michálkovické jámy závodu Salma schválený vedoucím
organizace Dolu J. Fučík dne 9.7.1992 a musí byt dodrženy platné hom t předpisy.
V souladu s bodem č.4 protokolu OBŮ v Ostravě zpracovalo vedeni Dolu J. Fučík projekt, který byl dne 4.8.1992
schválen DPB Paskov a.s. Vrtné kolony vrtů byly pomoci
2 ks potrubí Js 100 vyvedeny do bezpečné vzdálenosti od
budov a tím i od jámy. Na potrubí Js 100 byl zhotoven další
přechod na kolony průměr H (85/73). V místě přechodu,
který byl proveden kolony byla zhotovena železobetonová
patka s konstrukci. Kolony byly přichyceny na tuto konstrukci a vyvedeny do výše 15,5 m nad okolní terén. Ústí
takhle vytvořených odlukových komínů bylo opatřeno
ochrannou mřížkou a stříškou. Na nosnou konstrukci odfukových komínů byl upevněn bleskosvod, chrániči odfukové komíny před zapálením bleskem. Odkrytá část jámy a
jejího okolí byla zasypána horninou a proplavena popllkovou směsi a to do výše 50 cm od ústi jámového zdiva.
Zbývající úsek jámy (50 cm), včetně rýhy provedené podél
garáže a okolí jámy byl proplaven hustou popllkovou směsí. Na zdivu jámy byla zhotovena železobetonová deska,
do niž byly zasazeny 4 ks potrubí Js 150 pro možnost
případného doplnění jámy popílkovou směsí a 1 ks potrubí
Js 300 pro možnost případného dalšího vrtán í odlukového
komína. Ústí těchto potrubí byla zaslepena. Železobetonová deska byla oplocena a opatřena uzamykatelnou brankou. Uvnitř oplocení jsou na kolonách odlukových komínů

ventily sloužící k uzavřen I odlukových komínů a ventily pro
odběr analýz. Jsou zde rovněž umístěny sněhové hasiči
přístroje s vyvedením do kolon odlukových komínů, sloužící jako zhášecí zařízení v případě ohně v ústf těchto
komínů. Na okolní terén byla navezena zemina. Intervaly
kontrol přilehlých staveb a koncentrací plynů v odfukových
komínech byly zvoleny 1 x čtvrtletně. Dne 28.8.1992 bylo
provedeno předání okolních objektů majiteli.

Závěr
Důlní činnost v ostravsko-karvinském revíru může
vytvářet nebezpečné situace na povrchu. Nesmíme proto
podceňovat ani činnost již dávno ukončenou. V roce 1975
provedené šetření podchytilo na teritoriu OKR 355 starých,
opuštěných, případně nepotřebných svislých důlních děl.
V dobývacím prostoru našeho dolu jich bylo tenkrát
zjištěno 15. Přesto, že ze strany vedení podniku jsou tato
důlní díla 1 x ročně kontrolována nesmíme situace zejména v okolí těchto děl podceňovat a jakékoliv zjištění změn
stavu v okolí těchto děl na povrchu vůbec ihned oznámit
na vedení podniku nebo závodů. Současná situace kdy
dochází k uzavírání důlních polí a činných jam vytváří již
dnes situace, jejichž podcenění, by mohlo přinést
nepříjemnosti v budoucnu. Proto musíme nejen věnovat
pozornost zpracováni projektů likvidace a kvalitě jejich
provedeni, ale i zpracování podrobné dokumentace a jejich archivování.

Ing. Vilibald Vojtovič
Ing. Jarosjav Klát
Prof. Ing. Ivo Černý, CSc.

Vysoká škola báňská, Báňská měřičská základna Ostrava

Ekologické možnosti ukládání
průmyslových odpadů v dolech
Existence volných prostor v podzemí dolů v OKR je jednou z mála a výjimečně se nabízejících možností v podmínkách Ostravska, proto je žádoucí vážné se jí zabývat.
Z těchto hledisek se referát na podkladě objektivně
existující společenské potřeby likvidace odpadů zabývá
výsledkem průzkumu možností ukládání odpadů v podzemí dolů v Ostravsko-karvinském revíru.

Uvod

Účelem ukládání odpadových materiálů do podzemí
hlubinných dolů je zbavit krajinu škodlivých zbytků a vrátit
je tam, kde prapůvodně ve své většině byly, t.j. pod zem.
Protože však toto uložení je už definitivní a zpětné vytěžen í
by bylo velmi náročné, dokonce nemožné, musí být způsob ukládáni zajištěn mnohonásobně vyšším zabezpečeZahraniční zkušenosti s ukládáním průním odpadů vůči kontaminaci horninového prostředí
krajiny a ostatních složek životního prostředí. Proto i podmyslových odpadů v dolech
mínky a kritéria výběru lokalit pro ukládání do důlních děl
Ve
většině
zemí s vyspělým hospodářstvímsi závažnost
jsou velmi náročné. Ukládání průmyslových odpadů je produkce odpadů
a obtížnost jejich likvidace uvědomili
třeba provozovat jako průmyslovou činnost. Proto je třeba pod- statně dříve než v našem statě, lakže v dnešní době
věnovat potřebné úsilí pro jeho přípravu a návrh řešeni.
disponuji jak fungujícím systémem legislativy, tak i technoUkládáni odpadů bude nezbytností i v budoucnosti, i po logiemi v oblasti nakládání s odpady, kde na prvním místě
dosažení ideálního stavu s maximálním využíváním jiných stojí minimalizace produkce odpadů, dále jejich další vyuzpůsobů likvidace a omezování jejich vzniku vůbec.
žití, recyklace a nakonec jejich ekologicky čistá likvidace.
Podobně jako v jiných průmyslových zemích, i u nás je Např. v SRN byl zákon o odpadech vydán již v r. I972 a v
však již prakticky vyčerpán potenciál území k zakládání roce I986 jeho několikátou novelizací učinili významný krok
dalších skládek, k absorbování dalších odpadů, které k přechodu od pouhého odstraňování odpadů k celému
systému odpadového hospodářství.
v našem regionu vznikají.
Nejrozšířenější způsob likvidace odpadů jsou spalovny
Zvláště pro současné období, které je charakterizováno
nahromaděním ekologických problémů a omezených eko- různého druhu avšak hned po nich nastupují povrchové a
nomických možností, vyvstává naléhavé potřeba využít podpoyrchové deponie.bez nichž se likvidace odpadů již
neobejde.
všech zbývajících možnosti k deponaci co nejefektivněji.
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Pro nás zajímavé podpovrchové deponie se provádějí
jak v prostorách solných dolů, kde se ukládají materiály
určené k dalšímu zpracování, tzn., že je zachována možnost jejich vytěžení na povrch, tak ve volných prostorách
černouhelných dolů, do kterých se deponují látky již neupotřebitelné. Pro určené druhy odpadů se zde vybírají
vhodné prostory a za stanovených podmínek (druh odpadu způsob ukládán ľ, dotésnění úložiště, čerpání vody aj.)
se ukládají v hloubkách kolem 800 m pod povrchem, tj.
v hloubkách, ve kterých se nacházejí důlní díla i našich
dolů.
Poznatky ze zahraničí, především ze západoevropských států, naznačuji, že celý problém nelze podceňovat
nebo zjednodušovat a že těžiště práce v počátečních
fázích nespočívá jen ve vlastním technickém řešení problému, ale především v oblasti politické, legislativní i ekonomické. V zemích, kde se již od 70. let započalo
s podobnými pracemi, bylo prokázáno, že značný čas
a náklady byly čerpány bohužel na boj proti setrvačnosti
myšlení a také na tvorbu nových zákonných opatření, která
se dosud stále zdokonaluji, prepracováva I a dotvářejí.
Varujícím poznatkem pro nás může být eden přiklad ze
SRN, kde v navrhovaném složišti v dole „Minister Stein"
v Dortmundu, určeném k zastavení těžby, měly být ukládány průmyslové odpady. Jelikož nebylo možné nadále
obhájit vysoké náklady potřebné na udrženi dolu v „otevřeném" stavu (větráni, čeipání, mechanizace atd.) po
dobu, než proběhnou veškeré schvalovací procedury, byl
tento dúl zastaven a jeho volné prostory zůstaly nevyužity.

Dosavadní zkušenosti v OKR
U nás zatím, až na jeden případ, jsme pouze v začátcích. Dostatečně pružně jsme zatím nepřevzali dosažené
zkušenosti ze zahraničí a bohužel minimálně dva roky se
řeší překonáni různých názorových bariér, vyvolaných zejména nebáňskými orgány státní správy.
První praktické zkušenosti po dlouhých legislativních
jednáních byly získány na Dole Ostrava v ostravské části
revíru a to jen v problematice maloobjermvého ukládán/.
Ukládány byly neutralizační kaly z galvanoven, které
jsou dle rozborů a metodických pokynů odpadem HI. kategorie rizikovosti. Pň prvních zkušenostech po založeni
důlního díla bylo konstatováno, že jak z hlediska ekologického, tak i bezpečnostního a legislativního, nelze ukládání řešit dílčími způsoby. Proto byl pro Důl Ostrava
zpracován systémovým způsobem za účasti odborníků
z oboiú hornictví, hydrogeologie, hydrologie, ekologie a
jiných projekt „Složiště průmyslových odpadů". Toto řešení
může sloužit jako metodický návod. Projekt řeši hydrogeologii, technologii ukládání, stanoví opatření k evidenci
i kontrole a postup schvalováni. Zabývá se však jen ukládáním odpadů v obalech.
Velkoobjemové ukládání odpadů v dolech je zatím řešeno jen pro elektrárenské popílky výzkumnou formou*
Báňskou vývojovou základnou v Ostravě (4).
Původně bylo uvažováno, že Důl Ostrava by se jako
utlumovaný podnik mohl změnit ve složiště průmyslových
odpadů. V této souvislosti bylo vypočteno, že efektivní
ekonomika důlního podniku, který v rámci útlumu přestane
těžit ubit a bude pracovat jen s odpady, si vyžádá pro kryli
nákladů denně ukládat minimálně 20 • 30 tun odpadů.
Důvodem jsou především vysoké režijní náklady na čerpáni vod, větrání, údržbu důlních děl a odpisy zbytku kmenového jmění, které nebudou odepsány v rámci útlumu.
Ekonomika záleží především na smluvní ceně za uložení
odpadů, která se odvljf nejen od schváleného katalogu
odpadů, ale i od systému práce příslušného Okresního
úřadu, který do výše poplatků bude mít nejvíce co hovořit.
Ekonomická kalkulace ukázala, že ukládáni odpadů si
vyžádá na 11 uloženého materiálu náklady ve výši 5 600,-

až 8 600 Kčs při ukládáni výše uvedených 20 - 30 t/den
a zaměstnáni cca 100 pracovníků.
Rychlost stanoveného útlumu i nedostatečná hospodářská efektivnost vznikla tím, Že dopad zákona o odpadech se dotkne producentů odpadů teprve až v příštích
létech, veďé však k ustoupení od návrhu podniku „Důlní
Složiště" na útlumových dolech a k přesunu zájmů alespoň
cto ob/asti činných dolů, i když tlm zůstane nevyužito cca
5 . 1 0 6 m 3 vhodných důlních prostor na každém utlumeném
dole.

Záměr ukládání odpadů v podzemí
dolů v OKR
Ve všech útlumových, ale i perspektivních dolech v OKR
existují důlní díla, která by byla vhodná pro deponováni
průmyslových odpadů. Je zřejmé, že není vhodné deponovat průmyslové odpady v důlních dílech jednotlivých
dolů bez komplemlho řešení pro cely OKR a systémového
řešeni celé související problematiky hornické, ekologické
i ekonomické. Přičemž vytvářeni velkých a průmyslově
provozovaných podzemních složišť odpadů se jeví jako
optimální varianta.
Vytvářeni podzemních složišť vhodných průmyslových
odpadů na utlumovaných dolech by mohlo přispět i ke
snížení nákladů na utlumovánl dolů a k vytvářeni nových,
netradičních pracovních příležitostljako částečné náhrady
pracovních příležitosti v klasickém hornictví.
1. Ukládáni odpadů v útlumových dolech
V souvislosti s útlumovým programem vybraných dolů
a s. OKD zejména v ostravské části OKR, vznikla y průběhu času ojedinělá příležitost a velká možnost likvidovat
velký objem průmyslových odpadů v důlních dílech útlumových dolů. Na těchto dolech existuje řada důlních děl,
která by se v souvislosti s útlumem hornické činnosti dolu
dále za určitých podmínek a po splněni potřebných kritérií
pro tento účel využít, a to v takovém rozsahu a s tak
vysokým stupněm ekologické bezpečnosti, že by bylo
možné provést v relativně krátkém čase změnu pracovního programu dolu od činnosti hornické k činnosti deponováni cizích průmyslových odpadů.
Původně se uvažovalo, že pro ukládání průmyslových
odpadů budou postupně využity zmíněné důlní prostory
Dolu Ostrava a že lokalitě bude přiznán statut podniku
„Složiště průmyslových odpadů". Výstup řešeni se měl stát
vzorovým projektem pro ostatní útlumové doly OKR.
Pro tento důl byla projektována realizace technologické
linky ukládáni průmyslových odpadů do důlního složiště.
V současné době probíhá na tomto dole 2. etapa technické
likvidace dolu ( 1 . etapa byla ukončena ve 12/1991),
s řešením optimální varianty způsobu urychlené likvidace
dolu, ve vazbě na ukončení těžby, a to zejména z hlediska
bezpečnosti, legislativy, náhradních pracovních příležitosti
a likvidační činnosti na povrchu. Ke dni I. 7.1992 zde již
byla ukončena těžba na všech 2ávodech s výjimkou závodu Jeremenko, který ukončil těžbu 31. 12.1992. Původní
záměr ukončeni těžby na Dole Jeremenko byl uvažován
nejdříve ve 12/1993. Změnou původního terminu se podstatně urychlil útlum Dolu Ostrava. Lze předpokládat, že
z ekonomických důvodů bude následovat další urychlený
útlum zbývajících dolů ostravské oblasti (Heřmanice 30.6.
1993 a Odra 30.6.1994).
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Náklady na ukládání průmyslových odpadů v důlním
složišti útlumových dolů jsou velmi vysoké a pro všechny
producenty odpadů v současné době tlm a proto zatím
nezajímavé.
Pro ukládáni odpadů je nutné důl udržovat tzv. v „otevřeném stavu", t.j. důl se musí větrat, čerpat důlní vody,
zajistit doprava a bezpečnost, odpisovat převzaté a nové

zařízeni, zaplatit mzdy potřebných pracovníků, počítat
s náklady na konečnou likvidaci po zaplněni složistě atd.
Proto je třeba řešil levnější způsob ukládáni odpadů a to
na činných, prosperujících dolech. Z uvedených důvodů
bude velkoobjemové ukládáni průmyslových odpadů na
Dole Ostrava realizováno jen po dobu technické likvidace
dolu.
Souhrnně lze možnost ukládáni odpadů na útlumových
dolech OKD hodnotit takto:
Ukládán I odpadů v útlumových dolech jako možný způsob likvidace hlavních důlních děl se ukázal být z ekonomických důvodů nepřijatelný. .Z dosud vypracovaných
plánů likvidace dolů Ostrava a Sverma vyplynulo:
- řešeni této činnosti je závislé na úspěšném vyřešeni
nepřetržitého čerpáni důlních vod;
- odpady lze ukládat jen po dobu optimálni, t.j. jen po
dobu nutnou pro ukončeni materiálového výklizu důlních
děl po datu zastaveni těžby a do zahájeni likvidace jam
příslušného závodu (zasypáním);
- ekonomická efektivnost činnosti ukládáni odpadů, provozovaná samostatně po ukončeni těžby, nebyla prokázána.
2. Ukládání odpadů v činných dolech
Tak jako na útlumových dolech, tak i na činných
a prosperujících dolech, evidentně existuji dúlnf díla, která
by se za určitých podmínek a za předpokladu splněni
potřeb- ných kritérií dala využft pro deponováni cizích
průmyslových odpadů. Toto lze prohlásit jak na adresu
dolů v karvinské části, tak i dolů v jižní části OK revíru.
Existence volných prostor v podzemí těchto dolů je jedním
z mála nabízejících se možnosti v podmínkách ostravskokarvinska je žádoucí se jí nadále zabývat.
Na rozdíl od útlumových dolů lze předpokládat na činných dolech provoz ukládáni odpadů v podzemí podstatné
lev- nější.
V oblasti činných dolů bude možné považovat tento
proces za rentabilní v případě, kdy cena uloženého odpadu se bude rovnat přibližně nákladům na vlastni technologickou základku plus přiměřený zisk. Na činných dolech
nebude tedy rozhodující problém ekonomiky, ale problém
vytypovaní vhodných opuštěných části důlního prostoru
odpovídajících charakteristice požadavků dále uvedených.

Podmínky a kritéria pro ukládání
průmyslových odpadů v dolech
Ukládánf odpadů do podzemí je obecně alternativou,
která může mlt ve srovnáni s jinými četné a významné
výhody.
Jako u všech ostatních způsobů ukládánf odpadů však
musí být garantováno omezen I možností pro výstup kontaminantů do ekologického cyklu nad úroveň, která by mohla
znamenat ohroženi jeho prvků a která je vymezena
přípustnými limity obsahu kontaminantů ve vodách, půdách, ovzduší a pod.
Rozhodujícím faktorem pro ukládánf u jednotlivých
druhů odpadů je možnost ovlivněni (kontaminace) důlních
vod a od těchto kontaminace vod podzemních, případně
povrchových vodoteči.
Pro stanoveni možnosti kontaminace a tedy stanoveni
podmínek ukládáni byla zpracována hydrogeologická studie ostravské části revíru, která jednoznačně prokázala
propojeni jednotlivých dolů v jeden složitý hydrogeologický
systém.
Přitom ekologická bezpečnost úložiště odpadů byla posuzována z dlouhodobého výhledu.
Při stanovení podmínek ukládánf odpadů bylo vycházeno z toho, že vlastnosti karbonského masivu v OKR nemohou v žádném případě zajistit trvalou izolaci úložných
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prostor od podzemních vod. Ukončeni čerpáni důlních vod
bude mlt za následek postupnou zásadní změnu současného režimu důlních a podzemních vod karbonu. Pro
žádné z důlních děl nelze s jistotou předpovědět, že by
mohlo zůstat trvale suché.
Pňtom byla respektována okolnost, že ani za těchto
okolnosti nemusí ukládáni odpadů i s poměrně vysokými
obsahy vyluhovatelných škodlivin znamenat vdaných podmínkách ohroženi zájmů ochrany životního prostredí.
Vlastnosti hostitelského prostředí a režimpodzemnlch vod
zabezpečuji i v dlouhodobém výhledu vysoký stupeň „odstíněni" úložiště od definovaných zájmů životního prostředí, budou-li zajištěny určité předpoklady, dále uvedené.
Z těchto důvodů jsou pro ukládánf průmyslových odpadů do podzemí dolů uplatňována následujte! legislativní,
schvalovací, přírodní a báňsko-technické podmínky a kritéria.
1. Povolováni složlšť odpadů v dolech
Důlní těžební podniky v OKR jsou ve smyslu platného
horního zákona (8) oprávněny k ukládáni odpadů v podzemních prostorách. Ukládáni odpadů souběžně s těžbou
užitkového nerostu - uhlí umožňuje ustanovení § 7 odst. 2
vyhlášky ČBÚ č. 99/92 Sb. o ukládání odpadů v podzemních prostorách (7). Dále ukládání odpadů bez souběžné těžby užitkového nerostu - uhli umožňuje
ustanoven í § 7 odst. 3 téže vyhlášky; svoleni k této činnosti
vydává podle (9) Obvodní báňský úřad v Ostravě. Báňský
úřad v rozhodnuti o povoleni této činnosti stanovi podmínky pro ukládáni a manipulaci s odpady a to v souladu
s podmínkami stanovenými příslušnými orgány státní správy.
Dočasné nebo trvalé zastaven í provozu důlního úložiště
je možné rovněž jen na základě povoleni Obvodního báňského úřadu (9) a to opětně v souladu s podmínkami
stanovenými příslušnými orgány statni správy.
2. Báňské podmínky a kritéria pro ukládánf odpadů
do dolů
Ukládat průmyslový odpad do hlubinných dolů podle
předchozí kapitoly tedy je možné, je však třeba postupovat
obezřetně, celou činnost provádět plánovitě a řlzeně se
silným důrazem na kontrolní a registrační činnost.
Stanovované podmínky a kritéria pro ukládáni odpadů
vychází z koncepce tzv. „pohřbeného" úložiště. Není počítáno se zabezpečením jeho trvalé přístupnosti a s možnosti trvalé kontroly případného úniku kontaminace co
nejblíže zdroji při vstupu do transportu. Po ukončení provozu dolu, po jeho likvidaci a zastaveni čerpání důlních
vod, bude jakákoliv kontrola těsnosti úložiště v podstatě
vyloučena, stejně jako možnost asanace v případě havá2.1 Báňsko-technické podmínky a kritéria
Pro ukládání průmyslových odpadů v dolech je třeba
respektovat tyto podmínky:
a) Ukládánf odpadů v podzemí je možné pouze v hloubkách větších než cca 400 m pod povrchem.
. b) Nesmi být překročen koncentrační poměr průniku
plochy úložných prostor do plochy důlního pole o hodnotě
maximálně 1:100 a větší (poměr 1 : 99 a větší již je nevyhovující).
c) Výběr důlních děl k ukládáni musí být prováděn
individuálně vzhledem k možné existenci prioritních cest
komunikace důlních a podzemních vod prostupujících masivem, což znamená:
ca) vyhovujíc! jsou jen důlní díla neprocházející tektonickými poruchovými pásmy,

cb) nevyhovující jsou úseky děl, ve kterých jsou nebo
byly dokumentovány přítoky vod nad míru obvyklou
pro díla označová jako suchá.
d) Důlní dílo se musí nacházet mimo dosah pásem
rozvolněni masivu od jiných děl, zejména porubů dle kritérií uplatňovaných pro dimenzováni ochranných bezpečnostních celíků,
e) Důlní dílo se musí nacházet mimo pásma vlivů detritových a zatopených horizontů a pěst rých vrstev dle principů uplatňovaných pro dimenzováni ochranných
bezpečnostních cettkú.

Důl František
Na tomto dole jsou po zohledněni báňských podmínek
a kritérii uvedených v kap. 5 uvažovány předběžně dvě
lokality pro ukládáni odpadů. Jedná se o skupiny důlních
děl nacházejících se v opuštěné nebo v budoucnu opouštěné části dobývaclho prostoru v ochranném pilíři
v okolí hlavních jam jednak na 3. patře (-138 m) a jednak
na 4. patře (- 350 m).
Součtově za celý důl činí délka navrhovaných důlních
děl pro ukládáni odpadů celkem 7 250 bm, úložní prostor
pro odpady celkem 72 710 m .

2.2 Báňsko-bezpečnostnf podmínky
V zájmu zvýšeni bezpečnosti uiožilté bude žádoucí
uplatňovat dále tato opatřeni jako praktickou aplikaci multibariérového ochranného principu:
- ukládáni odpadli s vyluhovatelnými škodlivinami do
nepropustných obalů odpovídajících charakteru odpadů a
podzemních vod,
- zapouzdřeni odpadů v cbalech do popílkového lože
obklopu- jícího uložené odpady ze všech stran,
- ukládány nebudou odpady kapalné,
- ukládání odpadů vyšší rizikovosti nad kategorií mírně
rizikových (dle kategorizace ve smyslu hygienické normy)
je možné pouze v omezené míře a na základě individuálního hodnoceni, se zvlášť náročným individuálním výběrem
úložných děl a ve vztahu k obsahu celého úložiště,
- oboustranné zahrazováni úložných úseků s technickým zajištěním vyrovnávání tlakových rozdílů mezi oběma
stranami hráze (pomocí tzv. sifonů).

Důl Dukla
Na tomto dole jsou na základě technického průzkumu
a po zohledněni báňských podmínek a kritérii, uvedených
v kap. 5, uvažovány předběžně 2 lokality pro ukládání
odpadů. Jedná se o důlní díla nacházející se jednak
v činném poli a to ve 3. důlním poli ve slojích č. 481 a 495
v úseku 6. těžebního patra (kóta - 450 m) a jednak
v opouštěné části dobývaclho prostoru v ohradníku hlavních jam a to v oblasti 3. patra (kóta -150 m) a v oblasti 4.
patra (kóta - 200 m).
Součtově za celý důl činí délka navrhovaných děl pro
ukládáni odpadů celkem 3 200 bm, objem úložního prostoru: 34 400 m3.

2.3 Báňsko-provozní podmínky
Aby bylo možné uskutečnit realizaci záměrů ukládáni
průmyslových odpadů v podzemí dolu musí být splněny
I podmínky báňsko-provozní. Jedná se zejména o tyto
podmínky:
- možnost asanace založených prostorů;
- dopravní přístupnost prostorů - kapacita a pracnost
dopravy;
- návaznost na výhled či útlum těžby v účinné vzdálenosti jednotlivého úložiště.

Přehled dolů
s provedeným průzkumem
Se zohledněním uvedených přívodních, báňsko-technických a bezpečnostních podmínek byl Báňskou měřickou základnou VŠB proveden ve spolupráci s OKD BVZ technický průzkum možnosti ukládání průmyslových
odpadů do podzemí dolů v karvinské části OK revíru.
Průzkum v jižni části revíru bude uskutečněn později,
předpokládá se, že rovněž zde jsou obdobné možnosti
ukládání průmyslových odpadů jako bylo ověřeno v karvinské části. Výsledky průzkumu na jednotlivých dolech jsou
uvedeny v následujíc! části referátu.
Kladný výsledek průzkumu byl získán na těchto dolech:
Důl František v Horní Suché,
Důl Dukla v Havířově,
Důl Lazy v Orlové,
Důl 9. květen ve Stonavě,
Dúl ČSA v Karviné,
Důl ČSM s.p. ve Stonavě.
Záporný výsledek byl zaznamenán na těchto dolech:
Důl Doubrava v Orlové,
Důl Darkov v Karviné,
Důl Fučík v Petřvaldu.
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Důl Lazy
Na tomto dole je po zohledněni báňských podmínek a
kritérii, uvedených v kap. 5, uvažována předběžně jedna
lokalita pro ukládáni odpadů. Jedná se o lokalitu opuštěného výdušného patra na kótě -137 m v ochranném pilin
centrálních jam. Nachází se v něm skupina důlních děl
sestávající z náražních překopů a ochozů jam a šiblku.
V současné době 6. patro jako výdušné ztratilo význam,
neboť větráni bylo převedeno na nižší patro.
Objem celkového úložného prostoru vycházi z délky
disponibilních důlních děl 2 600 bm činí 27 950 m3.
Důl 9. květen
Na tomto dole je uvažováno předběžně o jedné lokalitě
pro ukládáni odpadů. Jedná se o lokalitu ve sloji 29b vrchní
lávka v 8. a 9. těžební kře v úseku mezi 7. a 8. patrem.
Důlní díla jsou jsou určena k likvidaci, protože v předmětné
části nebude hospodářsky výhodné sloj dobývat.
Celkový objem úložného prostoru pro ukládání odpadů
při disponibilní délce důl. děl 2 080 m pro celou oblast činí
18 090 m3.
Důl ČSA
Na tomto dole jsou na základě technického průzkumu
a po zohlednění báňských podmínek a kritérií, uvedených
v kap. 5, uvažovány předběžné 3 lokality pro ukládáni
odpadů. Jedná se o důlni díla v opouštěných částech
dobývaclho prostoru a to:
1. v oblasti šiblku č. 96,
2. v oblasti šibiKu č. 102,
3. v oblasti severní části I. kry závodu Jindřich.
Součtová metráž překopů a chodeb činí 3 480 bm.
Součtový objem úložného prostoru čin! 32 180 m3.
Důl Darkov
Při technickém průzkumu na tomto dole v průběhu měsíce října a listopadu t.r. bylo uvažováno s možnosti ukládat odpady do důlních děl v několika lokalitách. Nakonec
však vzhledem k velké problematice se zakládáním popllko-cementových směsi do porubů pod lázněmi Darkov
a k údajnému zákazu dovozu cizích druhů odpadů do
okresu Karviná bylo ze strany vedeni dolu od záměrů
ukládáni předmětných odpadů ustoupeno.

Důl Doubrava
Na tomto dole vedení podniku stojí před zásadním koncepčním rozhodnutím z hlediska výhledu další těžby, a to
zda přesunout centrum těžby na nové jámy Doubrava III.
a IV. do severní oblasti za Doubravským zlomem s novými
těžebními kapacitami anebo ponechat stávajíc! centrum
těžby s útlumem severní oblasti, pokračováním těžby
v mateřském poli a vydobyti ohradníků orlovských jam.
Podkladovou studii pro toto rozhodnutí zpracovávají Báňské projekty v Ostravě. Rozhodnutí v této věci by mělo
padnout v 08/93.
Na podkladě tohoto rozhodnutí a tím vyjasněné koncepce další těžby bude umožněn i technický průzkum možnosti ukládání odpadu na tomto dole.
Důl Fučík
Pň technickém průzkumu na tomto dole bylo uvažováno
s možností ukládat odpady do důlních děl ve sloji č. 13
v ohradníku jam na závodě 3 • Ludvik, kde se ukazovala
možnost v létech I993 až 1994 ukládat odpady do cca 4 000
bm důl. děl před likvidaci jam č. 1 a 2. Při podrobnějším
studiu předmětné problematiky se však ukázalo, Že sloj je
několikanásobně podrubána při dobýváni uhelných zásob
v ochranném pilíři jam, přičemž nejbližší podrubávající sloj
působí z mezislojové vzdálenosti 10 m.
Tlm není splněna podmínka pro přípustnost ukládán!
odpadů dle bodu d/ kapitoly 5.2.1, pokud by geomechanický po- sudek nevyloučil tyto obavy a to s ohledem na
časový odstup podrubání.

DůlČSM

Na tomto dole je uvažována předběžně jedna lokalita
pro ukládáni odpadů. Jedná se o lokalitu v činném důlním
poli a to ve 4. duln! kře, severního pole na závodě sever.
Pro ukládán I odpadu se v této oblasti navrhují důln! díla ve
sloji C. I8. Po provedené roztárávce se ukázalo, že sloj
v této části dolu nevytváří podmínky pro ekonomické dobývání.
Pro ukládání odpadů při disponibilní délce důlních děl
vesíojič. t8ce/kern 1450 bmčmŕ objem úložného prostoru
celkem 12 300 m 3 .

Souhrnné výsledky průzkumu
Báňsko-technický průzkum byl uskutečněn na osmi dolech a.s. OKD a jednom dole mimo OKD a.s.. Výsledky
tohoto průzkumu, který respektoval báňské podmínky
a kritéria možného ukládání, jsou zapsány do tabulky č. 1.
Z této tabulky je zřejmý značně velký úložný prostor pro
průmyslové odpady, kterým potencionálně disponuj! doly
OKR a jež činí cca 200 tis. m . V běžné metráži to představuje disponibilních 20 km důlních děl! Tedy výsledky jsou
vlče než příznivé i když se na nich nemohou podílet doly
Doubrava, Darkov a Fučík.
Největší objem prostoru pro ukládání byl nalezen na
Dole František, který je více než dvojnásobný než na
ostatních dolech. Doly na něm v závěsu mají všechny
přibližně stejnou uvažovanou volnou kapacitu pro ukládán!
až na doly 9. květen a ČSM. Na těchto posledních dolech
je třeba řešit otázku, zda-li je vhodné se s touto problematikou zabývat popř. od ni ustoupit. Je samozřejmé, že
hlavni roli v rozhodován! u nich, ale nejen u nich, aíe
u všech dolů bude hrát při rozhodování především ekonomická přínosnost navrhované činnosti v rámci jejich podniľ.atelských aktivit.
Tab. č. 2 jednoznačně ukazuje, kde jsou převažující
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zdroje pro ukládán! odpadů. Jsou to především ohradníky
jam případně šiblkú v nichž je uvažováno téměř 70 %
volných prostor pro tuto činnost. Tímto směrem by se měla
upřít zejména pozornost při pokrafiování řešení podzemních složišť.

Závěr
V referátu" jsou uváděny výsledky předběžného průzkumu možnosii ukládán! průmyslových odpadů. V rámci
průzkumu byly vyhodnoceny zahraniční a dosavadní zkušenosti v OKR s ukládáním průmyslových odpadů v dolech, posouzeny možnosti ukládáni odpadů jednak v
utlumovaných a jednak činných dolech a konkretizovány
základní podmínky a kritéria pro ukládání odpadů v dolech
a to povolovací podmínky, báňské podmínky a" kritéria,
báňsko-bezpečnostní a provozní podmínky. Vlastni průzkum byl proveden na osmidolech patřících pod a.s. OKD
a na jednom dole mimo ni (ČSM). Výsledky průzkumu byly
pozitivní na 5-ti dolech OKD. (František, Dukla, Lazy,
9. květen a CSA) a jednom dole mimo a.s. Negativní
výsledky průzkumu byly na třech dolech (Doubrava, Darkov a Fučik).
Výsledky průzkumu byly překvapivé, protože oproti očekáván! (a známé neochotě k novým nezaběhaným postupům) byl zaznamenán poměrně velký objem potencionální
kapacity na činných dolech v karvinské části revíru pro
ukládání odpadu. Průzkum ověřil, že s ukládáním odpadů
by bylo možné v karvinské části OKR uvažovat v důlních
dílech o celkové délce cca 20 km a úložném prostoru cca
200 tis. n r , V jižní části revíru lze potencionální kapacitu
odhadnout na 50 - 80 tis. m .
Průzkum ukázal také, že tato objemová kapacita se nachází především v ohradnících jam a šibiků, neboť ta
tvořila téměř 70 % z celkového objemu uvažovaných kapacit.
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Tab. 1 Kapacita prostorů pro ukládání odpadů

Důl
1
2
3
4
5
6
7
8

Úložný prostor

Důlní dna
bm

František
Dukla
Lazy
9. květen
ČSA
Doubrava
Darkov
Fučík
a s. OKD celkem
Důl ČSM Stonava

OKR celkem

m3

%

Pořad!

7 250
3 200
2 600
2 080
3 480

72 210
34 400
27950
18 090
32 180

36,8
17,4
14,1
9,2
16,3

1
2
4
5
3

18610
1 450
20 060

185 330
12 300
197 630

93,8
6.2
100,0

6

Tab. 2 Druhy úložného prostoru

V poli
1
2
3
4
5

František
Dukla

1 900

a. s. OKD
Důl ČSM Stonava
OKR
%

2 080
1470
5 450
1450
6 900
34,4

Lazy
9. květen

Úložný grostor

Důlní dílo
bm

Důl

v ohrad.

v poli

v ohrad.

7250
1300
2 600

20 400

72 710
14 000
27 950

2 010
13160
13 160
65,6
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18 090
12 500
50 990
12 300
63 290
32,0

19 680
134 340
134 340
68,0

Ing. Karel Vatolík
KOEXPRO, Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Jaroslav Parenica

OKD, a.s. - Báňská vývojová základna, Ostrava

Využití silně zahuštěných směsí
hromadných odpadů v hornické prvovýrobě
V posledních dvou letech dostává snaha hornictví učinit
své zásahy do životního prostředí snesitelným konkrétní
podobu. Navíc současný tlak na hospodaření s odpady
vůbec a hromadnými zvlášť, vytváří podmínky pro to, aby
hornictví hledalo cesty jak přispět k jejich zužitkování
v rámci vlastního výrobního procesu.
Milióny m 3 volných prostor, které ročně vznikají v souvislosti s otvírkou a přípravou důlních slojí i při následném
jejich dobývání, přímo nabízí možnost ukládání odpadu
v podzemních prostorách při respektováni všech ustanovení týkající se prosazování hornické činnosti a zákonu
týkajících se životního prostředí, odpadu atp..
Potřeba řešení této problematiky je zvlášť aktuální
v OKR, kde je důlní činností zasaženo více než 150 km ,
více než 10 tisíc ha zaujímají poklesová území a na odvaly
hlušin jsou ročně ukládány miliony tun hlušiny, dotačních
kalu atp.
Jako jedna z cest, jak eliminovat negativní vlivy hlubinné
těžby na životní prostředí, je vývoj a provozní realizace
technologii umožňujících realizaci uzavřeného nebo částečně uzavřeného oběhu hlušin v rámci důlního podniku.
Tyto technologie jsou vyvíjeny pro hromadné odpady,
mezi které jsou zařazeny především popílky, popeloviny,
flotační hlušiny, výpérky atp.
V OKD a.s. je provozováno, ověřováno popř. připravuje
se provozní ověření řady technologií, využívajících zahuštěných nebo silné zahuštěných směsí hromadných
odpadu v rámci výrobních nebo doprovodných procesů.
Jedná se zejména o následující technologie :

Zřizování těsnících a ochranných žeber
V rámci této technolodie se vytváří monolitická žebra
podél porubních chodeb ze strany vyrúbaného prostoru
ihned za postupujícím porubem. Využití této technologie
umožňuje snížit zatížení chodbové výztuže při průchodu
porubu, výrazně omezit její deformaci a z toho plynoucí
nutnost zmáhání, resp. ražeb paralelních chodeb.
Dalším přínosem zřizování monolitických žeber je ta
skutečnost, že zamezují průtahu větrů přes zával a lim do
značné míry omezuji možnost vzniku záparů. Monolitická
žebra navíc umožňují další využiti chráněné chodby při
dobývání sousedního bloku. Není nutno razit novou chodbu a snižovat výrubnost o uhlí ponechané v ochranném
pilíři léto chodby.
Používaná směs:
1) popllkocementová směs
2) popílek, flotační hlušiny a cement
V poslední době byla tato technologie úspěšně provozována na Dole 9. květen ve spojeni s lehce přemístitelným bedněním (rubáni 36 205).

Provádění asanačních prací

Vzhledem k dosažitelnému výkonu 20 - 40 m .h-1 je
použití potrubní dopravy velice výhodné pro rychlost
s jakou lze nutné uzávěry realizovat.
V porovnání s dosud nejužívanějším asanačním plavením popílku v poměrně řídké směsi (q = 700-900g.l-1) je
doprava mezních směsí s vysokým zahuštěním (q = 1026
-1334 g.l-1) výkonnější, bezpečnější z hlediska možných
ucpávek potrubí a energeticky úspornější (do dolu se
dopravuje menší množství vody).
Používaná směs:
A) Nástřiková směs:
popílek 50 - 60 %
cement 50 - 4 0 %
(na výstřiku přidání urychlovače tuhnutí)
6) Výplňová směs:
popílek
popílek a flotační hlušiny
cement 15 - 20 % k obsahu pevných látek

Zřizování dělící vrstvy - umělých
stropů pro spodní lávky mocných slojí
U této technologie je navrhováno prolévání závalových
hornin bezprostředně za porubem, nebo pomocí krátkých
vlečných rour, tuhnoucí směsí. Tímto se zjistí zpevnění
připocevní vrstvy závalového materiálu na výšku 1/4-1/3
mocnosti dobývané lávky. Technologie v podstatné míře
sníží pracnost ve srovnání s budováním klasických umělých stropů a zvýší bezpečnost práce. Sníží se podstatná
ztráty na uhelné substanci a vzhledem k vázání uvolněného uhlí zamezí se vzniku záparu.
Projektovaná směs : 1) popílek + 10% cementu
(nebo jiného levnějšího pojiva)
2) popílek a flotační hlušiny + 110% cementu

Vytváření kontaktních zpevňovacích
nástřiků ražených chodeb
Tato technologie má své uplatnění hlavně pň ražení
dlouhých důlních děl s delší životností., jako jsou překopy,
velkoprostorová důlní díla atp. Proto se předpokládá její
využití zejména pracovníky výstavbových organizací. Z tohoto hlediska má význam možnost dopravy potřebného
materiálu již hotového z povrchu až na pracoviště, kde se
před výstřikempřidá urychlovač tuhnuti nástřiku (směsi).

Vyplňování vícevýlomů vznikajících při
ražbě důlních děl v nepevných horninách
Tato technologie zaplněním prostoru vicevýlomu

tuhnoucí směsi, zabraňuje jeho zvětšování a další pokračování. Brání koncentraci metanu ve vylomených prostorách a zajistí rovnoměrnější zatížení výztuže důlního díla.
Projektovaná směs: popílkocementová směs+urychlovač tuhnutí.

Přidávání do zakládky

V rámci této technologie se provádí uzavírání vyrúbaných porubů a stařin, vytváření těsnících manžet v důlních
dílech, uzavírání požářišťaid.

V rámci této technologie je zajišťováno přidávání popflkových směsí a směsi popílku s flotačními hlušinami do
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foukané zakládky. Vzinká tzv. předpjatá základka s výrazně nižší stlačitelnosll. Přidáváni směsi je prováděno
bezprostředné na výstřiku z foukacího potrubí, popř. pomoci vlečných rour, kterými je základka proplavována. Pro
značnó"žvyšenf kvality foukané základky a tlm další zvýhodnění jejího praktického využiti je uvažováno rovněž
s řešením tzv. předpjaté hlušinové základky bez použiti
stlačeného vzduchu.

Vyplňování prostoru v závalové zóně
za porubem
Tato technologie zajišťuje vyplněni volných prosto r mezi
uvolněnými, ještě nestlačenými horninami v prostoru za
porubem a dále zlepšuje kontakt s ještě „nezalomeným"
stropem. Tímto se zajistí :
a) sníženi poklesu nadložnlch vrstev a tedy i vlivu tohoto
poklesu na povrch
b) vázán I uhelných částic ponechaných v závalu výplňovou směsí a tím zamezeni záparů
c) příznivější působeni tlaků na pilíř i porubovou výztuž
Jde o aplikaci podobné metody používané ve SRN na
Dole Walsům.
Používaná směs : 1) popílek
2) flotačnl hlušiny
3) směs popílku a dotačních hlušin
Této metodě, společně s metodou přelévání závalu
směsf ťlotačních hlušin a popílku je v a.s. OKD věnována
v současné době značná pozornost.
V následující části přednášky Vás seznámíme s výsledky experimentu prováděného pracovníky firmy
KOEXPRO, Dolu Lazy a OKD-BVZ V rámci experimentu
proběhlo:
• vytvořeni modelového závalu do výše cca 4 m na
povrchovém odvalu vč. zasypání potrubí prům. 100 mm
o délce 15 m, v závěrečné části opatřeném otvory prům.
40 mm s rozteči 100 mm a s nezaslepeným koncem
- navrženi směsi a sestaveni technologické linky na její
výrobu
- vlaslnf experiment s vtlačovánlm směsi do nezasypaného ústi potrubních řádů. Situace odvalu a trubkových
tahů ja znázorněna na obr. 1 {viz další strana).
Návrh receptury směsi byl proveden na základě dřívějších zkoušek s hydraulickou dopravou směsí podobného složení, ověřen v laboratoři KOEXPRO a při
opakovaných čerpacích zkouškách na zkušebně hydraulické dopravy na Dole 9. květen.

Použité materiály pro výrobu zakládkové směsi:
a) Popílek
K vytvořen í směsi byl použit popílek z Elektrárny Dětmarovice, jehož mechanofyzikálnl vlastnosti jsou :
měrná hmotnost 2.218 g.cm-3
sypná hmotnost 0.90 g.cm-3
Zmitostnf složení je uvedene v tab. 1.
b)Výpěrky
Jemnozmé výpěrky připravené na úpravně Dolu Lazy
s následujícími mechanofyzikálními vlastnostmi:
měrná hmotnost 2.42 g.cm-3
sypná hmotnost 1.40 g.cm-3
Zrnitostnl složeni je uvedeno v tab.2.
V průběhu tohoto experimentu došlo k vtlačení cca 30
rrr směsi v rozsahu koncentrace C = 0.46 až 0.59 do
odvalu pomoci jednoho potrubního řádu.
Pn vyhodnocení experimentu bylo mimo jiné konstatováno :
A. Vyplněná vrstva odvalu vtlačovanou zakládkovou
směsi dosahuje u ústi potrubní výšky cca 1 m. Směrem
proudění směsi je vytvořen val, jehož výška je maximální
ve vzdálenosti cca 1,5 m od ústí roury, pak postupně klesá.
B. Vtlačovaný materiál postupuje ve směru vtoku tak
daleko, až před sebou vytvořil val odvodněného materiálu,
o který se proud rozdělil do dvou stran. Setrvačnost takto
rozdělených proudů dotlačí materiál do poměrně značné
vzdálenosti (rychlost prouděni v ústi činila cca 1 m.s-1).
Výsledky experimentu již v současné době umožňuji
stanovit s dostatečnou přesností výšku a objem závalu
vyplněného zakládkovou směsf.
Uvedená, velice stručná charakteristika možnosti využiti zahuštěných směsi hromadných odpadů v hornické
prvovýrobě naznačuje možnosti širokého uplatnění definovaných i dalších technologii.
Zbývá, a to u většiny z nich, dořešit některé technické
uzly a především najit optimální variantu - varianty jejích
nasazen í. Tyto technologie snad „by" měly na jedné straně
pozitivně ovlivnit podmínky hlubinné těžby uhlí (snižováni
nebezpeč! záparů, snižováni nebezpeč! výbuchu ChU,
snižování projevů horských tlaků alp.), na druhé straně
snížit projevy dobýváni uhlí na povrchu a popř. technologickým ukládáním - zakládáním cizích hromadných odpadů krýt zcela nebo zčásti vlastní provozní náklady.
Praxe nejbližších měsíců ukáže, jsou-li tyto předpoklady
splnitelné.

Tab. 1. Zrnitostní složení popílku z Elektrárny Dětmarovice
nad mm

1,00

0.50

0,25

0,125

0,063

celkem

hmot. %

0,05

0,12

1,85

15,54

34,68

99,60

Tab.2.: Zrnitostní složení výpěrků
nad mm

10,0

5,0

hmot. %

8,36

82,66
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2,0
97,52

celkem
100,0
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Situace odvalu a trubkových tahů
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Modelování a simulace mírné kinetiky
rozmělňování v kladivovém mlýnu
Obsah

, £ (t) = [Ejj je n x 1 sloupcový vektor určený

Tento výzkumný úkol měl za cil zkoumat kinetiku rozmělňování v kladivovém mlecím zařízení při přípravě jemnozrnných materiálů. Výsledky zkoušek ukázaly, že
zatímco drticí distribuční funkce je normalizovaná jako
dříve, funkce rychlosti drceni ukazovala mírnou odchylku
od linearity. Byl aplikován semi-lineámípřistup pro simulaci mlecích parametru. Byla provedena úspěšná a vhodná
simulace. 2 tohoto důvodu lze shrnout, že pozorovaná
mírná odchylka od linearity neruší aplikaci základního
matematického výrazu, zejména je-li zavedena určitá modifikace pro získání přesných parametru drcení.

Úvod
Dříve byly parametry drcení interpretovány formou empirických vztahu sníženi energie (1,2) a/nebo zákony rozmělňování (3,4). V současnosti značně vzrostl zájem
o využiti matematických modelu mleli (5-8). Mezi těmito
modely je zájem zejména o rozměrový model mleti diskrétních dávek. Tento model je vyjádřen v termínech nepřetržité časové proměnné a diskrétní rozměrové
proměnné,
i
dMi(t) / dt =-Si o •
BIJ Sj <t) Mj (t)
(1)
kde M,(t) je hmotnost částic v i-té rozměrové frakci
v čase (t), Si(t) je funkce drticí rychlosti i-té rozměrové
frakce, která udává frakční rychlost, při které je materiál
drcen a B,, je drtici distribuční funkce, která udává poměr
produktu drcení jednotkové hmotnostní frakce o rozměru
Xj k xj+i, která se vztahuje k rozměrové frakci (i). Kladné
hodnoceni modelu a jeho vývoj lze najít na různých místech v literatuře o mleti (9-11). V případě lineární kinetiky,
t.j. funkce drtící rychlosti je nezávislá na prostředí, bylo
Reidem (10) získáno analytické řešení Rovnice (1), vyjádřené jako
M(t) = A E ( t )

(2)

kde:
M(t) je vektor nx1 spojených hmotnostních frakcí,
A=[Aij] je nxn je nižší trojúhelníková malice,
Aij (i=1
n) jsou prvky j-tého
vektoru určeného

Mi (O) A,,=

AiK

k=

-Si t

i =1,2,•

a Mi(O) je počáteční hmotnostní frakce rozměrové
Irakce i. Na druhé straně, v případě nelineární kinetiky bylo
zavedeno několik linearizovaných přístupu, jako: 1. Stioji
a Austin (12) prohlásili, že drtící kinetika každé rozměrové
Irakce muže být popsána dvěma funkcemi drtící rychlostí,
první pro velké zbytkové frakční hmotnosti 0,15 a druhou
pro nižší zbytkové hmotnosti. Tento přístup předpokládá
prudké zvýšení v drticí rychlostní funkci, která je fyzikálně
neplatným pojmem. 2. Swaroop (13) vyvinul linearizovaný
model závislý na prvním řádu Tylorova sériového rozvoje
výrazu drtici rychlosti. Navíc k funkcím drticí rychlosti a
distribuce drcení byla zavedena třetí sada parametru pod
názvem funkce gradientu drticí rychlosti. 3. Grandy a Furstenau (14) popsali konvexní mírnou nelineární mlecí kinetiku formou lineární kombinace kinetiky nultého řádu
a prvního řádu. Byl zaveden usměrňovači faktor (p), definovaný jako faktor umožňující korekci křivky diagramu
úbytku vsázky na přímku, je vyjádřený následovně:
1-01
Pí = •

Mi(O)

(3)

01
kde (OÍ) a (1 - Oi) jsou frakce prvního řádu a nultého řádu
kinetiky mletí rozměrové frakce (i). V závislosti na této
koncepci vyvinuli své pseudo predpovední schéma pro
hodnocení parametru drcení. Nakonec 4. Mohram (15)
přišel s nápadem aplikace semilineárního přístupu pro
popis mírné neiineám í kinetiky. Tento přístup je založen na
nelineárním přístupu pro hodnocení drticích parametrů
(Grandy - Furstenauovo pseudo predpovední schéma)
a lineárním matematickém výrazu pro simulaci mlecích
dat.
Grandy-Furstenauovo pseudo predpovední schéma
Toto schéma je podobné schématu vypracovanému
dříve Herbstem a Furstenauem (16) pro lineární systémy,
ale počáteční funkce rychlosti drcení S,(O) a součtová
počáteční konstanta pracovní rychlosti Fi(O) nahrazují Si
a Fi. V tomto schématu jsou hodnoceny parametry drcení
následovně: Funkce počáteční rychlosti drcení vsázky
Si(O) je hodnocena z počátečního sklonu grafu úbytku
kinetiky vsázky. Jestliže je výrobní rychlost jemných částic
ve formě kinetiky nultého řádu, potom lze jednoduše určit
funkci rozložení kumulativního drcení vsázky:
(rovnice na další stránce)

156

Bii = F, (O) / Si (O)

(4)

kde F,(0) vyjadřuje počáteční kumulativní konstanty
výrobní rychlosti nultého řádu, které mohou být odvozeny
z počátečních diagramu pracovní rychlosti. Za předpokladu, že je pracovní rychlost konstantní, je Fi zkoumané
Aribterem a Bahrnym (17) následující:
Fi = K o

(5)

(-

nerozměrové funkce počáteční drticí rychlosti vsázky
S,(O) mohou být získány z:

SJ(O) = SI(O)

V x j X|+i

77=

X1 X2

(6)

kde (<*) je distribuční modul Gaudin-Schumannova
rozložení zrnitosti a čitatel a jmenovatel zlomku jsou geometrickým průměrem zrnitosti j-té frakce a vsázky. Rovnice
(6) předpokládá za prvé lineární vztah mezi log S,(O) a log
geometrického průměru zrnitosti a za druhé, že všechny
rozměrové frakce mají stejnou hodnotu (o). Za podmínky,
že funkce distribuce drcení je normalízovatelná, t.j. nezávislá na původní zrnitosti, potom muže být jednoduše
odvozena nerozměrová funkce distribuce kumulativního
drcení vsázky z:

BIJ

=

Si (O)

nebo ekvivalentně z:

(8)

B|I

• j+1. i

v případě provádění rozměrové diskretizace ha konstantní sjlový ppměr a nakonec jednotlivě z:
BIJ

= Bi| -

(9)

V této studijní práci, linearita mlecího systému sledovaná dříve, byla testována y případě úpravy jemnozmných
vsázek. V této souvislosti byl proveden pokus za účelem
studia a simulace parametru mletí.

Experimentální
Materiálem používaným při této studijní práci je čistý
křemen o měrné hmotnosti 2.65. Pochází z východní části
pouště v Egyptě. Všechny pokusy byly prováděny v laboratorním kladivovém mlýnu, vyrobeném pro tento účel.
Drtici část stroje má hmotnost 12 kg. Zvedá se pomocí
křivkového kotouče při 3 ot./min, a nechává se padat
vlastní vahou. Tříděni základního materiálu bylo prováděno s použitím třepačky Ro-Tap a sadou laboratorních sít.
Průměry těchto sít se pohybuji kolem 1,28. Váženi materiálu, který zůstal na různých sítech, bylo prováděno
elektrickými váhami (\yp mettler). Poté, co byl materiál
rozdrcen a jeho zrnitost snížena na vyhovující rozměr, byly
připraveny dvě vsázky, konkrétná 0.750x0.600 a
0.385X0.300 mm. Byly vytvořeny vzorky vsázek o hmotnosti 100 g. U všech zkoušek byl čas drcen! vyjádřen
počtem dopadů drticí hlavy. Každý vzorek byl postupně
drcen 4, 8. 16, 32. 64, 128 a 256 údery. Jinak řečeno.
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během každé zkoušky pracoval mlýn po dobu předem stanoveného počtu úderu. Potom byl materiál odváděn přímo na
síta na třepačce Ro-Tap a tříděn 30 min. Nakonec byl materiál, který zůstal na sítech, zvážen, sesýpám dohromady a
znovu použit jako vsázka pro následující zkoušku.

Výsledky a diskuse
Mlecí kinetika prvního řádu uvedených vsázek
0.750X0.600 mm a 0,385X0.300 mm, zároveň s kinetikou
frakce 1,200X1.020, získanou dříve, jsou ukázány na
obr.(1). Je důležité zdůraznit, že ve všech případech byl
čas mletí vyjádřen počtem dopadů drtici hlavy. Z těchto
čísel je zřejmé, že snižující se mlecí kinetika se odchyluje
od lineární kinetiky, jak se zmenšují rozměry částic, což na
druhé straně znamená, že existuje určitý druh závislosti
funkce drticí rychlosti na okolních podmínkách. Tato odchylka se stává významnější s prodlužující se dobou mletí.
Diagramy obr.(1) byly upraveny do přímky na obr.(2) pomocí rektifikačního faktoru (p) 0,1. Frakce mlecí kinetiky
prvního řádu ( p ), jak byla vypočítána z rovnice (3), byla
zjištěna převážně (0,91). Myšlenka využití semilineámího
přístupu pro simulaci mlecích parametru, kterou navrhl
Moharam, byla přijata. Volba muže být podpořena faktem,
že výsledky simulace jsou citlivější na parametry drcení,
než použitý matematický výraz a také v důsledku možnosti
pozorovat jemné odchylky. Tento přístup, jak bylo řečeno
dříve, závisí na Grandy-Fuerstenauvě pseudo-předpovědním schématu při hodnocení parametru drcení. Pro
ověření platnosti tohoto schématu byly parametry drcení
jemných vsázek porovnány s hrubozrnnějšl vsázkou
1.200X1.020 mm, získanou dříve za stejných podmínek.
Ve vztahu k této předcházející práci (18) bylo zjištěno, že
ze zařízení produkujících jemnozrnné materiály, jaracuje
kladivový mlýn při konstantní počáteční rychlosti (Fi). Tato
pracovní rychlost byla rovněž zjištěna pomocí Aribterovy a
Bahrnyovy rovnice (5) s ( u ) rovná se 0,8. Typické příklady
diagramů pracovní rychlosti u jemných materiálů jsou uvedeny na obr.(3) a obr.(4). Funkce počáteční rychlosti drceni
S,(0) u vsázek 0,750X0.600 a 0,385X0.300 mm (0,037 a
0,020 min.'1) byly získány z grafů obr.(1) zároveň s funkcí
vsázky 1,200X1.020.020 a byly porovnány s vsázkovým
geometrickým průměrem na obr.(5). Lineární vztah byl
získán s ( a ) rovnající se 0,86, což prokazuje platnost
rovnice (6). "Konstanty počáteční pracovní rychlosti Fi(O),
jak byly stanoveny z počátečních křivek diagramů obr.(3)
a obr.(4), byly kombinovány s funkcí počáteční rychlosti
drcení Si(0), jak dokládá rovnice (4), aby byly získány
funkce distribuce kumulativního drceni vsázek (BM).
Obr.(6) odráží závislost této funkce na vsázce normalizovaného rozměru
. _ _ _
( xi I Vx, Xj„, ).
Obrázek dokazuje, více či méně, normalizovatelnost
funkce rozložení kumulativního drcení, rovnice (7), s ( a )
rovnajíc! se 0,85. Z toho vyplývá, že uvažované predpovední schéma je platné. Otomto výsledku se lze přesvědčit
sledováním hodnot ( u ) na obr. (5) a obr.(6), které se od
sebe příliš neliší (0,86, 0,85).

Počítačová simulace
Po odhadnutí drticích parametrů byl na číslicovém počítači naprogramován lineární matematický výraz, rovnice"
(2). Stojí za zmínku, že v rámci přípustného přiblíženi bylo
pravidlo normalizovatelnosti pokládáno za platné a průměrné hodnoty funkce distribuce kumulativního drceni
Obr.(6) byly považovány za vyjadřující celkové seskupení
částic. Obr. (7) a obr.(8) srovnávají předpovězené a při
zkouškách zjištěné rozložení částic. Bylo dosaženo
úspěšné simulace, která naznačuje vhodnost zvoleného

přístupu pro popis mírného nelineárního chování drtícího
systému kladivového mlýnu. Zde ziskané výsledky, zároveň s výsledky získanými dříve, dokládají, že linearita
mleciho_systému nemá inherentní charakter, ale závisí do
určité míry na provozních podmínkách. Pokud jde o kladivový mlýn, myslíme si. že nelineárni chování mtiže vznikat
vytvářením mnohočáslicové vrstvy, která muže bý! očekávána při úpravě jemných vsázek anebo aplikací
intenzivních mlecích operaci. Při těchto podmínkách je
rozmělňovací mechanismus důležitější než nárazový
meeranismus. Toto snížení úlohy nárazového mechanismu, zároveň s nadměrným odporem hrubých částic v
důsledku tlumícího účinku, muže být za konkávnostl pozorovanou na obr.(1). Tato inteipretace muže být zdůvodněna, uvédomíme-li si, že zde existuje určitá tendence k
lineárnímu chování při zvyšování vsazek. Z toho vyplývá,
že mírná odchylka, zaznamenaná zde, nesnižuje význam
použití matematického výrazu prvního řádu, zejména jsouli drticí parametry přesně odhadnuty. Tento výsledek
potvrzuje předcházející závěr o linearitě mlecího systému
kladivového mlýna za normálních provozních podmínek.

Závěr
Byla zkoumána kinetika rozmělňování relativně
jemnozrnných vsázek v mlecím systému kladivového
mlýna. Výsledky zkoušek ukázaly mírnou odchylku,
v konkávni formě, od linearity při dlouhých mlecích dobách. Toto naznačuje určitý druh závislosti tunkce drticí

rychlosti na okolních podmínkách. Mírnost těchto odchylek
byla prokázána, když bylo zjištěno, že frakce mlecí kinetiky
prvního řádu je dominantní (kolem 0,91). Byla rovněž
ověřována normalizovatelnost funkce distribuce drcení.
Pro simulaci mlecich parametrů byl zvolen semi-lineámí
přistup. Bylo dosaženo úspěšné simulace, i když byly při
delších mlecích dobách zaznamenány některé omezené
nesrovnalosti. Tyto nesrovnalosti mohou být výsledkem
nadměrného odporu drsných částic (tlumicí efekt) anebo
nevyvážeností mezi dvěma hlavními pracovními mechanismy (nárazovým a rozmělňovacím). Z toho vyplývá, že
mlecí systém kladivového mlýna může být považován při
normálních pracovních podmínkách za systém lineární.
Zvolený semi-lineární přístup je rovněž vhodný pro popis
mírného nelineárního chování systému, který muže být
výsledkem změn těchto podmínek.

Odkazy
Obr.(i) Grafy mlecí kinetiky prvního řádu
Obr.(2) Korekce nelineární kinetiky do přímky
Obr.(3) Křivky pracovní rychlosti se vsazkou 0,750 x
0,600 mm
Obr.(4/ Křivky pracovní rychlosti se vsázkou 0-385 x
0,300 mm
Obr.(5) Geometrický průměr zrnitosti
Obr.(6) Závislost funkce distribuce drcení na zrnitosti
Obr.(7) Simulace rozmělňováni vsázky 0,750 x 0,600 mm
Obr.(8) Simulace rozmělňování vsázky 0,385 x 0,300 mm
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Korekce nelineární kinetiky do přímky
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Obrázek 4
Křivky, pracovní rychlosti se vsázkou
0,385 x 0,300 mm
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Obrázek 6
Závislost funkce distribuce drcení
na zrnitosti
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Výzkum vlastností odpadních materiálů
používaných v dole
Vedle hlušinové základky foukané a sypané dopravované suchou cestou se v poslednídobě rozšiřuje hydraulická
doprava, jíž jsou do dolu vedeny i ruznó jiné, převážně
odpadní materiály - počínaje samotným popílkem a konče
směsemi popílku, tloatačních hlušin, mleté strusky, cementárskych úletu, cementu aj. Z důlního hlediska jsou tak
řešeny potřeby technologické (zakládáni porubu, vytváření dělící vrstvy), bezpečnostní (budování izolačních objektu, zaplavování závalu a proplavování základky), popř.
obojí (zřizování těsnicích ochranných žeber, zaplňování
nadvýlomu a prostoru nad výztuží). Využívání důlních,
elektrárenských i jiných odpadu v podzemní současně
znamená ekologický přinos plynoucí z omezeného ukládání odpadu na povrchu a u některých způsobu také
snížení vlivu dobýváni na povrchu.
S rozvojem nových technologií používání odpadu
s event, aktivními příměsemi roste i náročnost na zkoušeni
a kontrolování materiálu. Z výsledku zkoušek je totiž možno zpětně ovlivňovat vlastnosti materiálu s cílem dosáhnout optimálních parametru. V dalším textu je rozveden
výzkum a sledování vlastnosti materiálu používaných jednotlivými technologiemi.

Foukaná základka
Výzkum základových materiálu se dlouho omezoval na
empirii a teprve nedávno se zaměřil na zkoumaní vlastností s cílem definovat ty rozhodující (1). S růstem technických znalostí i problému spojených s dobýváním
mocných slojí vyvstala nutnost systematického výzkumu
základkových materiálu (2).
Vedle fyzikálně mechanických vlastností (zrnitost, vlhkost, hustota, objemová a sypná hmotnost, stlačitelnost)
jsou zkoumány petrologické vlastnosti (petrografický a mineralogický rozbor i stanoveni aktivních - tmelívých - jílovitých částic pod 20 mikrometru), geochemické vlastnosti
(obsah kationtu a aniontu zjištěných chemickou analýzou
složení výluhů z horniny), zejména pak pevnostní vlastnosti (pevnost v prostém tlaku i v příčném tahu a z hodnot
pak vypočtená soudržnost). Právě soudržnost charakterizuje vlastnosti stropu tvořeného základkou vrchní lávky při
dobývání spodní lávky mocné sloje (jeho stmelení, elasticitu a způsob zavalování).
Z mnoha desítek vzorku s modelovanými vlastnostmi
(zrnitosti, petrografického složení, vlhkosti), byly zjištěny
Lokalita

Materiál

OKR - Dul
9. květen

jíl. + prach
pískovec
jemnozmý
hrubozmý
jemnozrný
hrubozmý
jemnozmý
hrubozmý

OKR - DUI
9.květen
OKR-vrt
Frenštát
Kladno
výpěrky

zajímavé výsledky. Stlačitelnost při standardním tlaku
15 MPa kolísala od 23% do 41%, přičemž vliv petrografického složení je malý - pouze stlačovací křivka u
pevnějších materiálu má strmější průběh než u měkkých
a plastických. Velký vliv na stlačitelnost má zmitostní složení: jemnozmné materiály s přídavkem popílku jen 25%,
zatímco hrubé materiály až 40%.
Sypná a objemová hmotnost rozvolněného materiálu je
u OKR hlušin 1450 až 1750 kg/m3 Dusobením tlaku
15 MPa vzrůstá na 2200 až 2450 kg/ m .
Výsledné pevnosti jsou ovlivněny jak původem vzorků
a petrologickým složením, tak zrnitostí a vlhkostí. Při jinak
shodných vlastnostech (zrnilost a vlhkost) prokázaly jílovce ve směsi s prachovej nejlepší hodnoty, zatímco
r růstem obsahu pískovce dochází k výraznému zhoršení.
Při větším obsahu jemného zrna ve vzorku stoupá jeho
pevnost, je-li ovšem dodržena optimální vlhkost.
Přídavkem (čerstvého!) popílku nahrazujícího ve směsi
nejjemnější zrno vzrostly pevnosti až o 50%. Stejně tak
vzrůstá pevnost převlhčením směsi, i když třeba dojde
k vyplavení části nejjemnějšího podílu. Též dlouhodobé
stlačováni (28 až 58 dnu) způsobilo nárůst pevností až
o polovinu. Typické hodnoty pevnosti a soudržností
získané ze vzorků standardní zrnistosti (dle Fullera, do
31,5 mm) jsou zřejmé z dolní U bulky.
Při aplikaci laboratorních výsledků na důlní podmínky
piatí, že vhodný je základkový materiál tvořený hlušinami
z dobýván í v susškých vrstvách obsahující jílovce a jílovité
prachovce s jflovitými tmely, zatímco hlušiny z dobývání
sedlových vrstev obsahují převážně prachovce a pískovce
s křemitými imely, a tedy pevnost a soudržnost jimi vytvořené základky je podstatně horší. Přitom jílovité součásti i u toha méně vhodného materiálu jsou soustředěny
v jemném zrnu, takže odtříďování jemných tříd z důvodu
snazší dopravy (nalepování a prášení) je nutno odmítnout.
Z důvodu zachování vhodné zrnitosti materiálu jsou tedy
vhodnější pro svislou dopravu spirálové skluzy a skipy než
spadové potrubí degradující zrno.

Plavená a tuhnoucí základka
Klasická plavená písková základka se u nás neprosadila, úspěšné však byly podobné aktivity související s centrální hydraulickou dopravou (plavením) popílkové

Průměrná pevnost (MPa)
prostý tlak
příčný tah
1,00
0,06
0,03
0,60
0,8
0,07
0,02
0,45
0,05
0,95
0,25
0,01
0,07
1.05
0,85
0,05
160

Soudržnost
(MPa)
0,12
0,07
0,12
0,05
0,11
0,02
0,13
0,10

suspenze, jíž jsou vybaveny všechny karvinské doly. Systémy centrálního plaveni silně zahuštěné popílKové suspenze z povrchu byly zavedeny na dolech Dukla a Fučík plavící jáma (3).
Později byly u nás vybudovány modernější stanice umožňujicí dávkovanísložek včetně automatizace. Nejprve
na Dole Lazy, kde stanice sloužila k výrobě popilkocementové suspenze pro vytvářeni tzv. dělící vrstvy jako
náhrady za foukanou základku. Nověji jsou budovány plavící stanice pro dávkování složek a vytvářeni silně zahuštěné popilkocementové suspenze s dalšími přídavky
(Dul 9. květen. Dul František), které slouží ke zřizování
ochranných těsnících žeber, vyplňování nadvýlomu a prostor nad výztuží dlouhých důlních děl i 7řizování bezpečnostních objektu (hrázi, hrázových dveří apod.) Nejnovější
typ velkokapacitní stanice je vybudován na Dole Darkov
pro přípravu vícesložkové suspenze (popílek, flotační hlušina aj.) k zakládáni porubu zajišťující malé stlačení a tedy
únosné poklesy nezpůsobující devastaci povrchu.
S vícesložkovou suspenzí určenou k zakládání plavením byly provedeny orientační modelové zkoušky. Průměrné složení vzorku bylo: 7% flot. hlušin, 46% popílku,
30% jemnozrných výpěrku, 17% vody. Získáno velmi hustá
suspenze měla průměrnou hustotu 1750 kg/m 3 , v sušině
2070 kg.'m3. Stlačením do 10 MPa se počáteční vlhkost
17% snížila na 7.5%. Stlačitelnost kolísala okolo 12%,
přičemž stlačen im vznikl málo pevný a soudržný koláč, viz
následující tabulka, kde jsou uvedeny i hodnoty vzorku
děliči vrstvy.
Porovnáním vzorku plavené a foukané zakladky vyplynulo, že
- stlačitelnost při dané vlhkosti je zhruba poloviční
- rozdíl hustoty před a po stlačeni je u plavené asi
poloviční (0.3 až 0.4 oproti 0,6 až 0.8 kg I)
• pevnost a soudržnost je až řádově nižší.
Nižší stlačitelnost plavené zakladky je však doprovázena uvolněním velkého množství vody. S ohledem na plastičnost takovéto plnvené zakladky je nutno úložný prostor
pevněji fixovat.
Třebaže aplikace dělicí vrstvy se na rozdíl od zahraničí
v našich podmínkách neuplatnila, laboratorní a modelové
zkoušky (4) poskytly řadu výsledku, které byly později
využity pň aplikaci popílkocementových suspenzí. Zkoušky potvrdily, že popílek z blízkých elektráren má nízký
obsah CaO a MgO. a samotný má pevnost v prostém tlaku
0.1 až 0,2 MPa po 28 dnech. Je proto nutno k němu
přidávat víc než 10% cementu, aby bylo dosaženo pevnosti popcem. suspenze okolo 2MPa. V případě modelování závalu prolitého popílkocementovou suspenzí
pevnosii samozřejmě klesnou, zhruba na desetinu (0,1 až
0,2 MPa). Teprve použitím většího množství suspenze,
dokonalým promícháním a eventuálně stlačením vzorku
pevnost stoupla. Výsledné pevnosti jsou uvedeny v tabulce na této straně dole.
Z výsledku je zřejmé, že jemno až středozmný pracho-

Lokalita
plavená směs
hluš. Lazy
+ PC susp.
dtto-stlačeno 1 MPa
hluš. Lazy (15 MPa!)

materiál

vec s jllovitým tmelem (poslední vzorek) má za stejných
podmínek totožné hodnoty jako velmi podobný materiál
z Dolu 9. květen (předchozí tabulka). Vzorky prolité popcem. suspenzí a promíchané, bez následného stlačení,
mají hodnoty nižší (při 5% cementu) nebo jen asi dvojnásobné (při 17% cementu), teprve po okamžitém stlačení
1 MPa se výsledky zlepšují, avšak výrazně opět až u tzv.
bohaté suspenze (17% cementu).

Popilkocementové materiály
Používají se jednak pro ochranná žebra a zaplňovaní
výlomu a prostor za výztuží chodeb, jednak pro budování
důlních hrází a objektu hrázových dveří. Toto použití je
rozlišeno podle požadovaných vlastností suspenze: zatímco u prvých postačuje nízká pevnost a cement zajišťuje
pouze zatuhnutí materiálu, je u druhých požadována pevnost dle určení bezpečnostních předpisu a směrnic.

Ochranná těsnící žebra a zaplňování
prostor za výztuži
Podkladem pro stanovení složení popcem. suspenze
byly rozsáhlé laboratorní a modelové zkoušky (5). Byly
prováděny např. zkoušky samoťuhnouclho efektu popcem. suspenze: zpočátku se totiž vytvářejí málo pevné
vazby mezi částicemi a hmota se chová jako tixotropní
(jakoby tuhne), avšak vznikající vazby se mícháním
a třepánim dají velmi snadno ztekutit na suspenzi, která
zase v klidu „tuhne".
Nejpodrobnější byly zkoušky skutečného zatuhnuli suspenze a výsledných pevností v čase. Zkoušky pevnosti
byly prováděny dle stavebních norem na trámečcích
160x40x40 mm (pevnost v ohybu a prostém tlaku).
Stanovené složení musí splňovat hustoty, vyhovovat
podmínkám hydraulické dopravy v dole na velké vzdálenosti, s možností zastaveni směsi a jejího pozdějšího
vypuštěni. Pň nízkém obsahu cementu a měrných hmotnostech popílku okolo 2100 kg/m 3 je provozně ověřeno
ještě únosné zahuštění cca 1250 kg/m 3 , což odpovídá
hmotnosti suspenze cca 1700 kg/m 3 . Toto zhruba odpovídá stavařskému vodnímu koeficientu V/C=0,36 až 0,40.
Na základě laboratorního výzkumu bylo doporučeno pro
výplňový materiál ochranného těsnícího žebra zastoupení
cementu 15 až 30%, což zajišťuje pevnost v tlaku po
7 dnech až 5 MPa a po 14 dnech min. 4 MPa (7). Z ověřovacího provozu doprovázeného měřen Im stlačen í a konvergence (6) se prokázalo, že postačí menší přídavek
drahého cementu (cca 5%). Použitá technologie plnění
suspenze do textilních vaku uvnitř prostoru zabudovaného
dřevěnou výztuží totiž nevyžaduje větší pevnost výplně.
Zřizování ochranných žeber bylo úspěšně ověřováno na
několika_ dolech a jde již o standardní technologii.
Zkoušky materiálu je nutno provádět i v provozu: kontrolní odběr vzorku ke zjištěni hustoty, občasné zjištění
pevnosti materiálu ze suspenze zalité do forem standardní

průměrná pevnost /MPa/

soudržnost

prostý tlak

příčný tah /MPa/

0,11

pod 0.01

ca 0,01

popcem. 5% cem.

0,5

0,05

popcem. 17%C.

1,7

0.18

0,08
0,28

pop.+ll. hl.
+ jem. výp.

PC s 5% cementu

1.2

0.15

0,21

PC s 17% cem.

4.3

0.46

0,70

bez suspenze

1.0

0,06

0.12
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krychle o hraně 150 mm. Pro každou změnu popilku
a cementu by měla být zjištěna hustota (měrná hmotnost)
materiálu jako podklad pro přesný výpočel dávkování sto'
žek.
Popdkocementová suspenze namíchaná na povrchu je
pro komplikovanou hydraulickou dopravu v dole často
velmi hustá, avšak pro samostatné uloženi v dole příliš
řídká. Pň budování těsníc/ho žebra se to podařilo vyřešit
použitím vaku z filtrační tkaniny, avšak pro případy, kdy
chceme „obalení" omezit, je žádoucí nalézt prostředek
k okamžitému tuhnutí suspenze po jejím umístění. Již
dříve (8) byly úspěšně ověřeny flokulanty, i když to bylo za
méně náročných podmínek. Jde o makromolekulami polymery polyakrylamidového typu, které mají neionický charakter. Způsobují jednak koagulaci (vazbu jemných podílu
ve shluky), jednak zrychlení sedimentace a také zlepšení
filtrace. Obvykle jsou používány (např. y uhelném úpravnictví) pro velmi řídké suspenze. U našich velmi hustých
suspenzí se uplatňuje především koagulačni účinek, další
dvě vlastnosti jsou potlačeny.
Na náš požadavek byly provedeny zkoušky s pěti flokulanty (5). z nichž nejúčinnější byl SuperflocA 130. Dávkováno přitom bylo 15 g/m 3 , a to 0 , 1 % ní roztok do směsi
9,5% cementu a 2 1 % cementu SPC 325 s popílkem NIH
Ostrava. Zkoušky prokázaly rychlejší nabyti únosnosti takové suspenze po uložení, i když výsledná dlouhodobá
pevnost se použitím flokulantu snižuje.
Zmíněně výsledky nebyly však uspokojivé, a tak po
konzultacích s úpravniky bylo zvoleno řádově vyšší dávkováni 100 až 200 g 1 pevné hmoty. Pro takové dávkování je
nutno činidlo rozpustit v lihu a až pak ve vodě. Laboratorní
zkoušky ílokulantu Supertloc M 100, Sokoflok 28AT a Sokoflok 28CK ukázaly téměř okamžitý účinek tak silného
flokulantu: po promícháni suspenze zahuštěné 1200 g/l
a 0,1%ním roztokem tlokulantu došlo ihned k reakci
a vznikla velmi hustá pasta. Dávkováni činidla je za těchto
podmínek 0.12 až 0,24 g na litr suspenze. Jde o přimíchání
objemu 0,03 až 0,06 litru roztoku k litru suspenze, takže
nehrozí rozředéní husté suspenze při ukládání.
Tyto velmi nadějné výsledky byly podkladem k provoznímu ověřeni flokulantu při zaplňování popcem. suspenze
za vyztuží chodby na Dole 9. květen, a to v rámci námi
prováděného výzkumu koncem roku 1992.

Důlní hráze a objekty hrázových dveří
Jedním z hiavních odbératelú stavebních hmotvdoleje
obor bezpečnosti. Patří sem výstavba výbuchovzdorných
hrází, provozních uzavíracích hrází, objektu hrázových
dveří.
Žádoucí je především řešeni výbuchoyzdorných hrází
(9) dosud budovaných ze sádry plavením z místa, se
záměrem rychlého naplněni objektu hráze suspenzi vedenou z povrchu. Výzkumně (5) bylo úspěšně odzkoušeno
použití rychlovazného cementu (BS RVC z Cementárny
Prachovice), který dle TP CÉVA 1/89 měl - při nízkém
vodním součiniteli! - dosahovat 2 MPa za 4 hodiny a 35
MPa za 24 hodiny. Zkoušky později sériově dodaného
materiálu však nevyhověly a pro nevyrovnanou kvalitu
vyráběného BS RVC bylo nutno nastoupenou cestu opustil.
Další řešení na bázi cementu PC 400 (cement, popílek,
mletá struska, štěrkový písek, voda) dato dobré výsledky
- 0.5 MPa/2 h, 2,5 MPa/24 h, 6,7 MPa/3 dny - avšak ani
tato receptura provozně neuspěla, jelikož pří malém přebytku vody či nepřesném dávkování pevnosti prudce klesají. Navíc pak nebyl nalezen urychlovač, který by
nezpůsoboval okamžité tuhnuti, což omezuje dopravitelnost a roztékavost suspenze v hrázi. Na základě
následných konzultaci s odborníky oboru bezpečnosti bylo
konstatováno, že popílkocementové suspenze mají zcela
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jiný charakter než sádra (pomalu nabývají pevnost) a pří
současných požadovaných vlastnostech je jako náhradu
sádry uvažovat nelze. Nicméně lze je použít na provozní
uzavírací hráze, které jsou zřizovány dlouho před použitím.
Efektivním využitím popílkocementové suspenze je náhrada sádrové výplně objektu hrázových dvéří, přetěžovacích a obdobných izolačních objektu. K získáni podkladů
byl proveden laboratorní výzkum (5) směsi cementu (20%,
25%.33%, 40%, a 50%) a popílku při zahuštění okolo 1250
g/l. Statické rozlití bylo 125 až 105 mm a tixotropnl 228 až
195 mm. Začátek tuhnuti s rostoucím podílem cementu
klesal z 4 h 20 min na 3 h 20 min a konec tuhnuti z 6 h 50
min na 4 h 50 min. Dosažená pevnost v tlaku byla 0,5 až
3 MPa/24 h, 2 -11 MPa/3 dny a 4 - 19 MPa/ 7 dnů, opět
s obsahem cementu rostla. Z výsledku byla definována
receptura pro max obsah cementu: 6501 vody, 950kg SPC
325, 20 kg bentonitu a 940 kg popílku (pro nižší obsah
cementu se přepočte složení).
Ve spolupráci s Dolem 9. květen byla r. 1990 provedena
stavba dvou izolačních hrázových dveří(9) na třídě 36570,
které byly nejprve obezděny a pak vyplněny popcem.
suspenzí s 33% cementu. Z ekonomického porovnáni
vyplývá relativní úspora 10%, při významné časové úspoře, dokonalém utěsněni a zaplnění celého výlomu
a menším fysickém vypěti pracovníku. Současně je méně
zatížena chodbová doprava a je využit odpad • popílek.
Pň plaveni byly odebrány vzoiíy suspenze do kiychlľ
150 mm ke zjištění pevností. Průměrné hodnoty byly 5,9
MPa/3 dny, 8.G MPa/7 dnu a 11,5 MPa/28 dnu. Nazákladě
zkoušek byl Resortní zkušebnou FMPEč. 1504 zpracován
odborný posudek č. H 01147, stanovující podmínky pro
využití směsi. Po souhlasu ORB správy OKD, a.s, a Obvodního báňského úřadu povolil ředitel VVÚÚ výjimku
z ON 446451 „Objekty hrázových dveří se sádrovou výplni". Je stanoveno, že objekty hrázových dveří nutno
dimenzovat dle nomogramu v normě s uvažovanou pevností PC směsi 5 MPa. (Snížená hodnota volena s ohledem k předpokládanému koeficientu nehomogenity 1,5).
Hrázové dveře nesmí být zavěšeny dřív než po 7 dnech
od dokončení stavby a je nutno dodržet předepsanou
technologii výstavby. Úspěšnost aplikovaného výzkumu
potvrzuje skutečnost, že jen za 16 mésícU bylo na Dole
9. květen touto technologií vybudováno 13 izolačních objektu, přitom kratších než se sádrovou výplní!
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OKD, a.s. - Ostravsko-karvinské koksovny

Řešení problematiky životního prostředí
v Ostravskokarvinských koksovnách
Ostravsko-karvinské koksovny jako VOJ OKD, a.s.
představuji 3 výrobní závody a to koksovna Svoboda
v Ostravě - Přívoze, koksovna Jan Sverma v Ostravě •
Mař. Horách a koksovna Čs. armády v Karviné.
Hlavním výrobním programem je výroba koksu, dalším
výrobky jsou koksárenský plyn, surový dehet, surový, benzol, síran amonný, a fenolát sodný.
Závody OKK nabízejí celkem 35 druhů koksu pro slévá'
renskou a hutni výrobu, pro speciální metalurgii, vytápění
kotlů a pro maloodběratele.
Koksárenský plyn technicky čistý je zpracováván v
MCHZ Ostrava - Dusíkámy jako surovina pro výrobu vodíku, rovněž je používán jako topné médium v teplárnách
a elektrárnách.
Chemické produkty jsou využity přímo jako finální produkt (s Iran amonný - zemědělské hnojivo) nebo jako surovina pro další zpracování v DEZA, Valašské Meziříčí, a to
surový dehet, surový benzol o fenolát sodný.

Studie ekologizace OKK

Výpočet rozptylu emisí byl proveden podle metodiky
MLHV z roku 1979 (3 třídy rychlosti větru, 5 druhů stability
ovzduší) pro všechny závody OKK kumulované. Výsledek
je reprezentován tak, že daná škodlivina vykazuje v referenčním bodě při každé rychlosti větru a stabilitě ovzduší
určitou max. koncentraci v mikro g/m3 a dále je uvedena
celková dávka znečištěni během 1 roku.

Technická opatření k ochraně ovzduší
OKK
Na základě stanoviska ČTIO Ostrava ze dne 16.7.1991
a posudků oponentu byla původní studie ekologizace OKK
přepracována zpracovatelem HP Místek. Došlo rovněž ke
změně názvu studie na „Technická opatření k ochraně
ovzduší OKK". Odpadní vody byly řešeny samostatně ve
studii „Návrh koncepce čištění odpadních vod koksoven
OKD".
Koncepce čištěni odpadních vod spočívá v předčištění
vod na koksovnách (filtrace, oddehtování, deamonizace)
s nezbytnou akumulací, odváděni a biologické čištění vod
na městských ČOV v Ostravě a Karviné. Alternativně bylo
uvažováno biologické čištění na vlastní čistírně.
U koksovny Svoboda se vycházelo z kapacity stávajících baterií bez nové KB 6. Za účelem objektivního vyčísleni hmotnostních toků emisí bylo rozhodnuto o nutnosti
zpracování jednotné metodiky odborníky z VŠB Ostrava,
ČTIO Ostrava a HP Místek. Rozptylové studie byly zpracovány pro jednotlivé závody OKK. Otázkou zůstává snížení emisí NOx z otopu KB. Dodržení požadované
koncentrace, ve spalinách předpokládá primární konstrukční opatření, což lze realizovat jen při výstavbě nových
KS nebo při blokových opravách. Snížení teploty topných
kanálů situaci řeší jen částečně. Dále je nutno dořešit
požadavek ČTIO Ostrava ve věci kalové vody z CEAGU a
třídíren koksu, která nesmí být použita k hašení koksu
vzhledem k obsahu a charakteru zachycených exhalátů
přítomných v této vodě.

Ekologický program OKK dostal „zelenou" zejména po
rozhodnuti CTIO v Ostravě ze dne 30.8.1990, ve kterém
se ukládá OKD předložit koncepční studii, která bude
obsahovat určená technická opatření a umožní stanovit
rozsah projekce, dodávek 2ařízení a realizaci zásadních
opatření k. ochraně ovzduší na koksovnách Svoboda,
Sverma a Čs. armáda.
Technická opatření se týkala:
1. technologické operace vytlačování koksu
2. plnění koksovacích komor
3. parametru šířky komor s požadavkem min. 500 mm
4. sušení vlhkých komponent uhelné vsázky
5. hašeni koksu
6. sníženi emise NOx 2 otopu KB
7. odsíření koksárenského plynu
8. centrálního odsávání odplynii z chem. provozů
9. dopravy technicky čistého koks. plynu k odběratelům.
Sušení vlhkých komponent uhelné vsázky zajišťuje a.s.
OKD na úpravnách uhlí. Ostatní opatření se týkala výhradně OKK.
Pro sníženi vlhkosti praného UVPK se předpokládají
výstavba termické sušárny ly. Babcock na dole Darkov
Přehled technických opatření
v roce 1993 a instalace hyperbarických filtrů fy. Andritz na
Otop KB: odsíření plynu, nová konstrukce topného systédolech Paskov, Doubrava a ČSM v letech 1993 -1994. Po
mu nových KB
uvedení do provozu těchto zařízení a odtríděnf prachu na
Obsazování komor: hydroinjektáž, intenzifikace pěchodole ČSA by obsah vody ve vsázce neměl překročit 10 %.
Studie byla zpracována HP Místek v únoru 1991, pod- vání, převádění plnicích plynů
Vytlačování komor: odprášení koksové strany
klady dodaly OKK. Bylo dohodnuto porovnat ekologickou
Netěsnosti komor: konstrukční úpravy dveří a rámů, meúroveň OKK vprůřezových letech 1991 a 1997.Nazákladě
chanické čištění dveří a rámů, hydraulické uzávěry vík
zhodnocení současného stavu a ekologického přínosu
stoupaček
technických opatřen í provedených do roku 1997 jsou zpraHašení koksu: srážecí lišty se sprchováním
covány hodnoty emisí y t/rok, emisní koeficienty jedn.
Třídirny koksu: rekonstrukce
operací všech závodů a imisní hodnoty vlivu OKK pro 44
Příprava uhelné vsázky: účinnější odprašovací zařízení
referenčních bodů (27 v ostravském regionu, 17 v karvinChemická část koksoven: hermetizace skladovacích náském) v létech 1991 a 1997.
drží, výrobního zařízení, nakládky dehtu a benzolu, zaveVýroba koksu se předpokládala v létech 1991 a 1997
dení bezucpávkových čerpadel, modernizace provozoven
zhruba na stejné úrovni, v sortimentu však s větším
uplatněním otopového koksu. Výpočet emisí byl prováděn
Další opatření: výstavba plynovodu KJŠ - Vítkovice,
pro 10 škodlivin, emisní faktory stanoveny podle ČTIO,
pásmo hygienické ochrany (KSv), osazení odfukových
SRN a HP.
komínů difuzorem (řízené spalování).
163

Investiční náklady předmětných staveb včetně likvidace
odpadních vod představují částku 2 388 mil. Kčs.
Výsledkem ekologických opatřeni bylo snížení emis(
OKK v^oce 1997 o 11 063 t (z 15 872 na 4809), což
představuje snížení o 69,7 % a emisního lakloru ze 7,73
kg/t cks na 2,76 kg/t cks.
Největším přínosem pro snížení emisi jsou opatření pro
minimalizaci netěsností koksárenských komora odsíření
koksárenského plynu. Hlavni ekologický přinos odsířeni
koksárenského plynu spočívá jak v podstatném snížení
emisí SO2 při otopu koksárenských baterií a u ostatních
odběratelů koksárenského plynu (cca o 85 %), tak v eliminaci provozních souboru koncového chlazení plynu, který
zatěžuje životni prostředí zejména emisemi HCN, H2S,
fenolu, NH3 (přímý styk chladicího média nejdříve s plynem a pak s chladícím vzduchem) a čpavkárny, kde se
rovněž projevují v menší míře výpary NH3, H2S, HCN
a pyridinu. Odstavením čpavkáren dojde také k zamezení
vzniku odpadního kyselého dehtu.
Grafické vyhodnocení přínosu jednotlivých technických
opatření koksoven Svoboda a Jan Šverma je přiloženo.

1. do roku 1997 snížení emisního faktoru škodlivin na 2,3
kg/t koksu
2. do roku 2005 další snížení emisního faktoru škodlivin
na 1,5 kg/t koksu.
Je doporučena stála kontrola emisf a imisí v závodech
a okol) při "využití mobilního monitorovacího zařízení.
V přílohách studie jsou uvedeny Směrnice VDI pro měřeni
emisí jednotlivých škodlivin. Předmětná studie tedy potvrzuje závěry ekologické studie HP Místek, při čemž výsledné emisní faktory po ekologizaci uvádí příznivější.

Studie E.I.A. pro KJŠ

Studie E.I.A. (Environmental Impact Assessment) pro
zhodnocení vlivu KJŠ na životní prostředí byla vyžádána
Magistrátem města Ostravy jako jedna z podmínek pro
možnost revokace usnesení Rady města č. 504/89 o ukončeni provozu KJŠ k 31.12.1995.
Studie byla zadána HP - Místek, který má oprávnění
zpracovávat dokumentaci a posudek podle § 6 a § 9
zákona ČNR č. 244 ze dne 15.4.1992 o posuzování vlivů
na životni prostředí.
Předmětná studie byla zpracována ve 3 variantách:
Rozptylové studie
Varianta 1 odpovídá zastavení provozu koksovny.
Varianta 2 je varianta současného stavu, t.j. bez realiByly zpracovány pro celé OKK i jeŕrotlivé závody
zace ekologických opatření.
zvlášť. Bylo uvažováno již 17 škodlivin oproti 10 v prvé
etapě. Podkladem pro výpočet emisních toku se stal nový
Varianta 3 je varianta s modernizací a ekologizací.
metodický postup vyčíslovaní emisí koksoven OKO. Při
V průběhu zpracován í studie se uskutečnila konzultace
srovnání vypočtených koncentraci imisi ve stanovených
zpracovatelů s předním odborníkem DMT Essen dr. Eireferenčních bodech s imisními limity vydanými Institutem
senhutem za účelem využití německých zkušeností při
hygieny a epidemiologie Praha (doporučené), FV pro ŽP
ekologizaci průmyslových závodu v Porýní - Vestfálsku.
Rovněž byly využity výsledky sledování úmrtnosti praOpatřením ze dne 1.1O.1991 a Směrnicemi MZ č. 58/81
covníku koksoven ve Velké Británii uveřejněné v článku
Sb. je nejhorší situace u benzo(a)pyrenu, kde i po ekologizaci je překračována v roce 1997 hodnota KD 1n g/m3. „The Mortality of Coke Workers in Britain" a dalších. Uvedené materiály byly použity zejména při hodnocení vlivů
V Polsku je tento limit 5x měkčí (KD 5n g/m3). Přípustná
koksovny na obyvatelstvo (zdravotní rizika) a na ekosystéhodnota ve SRN je stanovena 6 ng BaP/m3. Hodnoty
my (ovzduší).
naměřené v roce 1991 Výzkumným ústavem organických
Závěrem studie E.I.A. je konstatováno, že po realizaci
syntéz Pardubice - Hybitví na hranicích území koksovny
navržených technických opatření na KJS (varianta 3) bude
Svoboda 4,2 - 7,6 ng BaP/m3 a ekologickou laboratoří
dosaženo
takové úrovně ochrany životního i pracovního
VARILAB Praha 1,4 ng BaP/m3 korespondují spíše
prostředí, která bude srovnatelná se světovou úrovní
s polskou a německou normou než s hodnotami uvedenými i v rozptylových studiích pro závody OKK, kde se max. a přispěje k podstatnému omezení imisní zátěže na území
města Ostravy.
koncentrace Kmax. BaP pohybují ve stovkách ng/m3.
Z toho lze předpokládat, že emisní faktory v metodice pro
Realizace technických opatření
vyčíslování emisí jsou nasazeny příliš vysoko. Prokazatelné závěry by však bylo možno učinit až po opakovaném
Po vydání vládního usnesení č. 798/90, kterým se za(nejlépe trvalém) měřeni imisí škodlivin.
stavuje výstavba Nového závodu OKK ve Stonavě, proPodstatné pro celkové posouzení imisí škodlivin z OKK vedly OKK Ostrava řadu ekologických opatření s cílem
zabezpečit další výrobu _koksochemických produktů na
bude zpUsob stanovení nových imisních limitu. Opatření
závodech Jan Šverma a Čs. armáda v souladu s právními
FVproZPz 1.10.1991 povoluje pro prach,SO2,NOxaCO
předpisy v oblasti životního prostředí a rozhodnutími orgápřekročení koncentrace IHd a IHk 5 % případu v roce.
Pokud by tato zásada byla zachována i u ostatních škodli- nu státní správy. S ekologizací závodu Svoboda se počítalo již v původní koncepci.
vin, změní to pohled na účinnost navrhovaných ekologických opatření. Metodika zpracování rozptylových studií
Jsou to zejména následující technická opatřeni:
by měla být upravena tak, aby byla možnost zjistil počet
- hydroinjektáž plnících plynů do předlohy koksárenských
případů překračování stanovených imisních limitu.
baterií (vyšši účinnost zachycování emis' oproti parní
injektáži) na 9.KB KSv a všech bateriích KJS a KCSA
Studie fy. IMEX Technologie
- hydraulické uzávěry vík stoupaček na všech bateriích
Jelikož nebyla známá konkrétní technická řešení někteKJŠ A KČSA
rých technických opatření, objednaly OKK prostřednictvím
- výměna obložení 5.KB KJŠ zajišťujlclzvýšenou těsnost
org. Vítkovice - Export zahraniční studii u firmy IMEX ze
dveří pecních komor
SRN.
intenzilikace pěchování na 9.KB KSv umožňující obsaStudie obsahuje zásadní opatření pro omezení emisí
zováníkomorbez emisí štítovýmptvorem
škodlivin a odsíření koksárenského plynu v koksovnách
- obsazováni komor bez štítu na KČSA realizací ZN, kde
OKD - OKK. V první části je uveden současnýstavtechniky
je štít nahrazen hydraulicky ovládanými vraty
v oblasti ochrany ŽP na koksovnách a opatření k omezení
převáděcí vozík plnicích plynú do jiné komory na 4.KB
emisí škodlivin pro jednotlivé technologické operace. Je
KČSA
konstatováno, že v západní Evropě jíž koksovny nejsou ve
- rekonstrukce třídíren koksu pro zvýšeni výroby otoposkupině hlavních znečišťovatelů ŽP a jsou provozovány i
vého koksu na KJŠ včetně zabudování účinnějšího
v bezprostřední blízkosti sídlišť. OKK jsou navrženy
2 stupně snižováni vlivu na ŽP:
zařízení pro odlučováni prachu
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- deamqnizace čpavkové vody (sníženi obsahu čpavku)
na KJŠ a KSv
- záchytné vany okolo nádrži v jemné kondenzaci KJŠ ke
zamezeni úniku dehtovitých látek do povrchových
a spodních vod
- odvedeni odpadních fenolčpavkových vod KJS na
ÚČOV Ostrava včetně vybudování retenčních nádrži
- vybudováni usazovací nádrže pro těžké podíly na Černém potoku, instalace 4 norných stěn s adsorbenty
k zachyceni lehkých podílů včetně koncového záchytného objektu dehtovilých látek
- instalace bezucpávkových čerpadel ve strojovnách benzolky a fenolky KJŠ pro zamezeni úniku aromatických
uhlovodíků
- výstavba plynovodu KJS - Vítkovice pro zvýšenf přepravních možností koksárenského plynu a tím omezeni
případů odfuků tohoto plynu do ovzduší
- osazeni odlukových komínů na všech KB difuzorem
(řízeni spalováni plynu při poruchách a opravách)
- realizace 1. etapy 1. lokality pásma hygienické ochrany
KSv.
Hygienická laboratořOKK provádí čtvrtletní měřeni obsahu benzenu a benzo(a)pyrenu v pracovním prostředí
všech závodů a v PHO KSv a KJŠ.
Ve 2. pololetí 1992 bylo zkušebně zahájeno měření
obsahu SO2 NOx, CO, CO2 a O2 ve spalinách z otopu KB
přístrojem TĚSTO 33.

Koks a koksárenský plyn jako
ekologická paliva
Koncepce OKK předpokládá při výrobě koksu stále větši
podlí otopového koksu. K tomuto účelu byla provedena
i rekonstrukce třídíren koksu na KJŠ. Vhodnost použiti
koksu jakp ekologické palivo byla potvrzena výzkumnými
pracemi Ústavu pro výzkum a využiti paliv Praha - Běchovice, Výzkumného ústavu palivo-eneigetického komplexu
Praha, výzk. střediska Ostrava a Ústavu pro chemické
zpracováni uhlí Zabrze (Polsko). Z provedených pracj
vyplývá, že ve srovnání s koksem jsou emise prachu při
spalováni uhelných kalů na zařízeních malých výkonů asi

10 x vyšší a emise S0 2 při spalování hnědého uhlí asi 4x
vyšší. Emise NOx jsou u všech tuhých paliv vlče než 10x
vyšší, emise CO více než 3x vyšší a emise organických
látek nejméně 9x vyšší. Z tuhých paliv je otopový koks
jednoznačně nejvhodnějším palivem (viz přiložená tabulka
a grat).
Z tabulky je patrno, že nejnižší celkové emise vznikají
pň spalování zemního plynu. Rovněž nízké emise se tvoři
pň spalováni koksárenského plynu, jehož ekologický přinos v budoucnosti vzroste po jeho odsíření. Proekologické
působeni koksárenského plynu potvrzuji shodně odbornici
z Polska, zejména při náhradě tuhých paliv v elektrárnách
a v někteiých oblastech i domácnostech (svítiplyn).
Ekostav Moravia uspořádal v prvním pololetí 1992 ve
spolupráci s OKK několik seminářů v okresech Opava,
Nový Jičín a Vsetín. Cílem seminářů bylo seznámit starosty obcí a organizaci počítaných mezi malé a střední
znečišťovatele ovzduší s potřebou rychlé náhrady méněhodnotných paliv, jako jsou černouhelné kaly a simaté uhlí
otopovým koksem. Obdobné semináře byly provedeny
pak i pro okres Karviná, Kladno, Rakovník, Liberec, Šumperk. Zúčastnili se jich odborníci z výroby a výzkumu ve
spolupráci s lektory z institucí, které se zabývají ochranou
životního prostředí.

Závěr
OKK rmají pro oblast životního prostředí zpracován souOKK
h mi i opatřeni,
,
která podstatně snižuji dopad závodů OKK
na toto prostředí. Otázkou zůstává zajištění finančních
prostředků pro náročné ekologické akce.

Literatura:
L A c t a Hygienica Epidemiologica et Microbiologica.
Příloha č. 6/1986, Příloha č. 2/1991
2. Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej č. 15/1990
3. Coke making International č. 1/90 str. 74 - 77
4. American'Youmal of Industrial Medicine č. 4/1983, str.
691 - 704
5. Ekologické aspekty spalování různých druhů paliv na
zařízeních malých výkonů
Závěrečná zpráva. UVP Praha - Běchovice - 7/91

Emisní faktory v kg/GJ
pro různé druhy paliva při spalování na zařízeních malých výkonů
Typ emise

zemní plyn

koks. plyn

otop. koks

černé uhlí

č. u. kaly

hnědé uhlí

CO

0,033

0.004

1,160

5,840

6,020

4,960

prach

0,000

0,000

0,310

0,550

3,180

0,330

SO2

0,000

0,290

0,400

0,550

0,580

1,630

NOx

0,110

0,205

0,020

0,220

0,270

0,290

organ, látky

0,005

0,001

0,070

0,614

0,847

0,921

suma

0,148

0,500

1,960

7,774

10,897

8,131

Pozn.: Uváděné diagramy v tomto sborníku z technických důvodů nejsou vytištěny.
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Prof.Ing.Jiří Grygárek, CSc
garant oboru Hornické inženýrství
Vysoká škola báňská v Ostravě

K výuce studenty oboru
Hornické inženýrství
na Vysoké škole báňské v Ostravě
V našich zemích bylo hornictví vždy na vysoké technické úrovni. První hornická škola byla zřízena v roce 1716
v Jáchymově, v roce 1735 vznikla Báňská akademie
v Banské Štiavnici a v roce 1762 na krátkou dobu i katedra
hornictví na pražské univerzitě. V roce 1849 zahájila činnost Montánní akademie v Příbrami, která získala v roce
1894 statut vysoké školy s právem promočním. V roce
1945 byla přestěhována do Ostravy jako Vysoká škola
báňská. Původně hornická, od roku 1959 homicko-geologická fakulta (HGF) jako nedílná součást této vysoké školy
pak prošla řadou změn.
Postupně se zlepšovaly její materiální podmínky a po
přestěhování ze Slezské Ostravy do Poruby v roce 1973 i
podmínky prostorové, které umožnily vybudování laboratoři u všech jejich nosných kateder.
Změnami prošla i délka studia, která v různých obdobích
činila čtyři, čtyři a půl nebo pět let. Od školního roku
1990/91 se ustálila na pěti letech. To prakticky znamená,
že posluchači současného prvního až třetího ročníku absolvují pětileté studium a ročníky vyšší (pokud se nejedná
o tzv. mezioborové studium) dokončí vysokoškolské studium za čtyři a půl roku.

Studijní obory na HGF a profily oboru
Hornické inženýrství

Od školního roku 1990/91 se na homicko-geologické
fakultě postupně zřídily následující studijní obory (stav ke
dni 31.12.92):
- Hornické inženýrství,
- Geologické inženýrství,
- tfornické a podzemní stavitelství,
- Úpravnictví a ekotechnologie,
- Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu,
- Ekotechnika,
- Ekonomika a řízení y oblasti surovin,
- Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu,
- Dopravní a geotechnické stavitelství,
- Zpracování a likvidace odpadů,
- Fyzikální inženýrství
Výuka v posledn leh třech oborech zatím nebyla zahájena.
Hornické (montánní) inženýrství, kterým se budeme jako
jediným z výše uvedených oboru dále zabývat, má výuku
koncipovanou tak, aby budoucí absolventi měli co nejširší
uplatnění v praxi, především v surovinovém a zpracovatelském průmyslu. Posluchači studuji širokou škálu předmětů
od teoretických přes přípravné až k odborným a specializačním. Hlavní náplní studia ve vyšších ročnících jsou
předměty příslušných profilujících kateder, v nichž je výuka
zajištěna v celém komplexu montánnich disciplín.
V návaznosti na společný základ oboru se studium
člení, počínaje čtvrtým ročníkem do čtyř studijních profilů,
které lze charakterizovat takto :
Hlubinné dobýváni ložisek a geomechanika
Posluchači detailně studují problematiku dobývání užitkových surovin v hlubinných dolech uhelných, rudných,
166

nerudných i uranových. Významnou složku studia zde tvoří
hornická geomechanika, která absolventům umožní řešit
mnohdy složité problémy spojené s exploalací ložisek
v anomálních přírodních podmínkách
Lomové inženýrství
Absolventi daného profilů budou v praxi využiti zejména
jako specialisté při lomové těžbě užitkových surovin, při
zemních pracích velkého rozsahu, rekultivaci a v oborech
příbuzných velkému a pozemnímu stavitelství.
Větráni, klimatizace a technika bezpečnosti dolů
Výuka v daném profilu je zaměřena zejména na technické řešení otázek spojených s větráním a klimatizací na
dolech i lomech a s bezpečností práce v důlních provozech. Absolventi se v praxi podílí i na tvorbě pracovního
prostředí, které je součástí životního prostředí.
Důlní měřictví
Zájemci o tento studijní profil jsou využívání jako specialisté, kteří se uplatní zejména při měřických pracích na
povrchu i v podzemí dolů ale i v jiných oborech, např. ve
stavebnictvíči podzemním stavitelství. Výuka je zaměřena
na co nejširší uplatnění absolventu v měřické praxi.
Pátý studijní profil „Důlní mechanizace" byl schválen Akademickým senátem HGF v říjnů 1992, doposud však nebyl
realizován. Absolventi tohoto profilu by našli uplatnění zejména v uhelných dolech, vybavených moderními a vysoce
výkonnými mechanizačními prostředky. Na jejich výuce by se
výrazným způsobem podílela strojní fakulta VŠB.

Vývoj.zájmu posluchačů o studijní
profily oboru Hornické inženýrství
Vývoj zájmu posluchačů HGF VŠB o jednotlivé studijní
profily daného oboru podává tabulka na str. 168. Jsou v ni
uvedeny počty řádných posluchačů od třetího ročníku, tedy
od doby, kdy se přihlašují na studium v oboru. Dále jsou v ní
zahrnuti studenti dálkového studia, které v současné době
dobíhá a nebude již v původním rozsahu obnovováno. U protilu Důlní měřictví se již nyní jedná o pětileté, tzv. mezioborové
studium, u ostatních profilů až do ledna 1994 o studium
o délce trváni čtyň a půl roku. Studenti, kteří ukončí studium
v červnu 1995 již budou studovat plných pět let.
Prudký pokles zájmu o studium oboru Hornické inženýrství u posluchačů stávajícího třstího ročníku způsobily
zejména současné tendence ke snižování těžby nerostných surovin jak v České tak i ve Slovenské republice.
V nynějším druhém ročníku projevilo předběžný zájem
o studium tohoto oboru pouze 12 posluchačů, z nichž šest
bý chtělo studovat profil Důlní měňctyí a tri Hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu v rámci profilu Lomové inženýrství.
Zájem posluchačů v rámci fakulty se přesunul zejména
na studium úpravnictví a ekotechnologie, ekonomiky
a ekotechniky a mnohdy převyšuje možnosti příslušných
profilujících kateder.
Na druhé straně je nutno říci, že za této situace fakulta
do budoucna nestačí pokrýt požadavky těžebních podniků

na absolventy oboru Hornické inženýrství. Týká se to jak
velkých podniků (např. Ostravsko-karvinské doly, a.s.,
Českomoravské doly, a.s. či Severočeské hnědouhelné
doly), tak podniků malých (např. Západočeské uhelné doly
ve Zbůchu u Plzně).
Z oblasti rudných dolů, kterým se obecně u nás nepřipisuje větši perspektiva, se zajem o absolventy daného
oboru přesouvá do oblasti nerudných surovin (granatickomuskovítické svory, žáruvzdorné suroviny, štěpné břidlice,
štěrkopísky, mramor, syenity a pod.). Zatím nevyjasněna
je problematika uranového průmyslu.

Příprava nového studijního profilu
Za dané situace je zřejmé, že fakulta nebude moci
nadále vychovávat báňské inženýry úzkého zaměřeni jak
je tomu doposud, i když to zástupci řady důlních podniků i
nyn I vyžaduji. Změněné podmínky a nedostatek posluchačů pro tento takzvaně neperspektivní obor nás nutí dočasně opustit zavedené studijní profily a obor Hornické
inženýrství rozčlenit pouze na dva profily a to na dobýváni
ložisek a důlní měftctvl.
Oba tyto profily budou vycházet ze společného základu
studia na HGF, které bude probíhat v prvých čtyřech semestrech a ze společného základu studia v oboru, který
tvoři pátý a šestý semestr. Zde již budou na základní
předměty navazovat předměty průpravné, zejména z oblasti geologických a jim příbuzných věd a z oblasti strojní.
Samostatně se přednáší základy hlubinného a lomového
dobýváni ložisek.
V sedmém až devátém semestru budou studenti studovat ve zvolených studijních profilech. Studijní profil Důlní
měřictvt zřejmě nedozná ve srovnáni s minulými lety podstatných změn. Doplněn bude pouze o předměty Inženýrská geodézie, Státní katastr nemovitostí a Geodetické
předpisy. Profil Dobýváni ložisek však bylo nutno přizpůsobit okolnosti, že jeho absolventi musí ovládat technologie hlubinného i lomového dobývání všech tuhých
užitkových nerostů uložených v zemské kůře a principielně
i těžbu kapalin a plynů, automatizované systémy provozu
v dolech i lomech, úpravu užitkových surovin a mnoho
dalších disciplin.
V tabulce (1) uvádím návrh učebního plánu tohoto studijního profilu, který byl zpracován y prosinci 1992. V tomto
pojetí představuje verzi, která vznikla po připomínkovém
řízení z jednotlivých kateder jak hornicko-geologické fakulty, tak i fakulty strojnl.Plán uvažuje s předměty povinnými, povinně volitelnými a nepovinně volitelnými.
Poslední, desátý semestr je věnován pouze předdiplomnl praxi a zpracování zadané diplomové práce.
V další fázi bude tento plán doplněn o případné závažné
připomínky z vybraných důlních podniků a institucí, projednán v radě garantů oborů HGF a v konečné podobě
schválen Akademickým senátem fakulty.

Nové formy vysokoškolského
vzdělávání v oboru Hornické inženýrství
Malý zájem studentů o daný obor na jedné straně a poměrně vysoký zájem důlních podniku o absolventy na
druhé straně nás nutí volit některé formy studia, které zat ím
nebyly aplikovány nebo byly využity pouze v omezeném
rozsahu. K nim patří zejména:
- Bakalářské studium jako nižší forma vysokoškolského
vzdělání. Může být voleno jako denní nebo distanční (večerní) a uzavřené nebo otevřené. U uzavřené formy končí
studium obhajobou závěrečné práce po třech až čtyřech
letech a studenti nemají možnost přechodu na vyšší inženýrské studium, protože neabsolvovali základní předměty, zejména matematiku a fyziku v dostatečném rozsahu. U otevřené formy bakalářského studia možnost
přechodu na inženýrské studium existuje.
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V současné době probíhá bakalářské sludium se zaměřením na lomové dobýváni ložisek a geotechniku na
detašovaném pracovišti v Mostě, kde nyní studuje v prvním ročníku patnáct posluchačů. V Ostravě se připravuje
distanční forma bakalářského studia v oboru hlubinné
dobývání ložisek a pro budoucí hlavní měřiče.
- Individuální dálkové inženýrské studium. Student zde
studuje samostatně podle předem stanoveného individuálního studijního plánu, který předepisuje nutné studijní
povinnosti v rozpisu na jednotlivé studijní roky. Plán obsahuje celkem 40 až 45 předmětu.
- Rekvalifikační postgraduální studium. Je určeno pro
absolventy vysokých škol příbuzných oborů (např. strojní,
elektro), kteří si vysokoškolské vzdělání doplňuji pouze
disciplinami, které souvisí s dobýváním ložisek. Studium
je zpravidla třlsemestrové a je ukončeno obhajobou závěrečné práce. S touto formou studia již byly na fakultě
získány velmi dobré zkušenosti.

Závěr
Je základní povinností hornicko-geologické fakulty Vysoké školy bánské v Ostravě, která je jedinou fakultou
tohoto typu v České republice, zajistit výchovu bánských
inženýru i v tomto, pro hornictví velmi nepříznivém období.
Je samozřejmé, že nepůjde o počty shodné s minulými lety
resp. s lednem 1993, kdy své diplomové práce obhajovalo
v rámci oboru 133 absolventu. Jejich počty budou nižší
a předběžně uvažujeme s 25 až 30 absolventy ročně
v pbou studijních profilech. Ti budou mít většinou již v průběhu studia zajištěno zaměstnání na důlních podnicích.
K tomu, aby byl pro studium získán odpovídající počet
studentů, bude nezbytné :
- důsledně, ale objektivně seznamovat posluchače prvých a druhých ročníku, kteří zatím nejsou zařazeni do
studijních oborů, se současnou situací v našem hornictví
uhelném, rudném, nerudném i uranovém a s možnostmi
jejich uplatnění v praxi po ukončení studia
- seznamovat posluchače se současným stavem hornictví v zahraničí (zejména v SRN, Francii, Španělsku ale
také např. v Jižní Africe) a s možnostmi jejich případného
uplatnění u zahraničních společností. Pro tento účel využívat přednášek našich absolventů, kteří u těchto společností již nyní úspěšně pracuji. Dúrazjezde nutno položit
zejména na jazykové znalosti posluchačů
- ve spolupráci s důlními podniky, které absolventy
oboru Hornické inženýrství potřebují, znovu detailně propracovat systém poskytování stipendií a dalších výhodpro
studenty, kteří se na tento oborpřihlásí. K těmto výhodám
patří například zahraniční stáže či exkurze, které by byly
důlními podniky sponzorovány a poskytován I příspěvku na
nákup skript a učebnic, jejichž cena neustále roste. Do této
skupiny výhod je možno zahrnout i příspěvky na případné
jazykové kurzy, kterých se budou studenti mimo oblast
pravidelného vyučování zúčastňovat.
- upravit nové učební plány podle požadavků hornické
praxe a zkoordinovat osnovy jednotlivých odborných předmětů proto, aby se vyloučily případné duplicity a doplnily
se vědomosti posluchačů v těch oblastech, které nabývají
na důležitosti. K nim patří například v oblasti uhelného
hornictví další propracování teorie a praktické aplikace
plavené základky z elektrárenských popílků a cementu a
obecně problematika ochrany životního prostředí v hornických oblastech.
Jako garant tohoto oboru a vedoucí katedry hlubinného
dobývání ložisek, která je jednou z nosných kateder hornicko-geologické fakulty VSB v Ostravě jsem přesvědčen
o tom, že po realizaci zde uvedených námětů bude
získán pro studium daného oboru dostatečný počet posluchačů, výuka budoucích báňských inženýrů bude zajišťována v plném souladu s požadavky hornických
provozů a naši absolventi najdou v praxi dobré pracovní
uplatněni.
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Počty studentů v jednotlivých studijních profilech
za období leden 1993 až červen 1995

ukončení studia
studijní profif

leden
1993

červen
1993

leden
1994

červen
1994

červen
1995

Hlubinné
dobývání
ložisek
a geomechanika

64

-

28

-

6

Větrání,
klimatizace
a technika
bezpečnosti
dolů

18

7

-

-

Lomové
inženýrství

51*

1

47*

-

8

Důlní
měřictví

-

8

14

8

i

) včetně střediska Most
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Ing. Josef Berger

ředitel pro personální a sociální věci OKD, a. s.

Personální a sociální aspekty
útlumu dolů
Úvod
Proces snižováni ročních objemů těžby probíhá v OKR
nepřetržité již od roku 1981. Bez výraznějších změn struktury se roční objem těžby v OKR snížil z 24,7 mil. tun v roce
1980 na 22,3 mil. tun v roce 1989 a na 19,7 mil. tun v roce
1990. Tento proces pokračuje dál, takže v letošním roce
OKD, a. s. vytěží cca 14,5 mil. tun uhlí. Změna ekonomických podmínek pň přechodu k tržnímu mechanismu si
vynutila zásadnější přistup k řešení ekonomické nerovnováhy pň těžbě uhlí. Řešeni ]e v urychleni procesu útlumu
těžby v ostravské oblasti, posíleni karvinských dolu převedenými pracovníky a vytvořeni ekonomických podmínek
pra posíleni investiční výstavby v karvinské a jižní části
revíru, pro zvýšeni schopnosti konkurovat pň nižších nákladech úspěšnějším producentům a v neposlední řadě i
možností vytvořit více prostředku pro finanční motivaci
pracovníku důlních organizaci.

Legislativní prvky procesu útlumu
v OKR
Realizaci úilumových programů v OKD. a. s. předcházela řada legislativních aktu, které měly rozhodující vliv na
rychlost a průběh jejich praktického prováděni a zásadním
způsobem se podílely na personální a sociální problematice útlumu.
1. Základní legislativní kroky v průběhu útlumu
Jedná se zejména o :
a) Usneseni vlády ČSFR č. 827 ze dne 22. 11. 1990,
kterým byla vzata na vědomi 1. etapa útlumového programu na léta 1990 -1992 pro s. p. OKO při zastavení těžby
na :
- Dole Ludvík, o. z. Fučík v r. 1991
- Dole Koblov, o. z. Odra v r. 1991
• dolech Hlubina a Zárubek, o. z. Ostrava v letech 1991
"92
- Dole Svinov, o. z. Sverma v r. 1991
Tímto usnesením bylo doporučeno předsedovi vlády
ČR projednat a přijmout realizaci 1. etapy rozvoje a útlumu
uhelného průmyslu ihned po nabytí účinností kompeienčního zákona a akceptovat řešení problematiky útlumu
těžeb.
Rozhodnutím č.208/1990 ministerstva hospodářství
ČSFR byl k 1.1.1991 zrušen státní podnik Ostravsko-karvinské doly a k témuž datu byla z řízena akciová společnost
Ostravsko-karvinské doly. Tato skutečnost měla veliký
význam pro pozdější realizaci útlumových programů
v OKD, a.s. zejména z hlediska větších pravomoci vedení
OKD, a.s., které jsou nutným předpokladem pro řešení tak
sociálně citlivé záležitosti, jakou realizace útlumových programů bezesporu je. S cílem urychlit struklurálal změrty
v revíru ve prospěch ekonomicky nosné karvinské a jižní
části, která by řešila ekonomickou nerovnováhu mezi zdroji a potřebami byl v březnu roku 1991 zpracován Návrh
koncepce vývoje OKD, a.s. do roku 1995. Návrh této
koncepce předpokládal útlum těžby v celé ostravské části
revíru do roku 1995 orientačně v těchto časových etapách:
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- na Dole Švemna do konce roku 1992
- na Dole Ostrava do konce roku 1993
- na dolech Odra a Heřmanice do konce roku 1995
b) Usnesení vlády ČR ze dne 22.7.1991 č.267 o koncepci snižování ztrátovosti těžby uhlí hlubinných dolů v CR
pro léta 1991 a 1992 a řešení sociálně zdravotní problematiky důlních pracovníků
Toto usnesení schválilo koncepci snižováni ztrátovosti
těžby OKD, a.s. pro léta 1991 a 1992 a zároveň vláda ČR
pověřila ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR
schvalovat konkretizaci útlumových programů jednotlivých
těžebních lokalit včetně uplatnění sociálního zabezpečení
uvolňovaných pracovníků. Na základě takto vymezených
pravomocí byl OKD, a.s. zpracován upřesněný návrh postupu útlumového programu formou Realizační varianty
1.etapy útlumového programu. Tato realizační varianta
předpokládala ukončení těžby na:
- celé VOJ Dúl J.Šverma k 31.12.1991
- na lokalitě Bezruč /vč.dúlnlho pole Zárubek a Hlubina/
VOJ Dolu Ostrava k 30.6.1992
Po zpracování realizační varianty následovala řada organizačně legislativních kroků pro zajištění její realizace:
• její projednáni s odborovým orgánem
- její projednání v Dozorčí radě OKD, a.s.
- její schválení ministrem pro hospodářskou politiku
a rozvoj ČR
- vydání Rozhodnutí představenstva OKD, a.s. č.13 Realizace programu útlumu těžby Dolu J.Sverma
.- zpracováni Technického projektu likvidace Dolu
J.Šverma
- zpracování Sociálního programu útlumu Dolu
JSverma
- projednání obou materiálů s odborovým orgánem
- projednání obou materiálů v oponentní radě OKD, a.s.
- projednáni obou materiálů po zpracování připomínek
oponentní rady v představenstvu
- vlastni realizace útlumového programu
Tímto náročným procesem musela projít každá změna
či upřesněni útlumu. Rozhodnutím ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj ze dne 25.9.1991 bylo schváleno
ukončení těžby:
- Dolu Švemia k 31.12.1991
- Dolu Ostrava v lokalitách Bezruč, Hlubina a Zárubek
k 30.6.1992
c) Usneseni vlády ČR č.112 k Energetické politice České republiky ze dne 19.2.1992.
d) V průběhu realizace výše zmíněných schválených
útlumových programů došlo vzhledem k vývoji situace na
trhu a z toho vyplývajících ekonomických dopadů na OKD,
a.s. představenstvo akciové společnosti k rozhodnuti
o urychlení útlumu na Dole Ostrava v lokalitě Jeremenko
s ukončením těžby na tomto závodě k 31.12.1992. Po
schválení této konkretizace útlumu Dolu Ostrava MHPR
ČR bylo vydáno Rozhodnuti představenstva OKD, a.s.
č.9/1992- Realizace programu útlumu těžby v lokalitě Jeremenko Dolu Ostrava.
e) Dne 2.12.1992 projednala vláda ČR program restrukturalizace uhelného průmyslu, jehož součástí je i program dalšího útlumu těžeb v OKD, a.s.

jako nejčastější důvody jiné důlní podmínky, odlišná technika, dojíždění do vzdálenější lokality apod. Zdaleka ne
všechny argumenty jsou pravdivé, faktem však zůstává to,
že více než polovina lidí této kategorie odchází mimo OKD,
a.s. což je pro ni citelná ztráta.
- velice důležitým aspektem útlumového programu je ta
skutečnost, že se realizuje ve větším celku na jednom
ložisku. V tomto případě je možno převádět a korigovat
přechody problémových skupin, jako jsou zaměstnanci s
NPE nebo zaměstnanci se změněnou pracovní schopnosti. Obtížnější situace by nastala, kdyby byly všechny
doly samostatné a na některých z nich by se měl útlumový
program realizovat.
- dalším závažným problémem realizace útlumového
programu jeto, že probíhá současně s probíhající racionalizací váech činností v OKD, a.s. Pro srovnáni je uvedeno
několik čísel, která dávaj! přehled o rozsahu a pohybu
pracovních sil v OKD, a.s.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že program útlumu
těžeb je materiál živý, který musí pružně reagovat na vývoj
situace na domácím i zahraničnímtrhu. Běhemposledn leh
dvou let si vývoj výše zmíněné situace a zejména jeho
dopady do ekonomiky OKD, a.s. vyžádaly několikeré změny v plánovaných programech útlumu, které vyústily ve
výrazném urychleni jeho realizace. Je všeobecně známo,
že ekonomický efekt útlumu nerentabilních dolů je přímo
závislý na rychlosti jeho realizace. Čím rychleji je útlum
proveden, tím výraznější a rychlejší je jeho ekonomický
efekt. Tato zásada bude platit dvojnásobně pro realizaci
restrukturalizace uhelného průmyslu, tedy po vzniku komerčních uhelných společností s minimálním vlivem státu
na jejich rozhodování.

Legislativa a personální
aspekty útlumu:
Časté změny a zejména urychlování útlumových programů mají bezprostřední dopad na personální politiku
OKD, a.s.
časté publikování v tisku a masmédiích celé problematiky útlumu uhelného hornictví způsobují mezi zaměstnanci pocil nejistoty a obavy o svou vlastni perspektivu.
Oprávněnost těchto obav je pro různé skupiny zaměstnanců značně odlišná. Po zkušenostech z realizace útlumu v OKD, a.s. je možno konstatovat, že pro zaměstnance
kategorie dělníci - důl je a do budoucna i bude v rámci
OKD, a.s. dostatek pracovních příležitost!. Toto je možno
konstatovat i pro THP s úsekovou působností po vedoucího úseku včetně. Problémovou skupinou zůstávají povrchoví pracovníci, administrativa a zejména pak
pracovníci se změněnou pracovn í schopností a pracovníci
s naplněnou expoziční dobou.
Personální aspekty útlumu je možno v současné době
charakterizovat těmito skutečnostmi:
- přes realizaci útlumového programu poměrně velkého
rozsahu je stále nedostatek pracovníků pro důlní profese
- odchod řady špičkových odborníků k jiným, zejména
soukromýmfirmám, které je mohou podstatně lépe zaplatit
(zde hraje svou roli již výše zmíněná nevhodná publicita
útlumových programů a z ní vyplývající obava o perspektivnost zaměstnání)
- nadbytek pracovníků na povrchu
- nadbytek pracovníků v administrativě
- ztráta zájmu lidí o práci v hornictví; přes intenzivní
náborové působení počty získaných pracovníku neustále
klesají.
Pro srovnáni jen několik čísel - v l.čtvrtletí 1992 bylo
získáno zvýhodněným náborem 1123 pracovníků pro důlní
profese, ve II. čtvrtletí 1992 jen 517 pracovníků. Kromě
toho se množi případy, že již získáni pracovníci pro práci
v podzemí nedodrží pracovní závazek a po první výpatě
odcházejí. Z celkového počtu 1933 pracovníků, kteří byli
získáni v obdob! leden - srpen 1992 zvýhodněným náborem pracovalo k 30.9.1992 již jen 1419 pracovníků. Podle
našich informaci jsou hlavni příčinou poklesu zájmu o práci
v hornictví nízké výdělky, které neodpovídají namáhavosti
a riziku hornické práce, dále pak srovnáni výše výdělku
mezi horníky a jinými profesemi, zejména pak v soukromé
sféře, kde nabídka mnohdy překračuje možnosti OKD, a.s.
Svoji roli hraje i ztráta bývalých hornických preferencí,
zejména zrušeni pracovních kategorií.
- zdaleka není naplněn předpoklad, že převážná část
důlních pracovníků utlumovaných dolů přejde na perspektivní doly karvinské a jižní části revíru. Při realizaci útlumového programu na Dole J.Sverma přešlo na jiné doly reviru
pouze 42 % v kategorii dělnici - důl. Při realizaci útlumového programu na Dole Ostrava je toto procento ještě nižší.
- při hodnoceni proč zaměstnanci v kategorii dělníci - dúl
nechtěj! přecházet na jiné perspektivní doly, jsou uváděny

Vývoj stavu pracovníků o d vzniku OKO, a.s.
- k 31.12.1990 byl stav pracovníků v bývalém státním
podniku OKD 88 491 osob
- po roku. činnosti OKD, a.s. došlo ke snížen! stavu
pracovníků o 15 465 osob, takže stav k 31.12.1991 činil
73026 osob. Toto značné sníženi počtu pracovních sil bylo
způsobeno hlavně důslednou racionalizaci všech činností,
dále pak realizací l.etapy útlumového programu, zejména
pak ukončením těžby na Dole J.Šverma k 31.12.1991.
V roce 1991 měla na úbytek pracovních sil dost velký vliv
realizace závěrů Hornické komise, kdy během krátké doby
na počátku roku odešlo cca 6 tis.nejzkušenéjších horníků
z dolu na povrch nebo mimo OKD, a.s. To byla pro nově
vzniklou akciovou společnost citelná rána s jejímiž důsledky se OKD,a.s, vyrovnává dodnes. Na snížení počtu
pracovníků se delimitace některých činnosti a organizačních jednotek pod ill v roce 1991 počtem cca 4 tis.pracovnlkú. Podobný vývoj pracovníků je i v roce 1992, když
10.12.1992 má OKD, a.s. 62 139 zaměstnanců, což je o
10 887 zaměstnanců méně než na počátku roku. To znamená odchod cca tisíc pracovníků měsíčně. Na tomto
poměrně rychlém úbytku pracovních sil má velký podlí
prakticky ukončená realizace útlumového programu na
Dole J.Sverma a urychleni útlumu na Dole Ostrava.
Průběh realizace.útlumových programů
- útlum na Dole J.Šverma je prakticky ukončen. Z bývalých 2 998 zaměstnanců při vyhlášení útlumového programu v říjnu 1991 pracovalo na tomto dole k 10.12.1992 již
jen 76 lidí, z toho pouze 3 důlní dělníci na nejnutnější
údržbu v dole. Na dalším utlumovaném dole Ostrava byl
stav na počátku útlumu v listopadu 1991 4 552 zaměstnanců a k 10.12.1992 tam zůstalo 1 628 pracovníků, což
je pokles o 2 924 zaměstnanců. Celkově lze na základě
zkušeností z dosavadních výsledků realizace útlumového
programu v OKD, a.s. konstatovat, že pouze necelá jedna
třetina pracovníků je převedena v rámci OKD, a.s. a dvě
třetiny odchází mimo.
Pokud budeme sledovat poměr odchodů mimo OKD,
a.s. a přechodu uvnitř OKD, a.s., pak pro jednotlivé kategorie pracovníků se tento poměrvýrazné liší.
- kategorie dělníci-dúl, 58 % odchází mimo, 42 % je
převedeno,
- kategorie dělníci-povrch, 92 % odchází mimo, pouze
8 % je převedeno,
- kategorie THP, 64 % odchází mimo, 36 % je převedeno.
V kategorii pracovníků dělníci-dúl dochází k paradoxní
situaci. V době, kdy hovoříme o útlumu těžby, je v OKD,
a.s. neustálý nedostatek pracovníků v důlních dělnických
profesích a jsme nuceni zajišťovat výrobu pomoct zahraničních pracovníků nebo zahraničních firem.
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- dělníci - povrch, zde již situace vypadá naprosto jinak;
zde jsme schopni umístit pouze 8 -10 % pracovníků uvnitř
OKD, a.s.
- kategorie THP, zde je situace obdobná s tím, že
podstatně jednodušší je umístěni THP - dul
- nejproblematičtější je skupina pracovníků s naplněnou
NPE, pracovníků se změněnou pracovní schopností
a velmi obtižně se umisťují ženy.
V oblasti financováni útlumového programu došlo k zásadní změně z hlediska vytvářen I nových pracovn ích příležitosti v OKD, a.s.. Doposud bylo počítáno s určitou částkou
na náhradní výrobní programy realizované v rámci OKD,
a.s. v souvislosti s realizací útlumových programů. Počínaje rokem'1993 se s částkou na tyto náhradní výrobní
programy nepočítá a zřizování nových pracovních příležitostí bude spadat do kompetence regionálních orgánů.

Řada důlních zaměstnanců z utlumovaných dolů však
raději voli odchod s odstupným, než aby přecházeli na
perspektivní doly OKD, a.s., a to přes značnou stimulaci,
která je jim nabízena (viz adaptační příspěvek ve výši až
35 000 Kčs).

Opatření OKD, a.s. v oblasti personální
problematiky útlumu
OKD, a.s. má eminentní zájem, aby zaměstnanci v kategorii dělnlci-dúl neodcházeli mimo akciovou společnost,
ale přecházeli na perspektivní dol/ v revíru. Za tímto
účelem byla vypiacována Směrnice č. 2/92 personálního
ředitele, která umožňovala poskytnout při přechodu pracovníků z utlumovaných dolů na všechny důlní VOJ OKD,
a.s. (na doly Ostrava, Heřrnanice a Odra s určitým omezením) tzv. adaptační příspěvek. Vzhledem k tomu.že
potřebnost těchto pracovníku na jednotlivých dolech a
pracovištích OKD, a.s. je rozdílná, byla tato směrnice
novelizována Směrnici č. 40/1992, kdy se umožňuje zvýšil
adaptační příspěvek až o částku 10 000 Kčs v případě, že
pracovník přejde na pracoviště, kde ho OKD, a.s. nejvíce
potřebuje.
Dalším novým prvkem novelizované směrnice je prvek
stabilizační, kdy tento adaptační příspěvek je podmíněn
odpracováním 2 let na VOJ, která mu adaptační příspěvek
vyplatila. V původní směrnici byla podmínka jednoho roku.
Rovněž je zde ustanovení bránící nežádoucím přechodům
v rámci OKR, a.s. a zneužívání adaptačního příspěvku
vícekrát po sobě při přechodech a návratech na utlumovanéVOJ.

Opatření OKD, a.s. v oblasti sociální
politiky útlumu
V souvislosti se změnou legislativy v oblasti financování
náhradních výrob, jakož s přihlédnutím k faktu, že tyto
náhradní výroby v rámci OKD, a.s. není možné realizovat
v potřebném rozsahu, došlo ke změně náplně odboru
alternativních programu se zřetelem na podporu podnikání
a zaměstnanosti. V období od května do prosince roku
1991 probíhala spolupráce mezi OKD, a.s. a britskou
instituci British Coal Enterprise. Výsledkem této spolupráce byla studie Restrukturalizace čs. uhelného průmyslu •
projekt zřízení agentury pro tvorbu pracovních míst pro
OKD, a.s. na severní Moravě. Velmi důležitým prvkem celé
spolupráce byl fakt, že systém zavedený ve Velké Británii
je aplikovatelný na naše podmínky a řeší v poměrně krátké
době péči o nadbytečné pracovníky. Představenstvo OKD,
a.s. dne 3. 2. 1992 schválilo některá doporučení projektu
BCE a přistoupilo k jejich konkretizaci.
Jedná se o :
- Vytvoření zaměstnanecké agentury známé pod názvem JOB SHOP (dále jen ZA), jejímž hlavním cílem je
umísťování nadbytečných pracovníků na kvalifikované úrovni přesahující možnosti jednotlivých VOJ OKD, a.s.
Rozmisťováni se provádí na základě vyhodnoceni pracovních, zdravotních a kvalifikačních předpokladu pracovníka ve vztahu na ověřenou nabídku volných
pracovních mist. Úspěšnost systému ve Velké Británii je
cca 80 % a během posledních pěti let bylo takto umístěno
70 tis. pracovníku. Naše agentura neorganizuje samostatně vzdělávací a rakyalifikační kursy, ale rekvalifikaci
v případě potřeby zajišťuje. Zásadní rozdíl proti činnosti
Úřadu práce spočívá v tom, že ZAzajišťuje plynulý přechod
z jednoho povolání do druhého, aniž by zde nastal mezistupeň nezaměstnanosti. Na základě tohoto principu
jsou šetřeny značné prostředky i státnímu rozpočtu, který
hradí výdaje na příspěvky v nezaměstnanoni a v případě
nezaměstnaného občana přichází i o daně a pojistné.
Zaměstnanecká agentura zahájila svou činnost 9.4.1992.
Její činnost zejména z psychologického hlediska řeší
osobni problémy pracovníků a napomáhá zachovávat sociální smír v průběhu raelizace útlumových programů.
V závěru roku 1992 bylo v ZA registrováno celkem 518
osob, z toho již 198 bylo umístěno a 320 klientů je registrováno v řešení. Při hodnocení práce ZA je nutno si uvědomit, že ji žádají o pomoc hlavně ti lidé, kteří si neumějí najít
práci sami. V tom spočívá její obrovský psychologický
dopad do myšleni lidí při realizaci útlumového programu.
Při hodnocení úspěšnosti ZA v roce 1992 je možno konstatovat, že :

Nutno je rovněž korigovat poskytování takultativniho
odstupného při organizačn ích změnách a racionalizačn ích
opatřeních vč. útlumu v návaznosti na to, zda je uvolňovanému pracovníkovi nabídnuto náhradní pracovní uplatněni.
Konečným cílem těchto opatřeni je zvýraznit finanční
zvýhodnění pro určitý okruh pracovníků, které OKD, a.s.
potřebuje v případě, že budou pracovat nadále v OKD, a.s.
oproti odchodu z OKD, a.s. s odstupným. Pro udržení
určitého okruhu specialistů, kteří chtějí odejít mimo OKD,
a.s. byla vytvořena možnost smluvních platů. Nutno ovšem
konstatovat, že u určitých profesí ani tato možnost nezaručuje stabilizaci těchto specialistu pokud nemají být zásadním způsobem narušeny platové relace uvnitř OKD,
a.s..

Legislativa a sociální aspekty útlumu
Tato oblast spočívá v možnosti umístění nadbytečných
pracovníků při realizaci útlumových programů. Tato otázka
je nejcitlivější ze všech. Podobně jako u předchozí problematiky je možno i zde rozdělit uvolňované pracovníky
podle intenzity problému při jejich umisťováni na novém
pracovišti.
Při posuzování této záležitosti je nutno si uvědomit, že
platná legislativa umožňuje obligatórne vyplatit pouze
dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Po tyto dva
měsíce takto uvolněný pracovník nedostává podporu v nezaměstnanosti, začíná ji pobírat až po uplynutí této doby.
Mnozí z takto uvolňovaných lidí mají značný pocit nejistoty,
že nebudou schopni si během této doby zaměstnáni zajistit
a z podpory v nezaměstnanosti budou mít problém vyžít.
Tato okolnost byla hlavn ím motivem proč odborové orgány
trvaly při kolektivním vyjednávání na dalším fakultativním
odstupném ve výši trojnásobku průměrného měsíčního
výdělku. Z hlediska možnosti nového pracovn iho uplatněni
je možno zaměstnance OKD.a.s. rozdělit do následujících
skupin:
- dělníci - důl. teto skupina je v rámci OKD, a.s. naprosto
bezproblémová vzhledem k tomu, co bylo uvedeno výše

- 38,2 % z registrovaného počtu bylo umístěno
- 7,9 % nespolupracovalo
- průměrná doba na umístění jednoho klienta byla 48
dnů, maximální doba pak 170 dnů a minimální doba 4 dny
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- počet volných mist, se kterými ZA disponovala činil 3
314 volných míst, z toho v OKD, a.s. 2 513 (převážně důlní
profese)
- dalším způsobem pomoci nadbytečným pracovníkům
je zřízeni podnikatelského centra známého pod pojmem
Řízené dílny.
Hlavním cílem centra je pomoci začínajícím podnikatelům v tzv. ch raněné m prostředí. Zde se již jedná o vytvářeni
nových pracovn leh příležitosti pro našepracovníky, zejména pro lidi se ZPS a naplněnou NPE, jejichž uplatněni
v novém zaměstnáni bez pomoci je velmi obtížné. Podnikatelské centrum zahájilo svou činnost na Cihelní ulici
v Ostravě dne 19.5.1992.
Vyhodnocení činností Podnikatelského centra v prosinci
1992:
- centrum poskytovalo možnost činnosti 11 soukromým
firmám, které zaměstnávaly vtee než 160 pracovníků
- přímo vázaných na Podnikatelské centrum je 85 pracovníků, z toho 55 bylo uvolněných z OKD
- zřízení jednoho pracovního místa stálo 53 tis. Kčs
- ve druhém Podnikatelském centru v prostorách Dolu

Hlubina se předpokládalo umístění dalších cca 25 naších
bývalých zaměstnanců.
U obou druhů činnosti chceme óo budoucna, aby ZA
i Podnikatelská centra pracovala na komerční bázi a pokud možno byla samofinancovatelná. Daleko větší pozornost chceme věnovat soukromému podnikání s tím, že
podnikatelům budeme v začátcích pomáhat poradenskou
službou jako kompenzaci za umístění našich nadbytečných pracovníků.

Závěr
Útlumový program v OKO, a.s. se daří úspěšně zvládat.
Vzhledem k jeho rozsahu je možno hovořit o úspěchu, že
se po dobu jeho realizace podařilo udržet sociální smír.
Významným laktorem pro řádnou přípravu a klidný průběh
útlumového programu je úzká součinnost s odborovými
orgány.
Útlumový program je proces otevřený, nelze dnes hovořit o tom, jaké situace nastanou, důležité však bud jak
rychle a správně bude vedení OKD, a.s. na tyto změny
reagovat.

Heribert Bussmann
Firma Eickhoff Německo

Možnosti humanizace pracovišť
u dobývání stěnováním
z hlediska výrobce důlních kombajnů
a štítovou výztuž. Rozdíl existuje mezi následujícími
Uvod
opatřeními:
Metoda stěnového dobývání v oblasti hlubinného hor- zkvalitnění ochrany zdraví
nictví je světově uznávanou nejekonomičtější dobývací
-zk ^.^i'^zpecnosti
metodou. Současné vysoké výkony z porubů jsou založe- U/Ó, če.'. prí>'"<?
ny na této metodě, při které hornici rozpojovali uhlí v dlouPreventivní ^patření pro ochranu zdraví horníků
hých stěnách s použitím kladiva a klínu, později pomocí
špičáků, manipulovali s nim a budovali stropní výztuž. To
Pomineme-li závaly, pády hornin v porubu a nesprávné
bylo namáhavé a nebezpečné.
používáni strojního zařízeni, je zdraví horníků v porubu
Od částečné mechanizace důlních operaci, které se ohrožováno prachem. Zejména jemný prach obsahující
týkaly dobývacích orgánů, kieré rozpojovaly uhlí zářezy, silikáty může mít vážné následky. Proto prvním a nejdůlevedl vývoj k plné mechanizaci dobývání a dopravy mate- žitějším opatřením je plně zabránit dobývání sousedních
riálu.
vrstev.
Firma Eickhoff nabízídobývacíkombajnypro nízké sloje
Současný stav znamená plná mechanizované stěnové
sezáběremvrozmezíod 1-1,5 m, které zabraňujípřibírání
dobývání, které má následující podoby:
sousedních vrstev. Další možná opatření pro automatizaci
- těžta a nakládáni horniny
budou zmíněna dále.
- doprava a
Dobývání a nakládáni uhlí také produkuje prach, který
- budováni výztuže a zajištěni bezpečnosti pracoviště
Toho bylo dosaženo následujícími systémovými je velmi nebezpečný pro dýchací trakt i zrakové orgány
pracovníků zejména ve velkokapacitních porubech.
komponenty:
Za účelem zlepšeni této situace je nutno rozlišovat mezi
- dobývací kombajn
opatřeními pro zamezení vzniku prašnosti a odstranění
• řetězový dopravník
prašnosti.
-štítová výztuž
Zavedení této moderní technologie nebylo pouze
Opatření pro zabránění vzniku prašnosti
podmínkou pro dosaženi vysokého objemu těžby a vysoProjekt válce kombajnu má velký vliv na vznik prašnosti
kých výkonů za směnu, ale také dokonalejší zajištěni
v průběhu dobývaclho procesu.
bezpečnosti pracovišť horníků.
Je nutno vzít v úvahu následující:
- zabírat tak málo a v tak tenké vrstvě, jak je ján možné
Opatřeni pro zlepšení pracoviště
- průměr velkého válce a nákladní průměr musí být co
v porubu
nejmenší
- kuželový válec má mít maximální průměr na konci u
Následně bude popsána obvyklá technologie stěnovákruhové plochy
ní, klerá zahrnuje dobývací kombajn, řetězový dopravník
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Válce projektované podle těchto principu jsou známy
pod názvem válce s kruhovou rozteči .

Tato kombinace vyústila také v maximální efektivnost
chlazení nástrojů a redukuje riziko zapáleni směsi metanu
a vzduchu, která se muže vyskytnout.(i)
(1) „Teoretické a experimentální zkoušky vzniku prašnosti u dobývacích kombajnů při použiti vysokotlaké vody"
Dizertační práce pro obhájeni titulu doktor
Dipt ing. Norbert Wolter, Berlin 1992
Vysokotlaká voda muže být produkována dvěma různými zpuseby:
A) Přídavné čerpadlo je zabudováno přímo do ramene
kombajnu. Voda má takto kratší cestu k válci.
B) Čerpadlo umístěné v chodbě dodává kombajnu vysokotlakou vodu prostřednictvím hadice.
Seřízeni provozu kombajnu je tak jednodušší a veškerá
pohonná kapacita motoru je využita pro rozpojováni horniny.
Některé doly mají však s vodou problémy. Aby bylo
možno v těchto případech zajistit efektivní odstraňováni
prachu a zároveň šetřil vodou, jsou používány fázové
vodní systémy, které přivádějí vodu pouze k těm řezným
nástrojům, které jsou právě použity k rozpojování horniny.

K piojekčnimu návrhu valce patři take provozní metoda
válce, která má vliv na tvorbu prašnosti. Podle testu prováděných DTM je tvorba prachu tím nižší, čím vyšší je
pojezdová rychlost kombajnu a čim nižší je rychlost válce.(i)
Důlní kombajny firmy Eickhoff mohou dosáhnout rychlostí válce 23 ot/min, protože jsou vybaveny dvoustupňovým planetárním soukolím.
Opatření pro odstraněni prašnosti
Nejefektivnějším opatřením pro odstranění prašnosti
uplatňovaným během těžby nerostu je vodní postřik.
Ke konvenčnímu systému postřiku nízkotlakou vodou
přistupuje systém postřiku vysokotlakou vodou, který byl
vyvinut v Nemecku v 80. letech.
Ve srovnání se systémem odstraňování prašnosti při
použití tlaku 10 baru, tento vyústil v redukci prašnosti
o 50% při stejném objemu průtoku. (1)
T
lak vody y rozmezí 120 - 200 baru vyžaduje od výrobce
dodatečné výdaje, ty jsou však dokonale vyváženy dosaženými výhodami.
Nejlepších výsledku bylo dosaženo, pokud byly trysky
umistény za řeznými nástroji.
Fin* DUM Mak« In %
WCspaxt:
I.Sm/mln
Mineral:
irtflcial Coil
WcMniuantlty: 37 l/min
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To umožňuje ušetřenf 50% množství vody potřebného
u předešlé metody.
Opatřeni pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců
v porubu
V polovině 70. let bylo eliminováno nebezpečí, které
hrozilo personálu z důvodů trhání řetězu dopravníků nebo
jejich namotávání. V roce 1976 byl představen bezřetězový dopravní systém Eicotrack a byl instalován od té doby
ve stovkách porubů. Mezitím byly vypracovány některé
verze, které odpovídají požadavkům moderních kombajnů
s vysoce výkonným motorem.
Kombajny Eickhoff, které pracují v úklonných porubech
jsou vybaveny dvěma dopravními jednotkami. Každé ozubené soukolí je vybaveno brzdou. Zařízení je zastavováno
monitorovacím systémem v případě selhán! jednoho ze
soukolí (obrázek na další straně).
Již v roce 1978 byly kombajny Eickhoff instalovány
v úklonu dc 50 gonů a dálkově ovládány z řídící stanice
umístěné v chodbě. Všechny informace potřebné pro operátora, jako např. postavení válce, umístění kombajnu
v porubu atd. jsou zobrazovány na displeji. To umožňuje
plně mechanizované dobývání v úklonných slojích bez
ohrožení osob.
Uvedení elektrických dopravních jednotek eliminuje použití hořlavých hydraulických kapalin u těchto zařízení,
jsou také zdrav! škodlivé.
Všechny kombajny jsou vybaveny zařízením pro přerušování přívodu proudu během provádění údržby válců.

fF

Možnosti pro automatizaci
Dosud je výškové nastaveni rozpojovacích vílcu ovládáno operátorem(y).
Většinou je obtížné zjistit hraniční vrstvu mezi nerostem
a sousední vrstvou z důvodu špatných podmínek - prach,
průsaky vod, špatné světelné podmínky, hlučnost atd. takže občas dojde i k rozpojováni sousední vrstvy nebo
naopak uhlf zůstává neodtéženo.
Automatizace dobývacího procesu vedla ke zlepšeni
ekonomických operací zvýšením čistého výkonu a redukci
nákladů na úpravu.
Také je předcházeno tvorbě prachu.
Dalším význačným přínosem je jednodušší práce operátora, který se již nemusí starat o přesné udržování hranice sousedních vrstev. Jeho úkolem je tedy pouze
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sledovat a předcházet kolizím pracovního válce ve styku
s prohýbajícími se suopnicemi nebo jiným možným nehodám.
Dále budou zmíněny nejnovější automatické metody
Eickholf.
Ovládání paměti
Již v roce 1975 podnikla firma Eickhoff společně se
společností Ruhrkohle AG výzkumný projekt zaměřený na
testování automatické těžby.
Po instalaci mikroprocesoru do těles kombajnů v roce
1985 mohl byt proveden další výzkumný projekt.
Na základě výsledku těchto projektů pracuji nynt stroje
obsahující popsané systémy následovně:
Operátor provede zkušební řez, přičemž se snažf vést
válce co nejblíže k rozhraní vrstev.

Počítačový systém vestavěný do kombajnu ukládá
potřebné údaje a je nastaven v pozici, z niž je možno řez
opakovat v určité toleranci.

Nyní je operátor v postaveni vhodném pro automatické
provedeni řezu. S timto systémem ovládáni paměti
Eickhofl je možno dobývat sekce sloji v obou směrech,
provádět jednosměrné dobýváni a také konstantní rozpojováni na čelbě.
K realizaci tohoto systému je nutno poskytnout následující informace:
- postaveni kombajnu v porubu
• výškové nastaveni válce
• sklon kombajnu v podélném a příčném směru

K obrázku:
- metoda senzitivních čidel
- monitorován I pulzace nárazů
• postaveni kombajnu
- optické čidlo
-sklon
- výškové nastaveni válce

Metoda senzitivních čidel
Tato metoda opodstatňuje íaki, že jsou potřebné různé
sily pro rozpojováni uhlí nebo sousedních vrstev.
Pro každý válec jsou připraveny čtyři držáky řezných
nástrojů, které jsou vybaveny extenzometry. Tyto řezné
nástroje vybavené čidly (sestávajíc! z konvenčních nožů a
upravených držáku) zjišťuji rasovou posloupnost a velikost
sily vykonávané nástroji během rozpojováni a převádějí je
na elektrické měřitelné signály.
Hodnoty dvou čidel každého válce jsou vyhodnocovány
zatímco dva další jsou připraveny k činnosti. Signály jsou
přenášeny prostřednictvím elektronické jednotky, rotačním
vysílačem a dodávány do počítače.
Monitorováni pulzace nárazů
Čidlo pro monitoring pulzace nárazů měří rozdílné zvuky
pň nárazech na uhli nebo na sousední vrstvu, které může
slyšet také operátor a ihned je vyhodnocuje.
Každé rameno je vybaveno čidlem.
Optické čidlo
Optické čidlo zjišťuje dělicf rovinu na počvě. Tento
měřicí systém zjišťuje spektrální diference reflexních
vlastnosti uhli a sousedních vrstev ve dvou vybraných
vlnových délkách. Měřeni srovnávané radiace je prováděno systémem optických vláken a výsledky jsou dodávány
do přijímacího detektoru.
Jiné metody měřeni
Pň podmínkách, kdy je žádoucí ponechat uhlí u stropu,
je možno použít indikaci tiouštky uhlí pomoci přirozeného
záření gama.
Princip využívá gama záření různých hornin a břidlice
k určeni tiouštky. Všechny moderní samořtdícl systémy
využívají zkušenosti získaní v průběhu předchozího řezu,
tj. jsou založeny na stejném systému jako ovládání paměti.
Odlišná čidla aktualizují postavení válce během řezu.
Systém ovládáni paměti různými čidly umožni v budoucnu kombajnům Eickhoff vhodné automatizované metody pro všechny pracovní podmínky.

Vyhlídky

Kombajny ovládané čidly
Zařízeni s ovládáním paměti pouze opakuje předchozí
rezy. Čidla, která zjišťují stav čelby přímo pň prováděni
fezu s odpovídající spolehlivostí nebyla zatím vyvinuta.
Výzkumný projekt „Kombajny ovládané čidly z Ruhrkohle AG" je proto nynf prováděn. Dále jsou krátce popsána tři čidla používaná pro výše zmíněné účely.
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Ačkoli popsaná opatření by mohla činit dojem, že všechny bezpečnostní a ergonomické problémy stěnového porubu byly vyřešeny, stále ještě zůstává množství
problémů, jimiž je třeba se zabývat.
Opatření do budoucna budou koncentrována do následujících okruhů:
- zlepšení prostředí, redukce škodlivin a prachu
- ergonomie a bezpečnost během pracovních operaci,
údržba a opravy
- automatizace pro zlepšení ekonomických operací a
bezpečnosti
To je výzva pro výrobce a zvláště pro tým výrobců,
dodavatelů nakladačů, dopravníků a stropní výztuže.

Ing. Zdeněk Preissler
Důl František

Způsob rozfárání spodních lávek
při vícelávkovém dobývání
mocných slojí náchylných k samovznícení
Důlní pole Dolu František bylo rozsahem slojových skupin karvinského souvrství podstatně chudší nez důlní pole
okolních podniků. První dobyvatelná sloj karvinského
souvrství, která byla v důlním poli Dolu František vyvinuta
v nepodstatné ploše, byla sloj 28 patřící do slpjové skupiny
spodních sušských slojí. I přes tuto skutečnost bylo za
zejména sloje č. 32b, 33, 37 (v místě spojených lávek) a
zejména sloičís. 40 (Prokop), ve které mocnost ve většině
lokalit převyšuje 6 m.
I v minulosti v převážné míře, ale po zavedení posuvné
výztuže Marel hydro a posléze DVP 7 až na jeden případ
výhradné, byly tyto sloje dobývány ve dvou lávkách a to
vrchní lávce na foukanou základku s technologií uhelný
kombajn a výztuž IHV a spodní lávkou s technologií uhelny
kombajn a posuvná výztuž Marel hydro nebo DVP 7.
Pouze ve sloji Prokop v 5. kře v oblasti u ohradníku Dolu
9. květen byla učiněna výjimka. Blok byl z důvodu obtížného přisunu základky vydobyt systémem vrchní lávka na
"ku. Porub byl
DU a výztuže
I lávky tohoto porubu byl ukončen
v oblasti pestrých vrstev, kde uhelna sloj byla již v převážné míre tvořena mrtvým uhlím. V době likvidace porubu
došlo v nevydobytém pilíři k záparovému procesu, který
přešel v otevřený požár. Částečně vyklizený porub byl
prostorové uzavřen pomocí dvou sádrových a předplavených hrázi. Od roku 1985, kdy bylo provedeno prostorové
uzavření vydobytého porubu, byly provedeny 4 pokusy
o otevření uzavřeného prostoru, jeho ovětrání a výkliz
zbývající technologie. Při každém pokusu však nejdéle do
4 dnů došlo k oživení záparového procesu a prostor bylo
nutné hrázově uzavřít.
Sloje spodního sušského a sedlového pásma jsou jako
celek značné náchylné k samovznícení a obzvláště
u mocných slojí vlivem určitých nedokonalosti technologie
ražeb a dobývání je náchylnost k samovznícení a vzniku
endogenních požárů dále násobena. Jedná se zejména o
nedokonalý obkladový polštář za důlní výztuží z důvodů
absence inertního obkladového materiálu, ponechání
uhelné substance pod stropem při přecházení tektonik,
existence oslabených pilířů mezi výaibem (starinami) a
chodbami následujícího bloku.
Již z tohoto základního výčtu negativních vlivů vidíme,
že již při ražbě a později při dobýváni vytváříme z důvodu
nedostatku technologie a nedostatečné technologické
kázně místa, kde jsou příznivé podmínky pro intenzivní
autooxidačn í proces uvnitř uhelné hmoty, který může později přejit v endogenní požár.
Vicelávkové dobývání s vydobytím vrchní lávky na foukanou základku mělo v minulosti značný vliv na Dole
František na poměrně nizkou četnost důlních záparů při
dobýváni mocných sloji karvinského souvrství. Ve fázi
dobývání vrchních lávek se problematika zúžila na drobné
lokální zápary v boku důlního díla v předpolí porubu. Tyto
zápaiy až na jeden případ, který byl řešen jako havanjní
záchranářská akce, byly likvidovány nehavaríjně hloubkovou injektáží bentonitovými nebo bentonito-popílkovýrni
pastami s příměsí inhybitoru. Inhybitor byí volen individuálně pro jednotlivé sloje a lokality na základě zkoušek
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provedených VVUU Ostrava-Radvanice.
S ohledem na značné rozšíření yícelávkovéhodobývání
byl na podniku vytvořen technologický celek základkového
hospodářství oa povrchového kuželového drtiče přes vyrovnávací zásobník základkových hmot na povrchu, spádového potrubí v jámě F 2, hlubinného zásobníku z ú rovně
3. patra s výsypy na jednotlivých patrech a odtud po
yydušných cestách pásy 800 mm až k základkovým strojům u porubů. S ohledem na značný rozsah dobývání
vrchních lávek na foukanou základku se tento technologický celek jevil po stránce technické i ekonomické jako
optimální.
Plavení popílku {nezahuštěné směsi) z povrchu bylo na
podniku vytvořeno v r. 1963. Tento systém plaveni popílku
s vysokým vodním obsahem se jevil pro asanační účely
jako nevhodný. Vysoká tekutost této nmoty snižuje podstatně asanační vlastnosti a schopnost dotěsněn í prasklin,
puklin a případných kanálů, které jsou později při otvírkách
a přípravách spodních lávek příčinou průtahů a záparových procesů. 2 těchto důvodu byla v roce 1971 provedena
rozsáhlá rekonstrukce plavícího zařízení na povrchu. Byla
vybudována mechanická míchačka zahuštěných popílkovych hmot,"návazně rozšířena kapacita úložních sil a
v tomto složení byl systém bez podstatných změn používán pro veškerou asanaci a prostorové uzavíráni stařin až
do r. 1992, kdy byla technologie rozšířena o další míchačku a cementové silo.
Analyzujeme-li dnes s odstupem času důvod, proč na
Dole František byla četnost požárů v slojích sedlového
pásma i při značné tektonické členitosti důlního pole nižší
než na okolních důlních podnicích pracujících v obdobných podmínkách, jsme přesvědčeni, že se nám vhodné
podarilo ye značném rozsahu využit úložních podmínek
pílkomechanismem jejího toku
a jejím chován írnpří přechodu z potrubního řádu do volného prostoru.
Nezahuštěná popílková směs, kde vodní obsah dosahuje téměř 80 %, je schopna v potrubním řádu vytvářet
postupně viditelné sedimentační vrstvy, které po určité
době omezí průchodnost potrubního řadu tak, ze vzniká
reálné nebezpečí havárie systému.
Po výtoku nezahušténé směsi do volného prostoru jsou
rozptýlená zrnka unášena vodou a teprve pň zastaveni
vodního toku pozvolna sedimentují. Použití flokulačnfch
přísad bylo úspěšné pouze v laboratorních podmínkách
v kádince, ale v dole, kde při plavení dochází k intenzivnímu víření a turbulenci pň toku, nevykázaly flokulační přísady žádný kladný přínos.
Pň zavedení zahuštěné směsi (vodní obsah cca do
30 %) je i pň nekontinuálním vypouštění z míchačky (přerušení výtoku do 15 minut) zamezeno usazováni směsí
v potrubí. Spíše směs působí na stěny potrubí svoji abrazitou tak, že vnitřní stěny i dříve mírně zkorodovaného
potrubí jsou dokonale vyhlazeny. Pň volném plavení této
směsi do nepleněné yýdušné chodby za porubem v 38.
sloji 1. kře pri dovrchním stěnování pod úklonemcca 15
na řízený zával, kde v závalových hmotách probíhal záparový proces, jsme zjistili, že i pň tomto úklonu tato hmota
má tekutost pouze 12-15 m, pak vytváří val, je schopna
bez opěrného peření uzavřít profil a v závalových hmotách

vytvořit asanační jazyk. I když předpokládáme, že pouze
viivem plaveni došlo k útlumu záparu ve starinách, měla
znalost mechaniky šířeni zahuštěné směsi značný vliv na
filosofii asanace přechodů do spodních lávek mohutných
slojí.
Jak bylo již konstatováno v jedné z předešlých statí, při
dobývání vrchních lávek docházelo pouze k drobným záparum v bocích důlního díla nebo ve stropu, pokud došlo
k přibudován í části sloje a nebyto provedeno její vypuštění
a asanace volného prostoru. K záparu v počve důlního díla
došlo pouze v jednom případě ve 40. sloji v 2. kře ve
vybubrelé počve důlní chodby.
Tyto zápary uvnitř dobývaného bloku ať byly asanovány,
potlačeny, nebo vydobyty se substanci vrchní lávky, se
nacházely v prostoru, který byl při dobývání vyplněn základkou a ta zejména pokud obsahovala dostatek měkčích
a poddajnějších hornin, iřolovala místo záparového procesu a i když odvod tepla z asanovaného místa byl značně
omezen, stačil časovýfaktorkdobě dobýváni spodní lávky
k tomu, že se záparový proces při dobývání spodní lávky
neobnovil.
Kritická táze pro vznik záparového procesu při vícelávkovém dobývání a to bez ohledu na systém vydobyti a
vedení vrchní lávky, nastává při natárán í spodní lávky pod
vydobytou vrchní lá--kou.
V případě, že vrchní lávka je vydobyta na foukanou
základku a i likvidace poslední zátinky porubu byla provedena s foukanou základkou, je nebezpečí vzniku záparu
do určité míry pouze omezeno. I při dokonalém směrování
výfuku základky z potrubí do prostoru poslední zátinky
vzniká pozdějším sednutím základky u kompaktn [ho nevydobyténo pilíře ve vrcholu při stropu základkový kanál,
který vlivem kompaktnosti nevydobytého pilíře zůstává
otevřen po celou dobu rozfárávky a dobývky spodní lávky.
Tetno základový kanái a prostor nedostatečně zhutněné
základky vzniká v celém obrysu vydobytého bloku u styku
s nepilíravým bokem chodby, pnčemz u chodby kterou
byla základka přiváděna, bývá z důvodu spěchu a lecřinortiich dobývaného
ovém boku
menši význam. Je pravda, že ve většině případů dobývání
vrchních lávek cca po provozu_porubu odpovídajícímu tzv.
inkubační době, zjišťujeme pn odběru ze základkového
kanálu na výdušné chodbě v analytických vzorcích přítomnost CO ze současným značným poklesem O2. Při
volbě hloubky odběru v tomto větrním stínu zákíadkového
kanálu je patrná závislost úbytku O2 za současného nárůstu CO. Při dostatečné délce odběrové hadičky se často
dostáváme až do oblasti, kde O2 dosahuje 7 %, t.j. inertní
atmosféry, a to za současného nárůstu CO.
Ve všech případech však došlo postupem porubu k
samoasanaci a utěsněni tohoto kanálu na styku nevydobytý pilíř - základka a proces samovolně ustává nebo
zůstává latentní po celou dobu dobývání.
Podstatně nebezpečnější je základkový kanál v poslední zátince vydobytého porubu vrchní lávky. Zde působí
po celou dobu od rozfárávky až po vydobytí spodní lávky
rada zhoršujících faktoru:
a) Kanál je na styku nevydobytého pilíře, který zde plni
funkci nosného elementu.

lávky je základka v miste nafárání spodní lávky relativně
nejmladší a nejméně zhutněná.
d) Zkrat zákíadkového kanálu je situován mezi body
o značné pokud ne nejvyšší hodnotě tlakového spádu,
platícího v tomto větrním systému (předmětném bloku).
S ohledem na to, že tyto faktory budou v průběhu
dobývání spodní lávky jen částečně a postupně kompenzovaný, docházíme k závěru, že pokud již před zahájením
přípravných prací ve spodní lávce neprovedu přímou nebo
nepřímou asanaci tohoto prostoru, jen zvyšují předpoklad
nebezpečí vzniku záparu. S ohledem na obtížnost a malý
účinek nepřímé a opožděné asanace vytváříme tedy sami
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předpoklad k nutnosti předčasného prostorového uzavření
bloku z důvodu endogenního požáru. Na základě všech
předchozích poznatku a znalosti asanačních vlastnost!
zahuštěné popilkové hmoty (hvězdicová vazba podobná
vazbě cementu) byla volena celá filosofie nafárání spodních lávek. Jako predpoklad úspěšného nafárání a vydobyti byly voleny tyto podmínky:
a) Nafárání spodní lávky zásadně zhora.
b) Pokud nebylo rubáni ukončeno celou plochou na
výrazné tektonice zásadně natárávat spodní lávku až
z prostoru vydobyté vrchní lávky.
c) Prvotní asanací (včas provedenou) vyloučit průtah
kolem hrany výrubu vrchní lávky.
d) Plavením dosáhnout zlepšení soudržnosti zákíadkového kamene tak, aby přechod do spodní lávky z prostoru
základny vrchní lávky byl proveden bez převaíů a vícevýlomů.
Systém nafárání spodních lávek je znázorněn na obrázcích 1 a 2.
Z obrázků je patrné, že úspěšnost budoucí rozfárávky
je podstatně ovlivněna již v průběhu dokopávání vrchní
lávky. S ohledem na místo, kde hodláme y budoucnu
přecházet z vydobyté vrchní lávky do spodní, již při dokopávání vrchn í lávky vložíme do zákíadkového kanálu u nepil Irových boků potrubí Js 50. Po dosažení postupuporubu
cca 15 zahájíme do předmětného potrubí plavení. Plavený
zahuštěný popílek nejen dokonale asanuje základkový
kanál, ale pronikne i do nekonsolidované základkové hmoty, vyplní volné prostory a zpevní základku.
Po ukončeni provozu ponjbu a jeho převybudování do
pomocných dřevěných výztuží pro likvidaci položíme
z obou chodeb do vzdálenosti cca 113 délky porubu potrubí
Js 50, umístěné bezprostředně podél nevydobytého pilíře
u stropu vrchní lávky. V případě, že porub byl ukončen
v oblasti tektonické poruchy nebo byly předpokládány
technické obtíže při likvidaci (převály, ponechána výztuž)
bylo z chodby vedeno více tahů Js 50, jejichž ukončení
v porubu bylo od sebe opět vzdáleno o 10-15 m. Likvidace
porubu včetně foukání poslední zátinky je ukončena až na
chodbách v předpolí vydobyté vrchní lávky, kde je před
hranou základky vybudováno filtrační peřenf a prováděno
postupné plaveni od nejvzdálenějšího místa zákíadkového
kanálu až po konečný výstřik, který je instalován bezprostředně za filtračním peřením. Vpřípadě, že vblízkostinení
volný prostor pro čistění potrubního řádu po plavení, je
třeba organizovat asanaci bez přerušení plavení, protože
proplachová voda podstatně sníží efekt asanace. Při
ukončení asanace jetéž výhodné použít čištění potrubního
řádu pomocí molitanové koule a tlakového vzduchu, protože tento systém sníží spotřebu proplachové vody.
Ojedinělá jak rozsahem, tak i způsobem, byla asanace
vydobytého porubu ye vrchní lávce na zával s popílkovým
mezistropem, o kterém již bylazmlňka v předešlých statích
příspěvku. Porub byl ukončen v r. 1985 bezprostředně
před pestrými vrstvami. Uhelná sloj byla v konečné prorážce převá.žně tvořena mrtvým uhlím (matné, měkké,
mourovité). "Rubáni bylo provozováno celkem 113 dnů.
Každý provozní den do závalu porubu vyplaveno cca
45 m popílku. To znamená, že mezivrstva byla tvořena
cca 5 085 m popílku. V době likvidace porubu došlo k
záparu, který přesel v otevřený požár. Likvidace byla přerušena a prostor byl uzavřen dvěma hrázemi. Prostor byl
do r. I989 celkem 4x otevřen, ovětrán a vyklízen, ale vždy
nejdéle po 72 hodinách došlo k obnoveni záparu a prostor
bylo nutno výbuchovzdorně uzavřít. S ohledem na neúspěšnost pokusu bylo rozhodnuto provést úplné zaplaveni veškerých volných prostorů bývalého porubu zahuštěnou směsí popílku. S ohledem na rozsah prostoru
asanace bylo rozhodnuto plavenípřes hráz H2, plavící vrst
V1 a vrtem navrtaný v ose chodby 30 552 přes neprorazen
ný mezicelík (viz obr. 3). Přes H2 bylo zaplaveno 4 350 m
popílku, vrtem V1 1 640 m a vrtem přes mezicelík
z chodby 30 552 2 307 m popllkových h mot.Po provedené
asanaci byty průniky do spodní lávky úspálně provedeny
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Ing. Z. Rakowski,CSc.
Hornický ústav AV ČR

Primární a indukovaná napětová pole
v horském masívu z pohledu geoniky
Úvod
Současná doba je charakteristická dynamickým rozvojem antropogenn! činností v podzemí. Tento prostor, dříve
vyhrazený výlučně hornické činnosti, se postupně stává
novou dimenzi pro činnost člověka. Vývojové prognózy
hovoř! dokonce o tom, že dimenze podzemí (geosféra) se
stane jedním z nositelů pokročilých technologii počátku
příštího století. Důvody pro tento trend lze sps'rovat v současném působen I několika činitelů, kterými jf.ou:
- pokles dostupnosti volných ploch a prostorů na povrchu,
- specifické užitkové vlastnosti horninového prostředí,
- možnost významně vzdálit antropogennl činnost od
nejdůležitějších složek ekosystému {biosféry, hydrosféry,
pedosféry, atmosféry).
- značné rozměry geosféry (zdánlivě neomezené) a dosud poměrné nízká míra jejich využití.
Na počátku procesu dynamického (někdy až překotného) přenášení antropogenních činnosti do podzemí je na
místě si položit otázku jakými zákonitostmi by se měl tento
mimořádně závažný proces řídit a zdali šíře a hloubka
současné poznatkové základny je na odpovídající úrovni.
Nejobecněji by bylo možno definovat základní požadavky
na antropogenní činnost v nové dimenzi jako potřebu
dosažení
a) co nejvyšší míry adaptability těchto činnosti k původnímu charakteru horninového prostředí a přírodním
procesům v něm probíhajícím,
b) co nejmenší míry environmentálního impaktu na
vlastní horninové prostředí a povrchové ekosystémy.
K nejvýznamnějším činitelům ze sírany zejména přírodních poměrů, které mohou umožnit splnění těchto náročných požadavků patři:
- hloubka poznání a efektivnost využití primárních vlastností horninového prostředí a procesů v němprobíhajíclch,
- míra využití primární energie nahromaděné v masívu,
- míra podobnosti postupů tvořících antropogennl činnost s povahou a mechanismy přírodních procesů v horninovém prostředí.
Je nasnadě, že k tomu, aby mohly být výše uvedené
principy využity a dodržovány je nutno vytvořit potřebný
vědní základ opírající se o hluboké poznáni primárního
horninového (geologického)prostředí z pohledu potenciálních antropogenních činnosti, jakož i procesů jimi indukovaných.
Výše uvedenými definicemi a formulacemi se vytváří
určité nové oborové zaměřeni o vymezeném poli působenf, vyžadující specificky orientovanou vědní bázi. Začátkem 1993 roku na Hornickém ústavu AV ČR byl pro toto
oborové (ve své podstatě interdisciplinární)zaměfenípřijat
název „geonika". Je zde utóitá paralela k vědnímu oboru
„bionika", zabývající se - heslovitě řečeno - vytvářením
poznatkové základny pro řešení umělých mechanismů
(např. robotů) s maximální možnou mírou podobnosti
k mechanismu fungováni biologických subjektů. Geonika
- jako nový vědní obor - se zabývá procesy v geosféře, ke
kterým dochází v důsledku antropogenních zásahů a zahrnuje tyto základni oblasti výzkumu:
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- vlastnosti a stavy v horninovém prostředí,
- přírodní a indukované procesy v geosféře a jejich
mechanismy,
- modelování procesů indukovaných antropogenní činností,
- environmentálni impakt těchto procesů.
Je v celku patrné.že k významným výsledkům aplikace
poznatků z geoniky by měla patřit také celková humanizace antropogenních činnosti v geostéře. Humanizace hlubinného hornictví, jako jednoho z významných oborů
antropogennl činnosti v podzemí - v současné době často
souběžně či ex post doprovázeného také nehornickým
využíváním podzemních prostor • je velmi aktuálním úkolem. Ještě významněji tento problém vystupuje zejména
z pohledu vývoje hornictví na přelomu tisíciletí a nutnosti
vyhovět stále náročnějším kritériím, která budou kladena
na podmínky a důsledky pracovní činnosti člověka v podzemí.
Napěťová pole patří k základním přírodním činitelům,
které mají vliv na činnost člověka v horninovém prostředí
a která jsou těmito činnostmi významně zpětně ovlivňována.

Primární napěťový stav- horský tlak
S jistotou lze tvrdit, že představy o původn Im napěťovém
stavu vycházející z geostatické úvahy ve smyslu Hookova
zákona jsou pro případ české části hornoslezské pánve
zcela překonány. V současně existuje řada geologických
hypotéz /např.R.Grygar et.al.,19907, které objasňuji charakter napětových polí y karvinské části ho rnoslezské pánve z pohledu tektonického vývoje. Na druhé straně je třeba
vzít v úvahu desítky a lokálně až stovky let intenzivní
exploatace .zasahující hluboko do původního masivu
s následným narušením prvotního charakteru i stavu napětí. Vliv exploatace na masiv se projevil zejména /Z.Rakcwski,i990/:
- rozrušením původní stavby masivu v poměrně velké
mocnosti (až stovky metrů) na materiál s velmi heterogenní
strukturou a chaotickou blokovou stavbou,
- nepravidelným avšak významným odlehčením masívu
na poměrně velké ploše v důsledku odejmuti velkého
objemu horninových hmot,
- vytvořením výrazných laterálnfch mechanických diskontinuit v důsledku vydobytí určitých sloji ve velké ploše
(např.sloj č.33 v karvinské části pánve),
- vytvořením v zásadě nenarušených a lokálně dosti
rozmerných reliktních struktur, v nichž nebylo dobýváno
(zejména ponechané jámové pilíře), které představuji významné stavební prvky v masívu. Intenzita a rozsah těchto
změn opravňuje k předpokladu, že původní napěťový režim geotektonického typu byl v takových oblastech nejspíše nahrazen typem gravitačním /Z.Rakowski ,1990/.
Zjednodušeně si lze představit, že chaoticky strukturovaný
horninový materiál nad aktuálni úrovni exploatace gravitačně zatěžuje část masivu pod touto úrovni. Lze se oprávněně domnívat, že původní tektonická stavba nad touto
úrovni přestala plnit svou původní funkci a nejspíše je
součásti chaotické stavby. Gravitační zatěžovacl režim
působí jen do určité vzdálenosti pod aktuální rovinu dobýváni. S postupem do hloubky a "'datováním se od této
roviny charakter napěti se bud? postupně opět přibližovat

původnímu stavu a stylu. V dostatečné vzdálenosti bude
mlt pole napětízcelapúvodnf charakter. Tyto úvahy_ svědči
o mimořádné složitosti vývoje a charakteru napěťových
poli v této oblasti. Používáni příliš simplifikovaných či
unifikovaných modelů může být proto vést k představám
velmi vzdáleným skutečnosti. V pojetí technických a bezpečnostních aplikaci to může vést k používáni zcela irelevantních a bezcenných dat.
Zdálo by se tedy, že zdůrazňováni potřeby znalosti
původního horského tlaku je záležitosti značně triviální.
Existuji přece například poměrně důkladně propracované
postupy a výpočty pro dimenzováni výztuži důlních děl
vycházejlclz jejich předpokládaného zatížení. Toto je však
funkci okolního napěťodeformačního stavu. Současným
vstupem pro projektováni a dimenzováni jsou však vlče či
méně odhadnuta data. Je překvapivé, že přesnější údaje
projekční složce nescházejí.
Druhým příkladem necht jsou právní normy protiotřesového boje pro doly OKR. Jejich filosofie je v mnohých
důležitých bodech založena na posuzováni přldatných
napěti a jejich změn s přímými odyolávkami na tzv. „původní napěti", aniž toto je byt'přibližně známo. Jednou ze
základních příčin nedostatku údajů o primárním napěti
byla složitost, časová i finanční náročnost a při tom nepříliš
vysoká přesnost metod jeho měřeni a také skutečnost, že
šjo o nepřímé údaje. Vývoj v této oblasti však dosti intenzivně pokračuje a v současné době je výběr metod měření
napětí poměrně velký, většinou však závislý na dosti drahé
technice. Jedinou prakticky dostupnou a velmi dobře již
vyvinutou metodou, která umožňuje měřit napětí v daném
místě a směru přímou cesiou ve vrtech je tzv. metoda
hydroporušování. Princip této metody spočívá v utěsnění
vybraného (neporušeného) úseku vrtu systémem pakrů a
jeho naplňování kapalinou (obvykle vodou) se zvyšujícím
se tlakem. V důsledku působeni plášťového tlaku na stěnu
vrtu dojde k jejímu porušení trhlinou, která vznikne v místě
působeni nejmenšího tangenciálního napěti v daném místě. Jednoduchou operaci se dá dosáhnout na krátkou,
avšak postačující dobu vyrovnáni tlaku hydraulického média v trhlině se tlakem působícím kolmo na její stěny.
Velikost tohoto rovnovážného tlaku je rovná napětí působícího kolmo ke směru šířeni indukované trhliny. Výpočtem vycházejícím z Kirschovy teorie ize pak dosti
jednoduše stanovit maximální horizontální napěti ve
stejném místě. Závažným údajem je směr šíření trhliny. V
současné době k nejspolehlivějším způsobům zjištěn!
orientace trhliny patří otisková nebo endoskopická metoda. Zařízeni pro metodu hydroporušování pro důlní
podmínky (průměr vrtů 60 mm, délka vrtů do 50 m, neelektrické provedeni) jsou dosti náročná^avšak dostupná
(napf. zařízení typu MeSy na HOŮ AV CR). Jednoduché
schéma měření je patrné z obr. 1. K měřenf lze využit
speciálně pro tento účel vrtané vrty, ale zejména pak
standardní důlní geologické vrty, aniž by byl režim vrtáni
vrtů nějak podstatné ovlivněn (nejlépe po od vrtán i celé
jeho délky). Zavedením programu měření touto metodou
v adekvátním rozsahu (podle geologické situace) by
vznikla možnost existujíc! významnou mezeru ve znalostech geomechanlckých podmínek odstranit pn relativně
nevelkých nákladech.

Matematické modelování
Změny původního napěťového stavu v horském masivu
indukované hornickou činností patří k hlavním faktorům
determinujícím efektivní způsoby vedení a udržování důlnfch děl. Znalost oblastí zvýšených či naopak snížených
napětí je na příklad pro vedení protiotřesových opatření
podmínkou zcela rozhodující. Dosavadní způsob hodnoceni napěťových ••> ' ; n podle norem platných v OKR se
opírá o metodiku
žňujícl toto provádět poměrně jednoduše, rychle a
idtivné. Výsledek takového hodnocení
nachází uplať .-ni hlavni při zařazování důlních děl do
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stupňů nebezpečí otřesů a při některých opatřeních strategického typu. Jednoduchost stávající metodiky j e její
velkou přednosti v operativnosti užívání. Současně však
je značným nedostatkem její přílišná obecnost. Metodika
respektuje v zásadě jen dva vstupní parametry: mocnost
sloje a hloubku uloženi. Je pravdou,že tyto parametry mají
velký význam pro indukci napěťových změn, ale zároveň
nepostihují mnohé další významné a někdy i rozhodující
faktory. Zcela je pominut vliv primárního napětí. Případy
se složitější prostorovou a časovou kombinací hornických
prací anebo komplikovanější geologickou strukturou, případně s výskytem anomálii (např. typu pestrých vrstev
apod.) v podstatě touto metodou nelze řešit.
Uplatňování výhradně stávající metodiky vede k tomu,
že zařazování důlních děl do stupňů nebezpeč! otřesů je
v mnohých případech velmi schematické a nevystihuje
skutečnou miru nebezpeč! vyplývající z indukovaných napěťových změn. Zařazení důlního díla do určité kategorie
znamená automaticky zavedeni určitého rozsahu provozně technologických opatřeni v oblasti prognózy, prevence
i způsobu veden! důlních děl. Příliš široký rámec a nevyvázenost zařazení díla vede pak nejednou k neracionálnlmu způsobu vedeni díla a nepřiměřené zátěži technologie
neadekvátními opatřeními. Na druhé straně dosavadní
způsob ne vždy umožňuje vymezit místa s extrémní koncentraci napětí a vůbec nepostihuje napěťová pole v průvodních pevných vrstvách. Existující předpisy respektuj!
tyto skutečnosti v tom, že ve složitějších případech počítají
s uplatněním přesnějších metod mezi něz jezařazenotaké
modelováni. Využíváni modelovacích technik - modelů
matematických nebo z ekvivalentních materiálů - je v OKR
dosud omezeno hlavně na případy speciální, hlavně výzkumné nebo v rámci řešení havarijních situací. Hlavní
příčinou tohoto stavu byla náročnost, pracnost i nákladnost
těchto technik. V souvislosti s dynamickým rozvojem počítačových technik došlo v poslední době ke kvalitativní
zrněné v této oblasti. Rozvoj hardware i speciálního software dospěl do stadia, kdy lze uvažovat o zavedení počítačových simulačních technik, podstatně blíže skutečné
provozní praxi. HOU AV CR se zabývá metodami matematického modelováni na bázi metody konečných prvků a
metody hraničních prvků již řadu let. Vedle prací teoretických směřujících k řešení základních problémů, pro
účely praktických aplikaci byly vyvinuty speciální uživatelské programy, které toto umožňují.
V současné době jsou vedeny práce, které by měly
během příštích let umožnit zavedeni efektivních počítačových simulačních technik pro řešení praktických geomechanických úloh v OKR. Podle našeho návrhu systém
počítačových simulačních technik by měl pracovat pro
potřeby geomechanických služeb ve třech základních
úrovních - provozní, expertní a výzkumné.
V provozní úrovni se nabízí výpočetní systém účelově
připravený zejména pro řešení vlivu hran yýrubů. Systém
je interaktivní, jednoduchý v používán! i interpretaci. Při
zadán! úlohy se použije zjednodušená geometrie problému a parametry jako mocnost slojí, hloubka, zjednodušená
litologie a mechanické vlastnosti (buďto vlastni nebo s
databáze v systému). Systém pak umožňuje kvantifikovat
vliv hrany s hloubkou a vzdáleností při zohlednění stavby
meziloží, úklonu a s přihlédnutím k působení jiných hran.
Výstupní veličiny dobře kvantifikují hodnocené vlivy a lze
je využít v numerické nebo grafické podobě pří využiti
standardní výpočetní techniky na úrovni PC/AT. V expertně-inženýrské,úrovni se nabízí výpočetní systém na bázi
programu HOÚ A V ČR označeného GEM 22. Jde o systém
umožňující řešit náročné geomechanické úlohy, které lze
zobrazit v rovinném řezu. Systém je interaktivní, velmi
flexibilní a schopný řešit strukturně, silově i geometricky
velmi komplikované úlohy. Systémse vyznačuje vyspělým
matemaiickým i počítačovým zpracováním a pří tom vysokým uživatelským komfortem, vyžaduje odborně pňprave-

ného uživatele inženýrského typu. Doporučuje se tímto
systémem vybavit specializované inženýrské pracoviště
v OKR vybavené výkonným PC/AT pro řešení úlohy lypu:
vliv tektoniky, vliv na hranicích polí, optimalizace časoprostorového situování děl a porubu.
Ve výzkumné úrovni se nabízí jako základ systémy
GEM 22 a GEM 3. GEM 3 je systém určený pro řešeni
složitých geomechanických úloh, jejichž geometrie vyžaduje prostorové 2adánl. Systém lze vybavit obdobným
uživatelským komfortem jako GEM 22. Doporučuje se
vybavit tímto systémem inženýrsko-yýzkumné pracoviště
se speciálně pripravenými odbornými pracovníky, které by
zajišťovalo řešení konkrétních problémů pro doly OKR.
Závěrem je třeba zdůraznit, že počítačové simulační
systémy nejsou cílem samým pro sebe, nýbrž výkonným
prostředkem umožňujícím mimořádně efektivně znásobit
úroveň projektování a geomechanické služby. Podmínkou
však je, že výsledky počítačových simulací budou interpretovány důsledně v kontextu a s využitím dalších metod
a informací. Ilustrační příklad je uveden na obr.2. Je zobrazen výsledek modelováni svislého napětí v oblasti 4. a 6.
kry na pole Doubrava s velmi komplikovanou stavbou
v okolí Zoflnské poruchy a Centrálního přesmyku. Předmětem modelování byla rozvaha o vývoji nápěvových polí
pň různých variantách situován í porubů ve 39.sloji v podloží Centrálního přesmyku. Modelováni umožnilo posoudit
situaci v několika variantách a doporučit pro danou situaci
optimální řešeníz hlediska napěťových poměrů v samotné
39.sloji a ve vztahu k vlivům na 40.sloj. Také bylo možno
si učinit představu o vlivu komplikovaných tektonických
prvků na charakter napěťových polí v oblasti. Rychlost
výpočetních postupů umožňuje realizovat řadu variant během několika hodin.

Závěr
Z principů geoniky vyplývá význam potřeby znalostí
charakteru a velikosti primárních napětí v masívu, jako
jedné ze základních charakteristik prostředí, v němž se
realizuje antropogenní činnost. V současné době metoda
měření napětí v masívu na principu hydroporušování se
jeví jako nejdostupnější, relativné realizačně nejjednodušší a současně dostatečně přesná. Matematické modelování indukovaných napěťových změn se stává nezbytným
nástrojem při rozhodování o způsobu vedení důlních děl v
čase a prostoru. Počítačová simulace variantních situací
umožňuje výběr řešeni s relativně největší mírou adaptability k daným podmínkám. Znalost primárního napěti patří
k významným vstupním údajům také při modelování. Zavedení počítačové simulace napěťových polí může být
významným příspěvkem ke zvýšení celkové technické
úrovně geomechanických a projekčních prací, jakož i vlastní realizace důlních děl. Umožňuje také postupně se
přibližovat náročným kritériím, která budou kladena na
antropogennl činnost v geosféře.
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Obr.1
Schéma měření napětí
ve vrtu metodou
hydroporušování
I . . . měření tlaku, II . . . měření
orientace trhliny, 1 a 2.. .vodovodní
a vzduchové potrubí, 3 . . . čerpadlo,

4 a 5 .. .ovládáni + registrace,
6 a 7 , . .sonda, 8 . . . pakry,
9 . . trhlina

Obr.2
Model vertikálních napětí v řezu 4. a 6. krou na Dole Doubrava
h J M M i sloj
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Stanovení únosnosti důlních prorážek
v závislosti na různých způsobech
zatěžování
Využívání výpočetní techniky se stalo běžnou součásti jednoho prvku), osaměle působicf síly a osamělého monašeho života. V souladu s potřebami praxe vyplynula mentu (oba musí působit vždy v uzlu výztuže).
potřeba umožnit projektantům snadné navrhování vhod2 těchto tří zatěžovacích stavů si projektant zvolí vždy
ných typů výztuže důlnich prorážek, právě s použitím ten, který nejlépe vystihuje konkrétní podmínky zatěžovhodného softwaru.
váni:
V rámci zpracování státního úkolu „Předcházeni a sni- zatěžovacl stav ZS O: zatíženi působí pouze na
žováni rizik hornické činnosti", na kterém se podílel i Vá- stropnici;
decko-výzkumný uhelný ústav v Radvanicích, byl vytvořen
- zatěžovací stav ZS 1: zatížení působí na stropnici
program DIMPRO, Který tyto potřeby respektuje.
a boky v poměru 2:1;
- zatěžovacl stav ZS 2: zatížení působí na stropnici
Databáze tohoto programu zahrnuje jednak 4 typy prorážek s podpěrnou stojkou, jednotné světlé šířky 4 500 a boky v poměru 1:1.
mm, u kterých lze v případě potřeby uvažovat i působení
Výsledkem řešeni bylo stanovení velikosti vnitřních sil
závěsné drážky, jednak 11 typů prorážek bez pcJpěmé a velikosti reakci.
stojky a závěsné drážky, se světlou šířkou od 4 OoO mm
Po stanoven! maximální únosnosti výztuže byla limitn Im
do 5 500 mm. Všechny typy výztuží prorážek jsou uvažo- kritériem velikost maximálního ohybového momentu (kladvány v hmotnostních stupních K 24 a P 28.
ného či záporného), popřípadě velikost max. normálové
Z technických podmínek pro závěsnou drážku vyplývá sily, při které ještě nedochází k prokluzúm ve spojích
výztuže.
max. dovolené zatíženi na závěs 18 140 N.
Označení jednotlivých typů prorážek bylo voleno tak,
O velikosti ohybového momentu kladného či záporného
aby v názvu byla podchycena základní charakteristika i o velikosti normální síly pň dosažení max. únosnosti
výztuže.
program DIMPRO uživatele informuje.
Označeni je osmimístné, první
dvě místa vyjadřuji typ stropnice,
Max.oh.moment
Max.oh.moment
Max.normálováslla
Typ tyče
druhé dvě místa vyjadřují typ pouMo kladný
Mo záporný
žitého bočního oblouku, páté místo - písmeno R charakterizuje
-41 KN.m
P 28
55 KN.m
+ - 250 KN
výztuž s podpěrnou stojkou, - písmeno A výztuž bez podpěrné
stojky a závěsné drážky. Čísla na
-29,8KN.m
K 24
40,4 KN.m
+ -210KN
šestém a sedmém místě označuji
světlou šířku díla v 1 0 % . Poslední osmé písmeno vyjadřuje, zda se jedná o hmotnostní
Program DIMPRO umožňuje na základě znalosti půsostupeň P 28 - písmeno P, či K 24 - písmeno K.
bícího zatížení na výzti:ž navrhnout vhodné typy výztuže,
Vlastni výpočet únosnosti jednotlivých typů prorážek, u kterých je max. únosnost větší nebo rovna tomuto zatíbyl proveden metodou konečných prvků s využitím progra- žení.
mu OK-JET, který ummožňuje statický výpočet rámových
Je možný i postup opačný, když je iřeba zjistit u konkonstrukcí. Výztuž každé prorážky byla rozdělena na sou- krétního typu výztuže prorážky, jaké maximální zatíženi je
stavu uzlů, spojených navzájem prvky. V koncových uz- schopno výztuž přenést (tedy její maximální únosnost).
lech výztuže bylo navrženo kloubové uloženi. Byly zvoleny
Práce s programem DIMPRO je snadná, dá se tedy
3 různé zatéžovacf stavy ZS O, 2S 1, ZS 2. Pojem za1ěžovacístav vyjadřuje zatížen I konstrukce.Je tvořen kombi- předpokládat, že se stane cennou pracovní pomůckou
naci spojitého zatíženi (je vždy konstantní po celé délce každého p.ojektanta.
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Prognóza a nebezpečí vzniku důlních
otřesů metodou testovacího vrtání ano, či ne ?
Metoda testovacího vrtání spolu s odlehčoyacími vrty,
založenými na obdobných teoretických principech, patři
mezi první metody používané v protiotřesovém boji, které
jsou teoreticky i prakticky nejlépe propracované. Přesto se
již delší dobu často zpochybňuje účelnost testovacího
vrtání a hovoří se o nutnosti nahradit tuto metodu novými
přesnějšími a rychlejšími metodami. Záměrem našeho
krátkého pojednání je co možná nejobjektivnější pohled a
zhodnocen I dosavadn ích zkušeností s použitím testovacího vrtání v důlním provoze pň prognóze vzniku otřesů.
Jakkoli je testovací vrtáni a jeho princip všeobecně
znám, bude pro další pojednání užitečné zopakovat si jeho
základní funkci a účel. testovací vrtání spočívá ve zhotovení vývrtu v uhelné sloji, přičemž se sleduji některé veličiny v každém odvrtanóm metru zvlášť. Jsnu to množství
vrtné drtě, akustické efekty a rány (tzv. pilířové rány)
slyšitelné v okolí, odpor, který klade hornina vrtání a zrnitost vrtné drtě. Vrtný test je dlouhýrndůlním dilem o malých
rozměrech, které se chová obdobně jako běžná důlní díla
velkých průřezů. Dosáhne.li vrtná korunka při vrtání oblasti
se zvýšeným napětím, může docházet k uvolňování
formou pilířových ran ve vrtu, což jsou jevy příbuzné otřesu
v normálním důlním díle, ke svírání soutyčí a ve většině
případů ke zvýšeni množství vynášené vrtné drtě současně s hrubší zrnitosti. Ve velké většině případů těsně
před navrtáním takové zóny zvýšených napětí stoupne
znatelně odpor, který klade uhelnásloj při vrtáni. Při navrtán I vlastni zóny, je soutyčí jakoby vtahováno do vrtu, odpor
klesá. To předchází zpravidla sevření soutyči.
Testovací vrtání jako jedna z metod místní prognózy
vzniku důlních otřesů, jejímž účelem je stanoveni míst
v důlních dílech, kde může dojít ke vzniku otřesu, zahrnuje
v důlní praxi v ostravsko-karvinském revíru vrtné testy
vrtané průměrem 42 mm a indikační odlehčovací vrty
o průměrech 115 a 200 mm. Vývoj technického zařízeni
pro vrtné testy nepokročil od roku 1974, kdy se ve větší
míře začaly používat v ostravsko-karvinském revíru, nijak
výrazně dopředu. Dosud se používá ručních vrtaček VU-3,
v poslední době se používají výkonnější NA 42. Také
nástrčné spirálové tyče a korunky o průměru 42 mm se
v zásadě nezměnily, pouze závitové spoje byly nahrazeny
v některých případech kuličkovým bajonetem a upraveny
jsou rovněž šnekové drážky, umožňující snadnější
vynášen! drtě z vývrtu. Používáni vzduchového výplachu
jakkoliv naráželo v některých případech na obecné hygienické předpisy, se stabilizovalo a ochrana pracovníků se
zabezpečuje náhradním opatřením. Odběr do kalibrovaných nádob je řešen na různých dolech různě, nejběžnější
je zachytávání do různě upravených nádob či na plachtu
s následným odměřením v kalibrované nádobě.
Pro vrtání indikačních odlehčovacích "rtů se používá
technického zařízenf, používaného pro odlehčovací vrtáni
ve sloji. To znamená, že s ohledem na průměry vrtných
korunek se vrtají průměry 115 mm, resp. 200 mm. s odpovídajícími spirálovými tyčemi.

Také výzkum a stanovení kritérií hodnocení měřených
veličin nezaznamenal výrazný úspěch. Na základě statistických rozborů byly stanovený nové mezní hodnoty
výnosů vrtné drtě pro různé průměry vývrtu a v závislosti
na mocnosti sloje. Další změny, zejména v taktice používání různých parametrů (rozteči, délek a průměrů) vyplynuly ze zkušenosti na jednotlivých dolech.
V současné době se ustálily základní systémy testovacích vrtů. Pň ražbách (obr. 1 - obrázky jsou na další
straně) je v čelbě vrtán zpravidla vrt v ose o délce rovné
N + b (N - hloubka tzv. ochranné zóny, v níž nemá být
v žádném okamžiku ražby zvýšené napětí, b - hloubka
denního postupu). Tento vývii bývá zpravidla vrtán většími
průměry ( 1 1 5 a 200 mm) jako indikační odlehfiovacl vrt,
neboť při velkých denních postupech ražeb by vrtáni tak
dlouhých vrtu ručními vrtačkami bylo velice obtížné
a pracné. Při vrtání indikačních odlehčovacích vrtů jsou
u Kombajnových raže.b vrtné stroje většinou upevňovány
na lafetu kombajnu. Šikmé testovací vrty v bocích čelby
jsou vrtány různými průměry podle místních podmínek,
kontrola stavu napjatosti v bocích důlního díla pozpátku
bývá prováděna kolmými vjfvrty do hloubky N s rozteči
10 m. Tyto vývrty jsou prováděny zpravidla průměrem 42
mm. V porubech ana prístupových chodbách {obr .2) jsou
testovací vrty situovány kolmo na bok důlního díla. v porubu jsou vyvrty vrtány do hloubky N + b (symboly jsou
stejné jako u ražeb), v porubních chodbách do hloubky N.
Roztec vrtů v porubu se řídl stupněm nebezpečí vzniku
nepříznivého stavu napjatosti a místními podmínkami.
Četnost provádění testovacích vrtů v čelbě a porubu je
každý provozní den před zahájením vyuhlovacích nebo
razičských prací.
Jako kontrola stavu napjatosti v okolí důlního díla po
provedených protiotřesových opatřeních na základě předchozího zjištěni nepříznivého stavu se používá seismoakustického testování. Princip metody spočívá v doplnění
testovacího vrtáni seismoakustickým sledováním procesu
křehkého porušováni uhlí, které je při navrtání zóny zvýšeného napětí doprovázeno akustickými efekty zachycenými geofonem v uhelné sloji a zaznamenáno jako impulsy
v připojené.aparatuře. V podmínkách ostravsko-karvinského revíru je používáno přenosného indikátoru typu
MOW. Systém měřeni je na obr. 3. Seismoakustická měřeni objektivně zaznamenávají zvýšené napěti zvýšeným
počtem impulsů pn vrtáni, což je u běžných testovacích
vrtů indikováno pilířovými ranami pň vrtání a hrubozmnou
uhelnou drtí vynášenou z vrtu. N a druhé straně lze seismoakustickým z&znamem eliminovat „falešné nebezpečí"
indikované zvýšenými výnosy uhelné drtě, např. při provrtání primárně (tektonicky) ci sekundárně (např. po provedené prevenci) porušeného uhlí.
Ročne je v rámci protiotřesového boje vyvrtáno v ostravsko-karvinských dolech okolo 700 km testovacích vrtů,
kromě indikačních odlehčovacích vrtů. Podle kvalifikovaných odhadu však pouze 4-5% z celkového počtu vrtných
testů zjistilo nepříznivý stav napětí. Lepší stav je u indikačních odlehčovacích vrtů, ale ani zde nepřesahuje tento
podíl 20%.
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Obr. 2 - KAWWTNI SCNOU mroucfcH vnO v MKUWCH

Obr. 5 - SITUACE n SLOJE VE 2. K*e DOLU DOUBRAVA

Obr. 6 - SITUACE n SUME Vt 4. KÄf DOLU OCIBBAVA

Obr.

3 - SCHÉMA

SEISMOAKUSTICKÉHO TESTOVÁNÍ

S ohledem na tento relativně nízký podlí zjištěni nepříznivých stavů napěti, na pracnost metody a na to, že
většina otřesů (včetně mikrootřesů) vznikla bez předchozím zjištění nepříznivých stavů bezprostředně před jevem
jsou u mnoha technických pracovníků dolů pochybnosti
o účelnosti této metody a často vyžaduji její zrušeni. Na
obrázcích 4 až 7 jsou příklady použiti testovacích vrtů, jež
zjistily nepříznivý stav v důlních dílech v karvinské části
OKR.
Všechny čtyři příklady znázorňují situace, pň nichž bylo
zjištěno testovacími vrty zvýšené napěti v nepříznivě
ovlivněných částech sloji, ať již pňdatným napětím od hran
nevýrubů v nadložnfch slojích, či nepříznivou geometrii
důlních děl nebo sousedními starinami v téže sloji.
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Vybrali jsme případy ve slojích 37 a 40, které svými boku důlního díla nezjistíme napětí ve vyšším nadloží.
přírodními vlastnostmi a vlastnostmi průvodních hornin V těchto případech u slojí, které na základě hodnoceni
patřf mezi nejvíce ohrožené a přirozeně náchylné ke vzni- přírodních podmínek (regionální prognózy) jsou náchylné
ku otřesů. Těmito příklady chceme demonstrovat, že i ve ke vzniku otřesů, nelze pominout nebezpečí slojového
slojích, kde s ohledem na mocné vrstvy a málo porušených otřesu, což ostatně potvrzují i zkušenosti z posledního
hornin v nadloží existuje akutní nebezpečí otřesů z vyššího období (viz obr. 4 - 7).
nadloží, je nutno sledovat i stav napjatosti vlastní exploaI) Aniž bychom chtěli obecně zpochybňovat věrohodtované sloje. Navíc je nutno konstatovat, že v případech nost záznamů o prováděni testovacích vrtů na důlních
znázornených v situačních náčrtcích na obr. 4 a 5 nezazna- pracovištích, často se setkáváme s případy nedodrženi
menala seismoakustická sledování nepříznivé stavy.
stanovených parametrů a v horším připadá falšováním
Z dosavadní praxe používáni testovacích vrtů vyplynuly celých vrtů. Neblaze k tomu přispívá i fakt, že pouze malé
některé závěry a problémy, které chceme dále stručně procento vrtných testů zjistilo nepříznivý stav. To vede
pracovníky, provádějící testovací vrtání k mylným závěuvést:
a) Hlavním a závažným problémem a důvodem, proč rům, že se „stejně nic nemůže stát". To bylo do značné
| po příznivém testovacím vrtán) dochází k otřesovému míry odstraněno zavedením testovacích vrtů větších průjevu, je proměnlivost napěťo-deformačních stavů v hor- měrů, které lépe zjistí nebezpečí v mocných slojích.
ském masivu v prostoru a čase, kterou testovací vrtání
g) Zavedením indikačních odlehčovacích vrtů jako způnemůže postihnout. Zjistíme-li např. před zahájením razi- sobu testovacího vrtání se jeho účinnost zvýšila, avšak
cích či dobývacích prací příznivý stav testovacím vrtáním, v některých případech nebyla doceněna druhá funkce
může posléze, přeskupováním napětí y horském masivu těchto vrtů, funkce prevence. Indikační odlehčovací vrty
vlivem hornické činnosti i v jeho jiné části dojit ke kon- působ! odlehčení napětí ve svém okolí a jeho přesunutím
centraci napětí v okolí důlního díla, kde jsme dříve zjistili do hlubších předpolí, ale také do stran. Při nevhodné volbě
příznivý stav.
rozteče těchto vrtů pak může dojít ke zvýšení koncentrace
b) Kriteria nebezpečných stavů podle výsledků výnosů napětí mezi dvěma vrty přeskupením napětí z odlehčené
vrtné drtě jsou stanovena pouze v závislosti na mocnosti zóny.
sloje a průměru testovacích vrtů. Neberou v úvahu jiné
vlastnosti jako jsou přetvářné a deformační vlastnosti,
Pokusili jsme se zde stručné nastínit některé problémy
stupeň porušeni, resp. pevnost sloje apod.
spojené s testovacím vrtáním. Přes tyto problémy jsou
c) Stejně tak kriteria stanovení délek testovacích vrtů testovací vrty důležitou a nezastupitelnou metodou místní
jsou založena na výpočtu tzv. šířky ochranné zóny N, která prognózy otřesů.
se stanovi v závislosti na dobývané mocnosti sloje
Přes své nedostatky, při správním užívání a vyhodnoa hloubce pod povrchem. Zejména u vice mocných sloji cování výsledků mohou s dostatečnou prostorovou
může být tato vzdálenost nedostatečná.
přesností vyhledat místa nepříznivé koncentrace napěti v
d) Zjistíme-li testovacím vrtáním nepříznivý stav na zá- okolí důlních děl. Časové hledisko, které na druhé straně
kladě platných předpisů a norem, zastavíme další hor- nelze spolehlivě testovacími vrty postihnout, je
nickou činnost a provedeme preventivní opatření. Tímto samozřejmě rovněž důležité. Dosud však žádná z nově
postupem dojde zpravidla ke změně napěťového stavu zkoumaných a zaváděných metod není schopna určit
a proto všeobecně v těchto případech nevznikne otřes, místo koncentrace napětí v okolí důlního díla tak, jak to
přestože předchozí stav byl nepříznivý.
provádí testovací vrty. Máme zato, že odstraněním něktee) často je vznášena námitka, že v případě otřesů rých, zde uvedených nedostatků a ve spojení se seismoas ohniskem ve vyšším nadloží nám testovací vrtáni není kustickou metodou budou testovací vrty i nadále plnit svou
nic platné. Je zřejmé, že testovacím vrtem směrovaným do funkci v protiotřesovém boji.

188

r
Ing. Jaroslav Havlík
Ing. Milan Murys

OKD.a.s.- Báňská vývojová základna, Ostrava

Zajištování styku porub - chodba
Uvod
Problematika vyztužovánl přechodu porub - chodba je
jedním z nejzávažnějších problému při dobýváni uhlf stěnováním. Tento problém je mnohem závažnější při dobývání mocných slojíaslojl nebezpečných vznikemhorských
otřesů. Z bezpečnostního hlediska je přechod porub chodba místem, kde hrozí značné riziko úrazu pracovníků
způsobovaných pádem horniny, obzvláště v podmínkách
větších profilů porubních chodeb.
Pň zhodnocen í této problematiky jasně vyplývá, že tento
problém není tak závažný v ostravské části revíru, kde jsou
dobýván y sloje nižš fch mocností, ale mnohem v fee vyvstává v karvinské části revíru nejen z hlediska mocnosti
dobývaných sloji, ale i s ohledem na to, že v této části
revíru je mnohem větší stupeň mechanizace.
Jak potvrzují zkušenosti z dobývání sedlových slojí
v Hornoslezské pánvi a to jak u nás tak i v Polsku, je
vsoučasné době na poměrně vysoké úrovni řešeno vyzlužování porubu. Těžké mechanizované výztuže i další opatření poskytují velkou ochranu osádky před účinky
anomálních geodynamických jevů. Totéž však nelze říci
o styku porub - chodba a jeho bezprostředním okolí.
V místě styku porub - chodba bývají účinky horských otřesů nejkomplikovanější a nejtragičtější.
Kromě objektivních příčin geomechanického charakteru, které jsou pň daném způsobu dobýván í člověkem jen
nepatrně ovlivnitelné, nelze nevidět i další důvody. Je to
především nižší únosnost a stabilita používané výztuže
chodeb, která je ještě snižována odebíráním bočních oblouků výztuže kvůli průchodu porubových dopravn Ikú z porubů na těžní chodbu. Rovněž problematika ochranypočvy
porubních chodeb se jeví jako velmi závažná. Opomenout
nelze ani fakt, že používaná technologie dobývání vyžaduje největší podil pracnosti osádky právě v místě styku
porub - chodba (manipul ~:e v TH výztuží, přesuny dopravníků a v mnoha případech i vyuhlování a vyztužování
výklenků).
Provedeme-li rozbor situace mechanizovaného porubu,
pak zjistíme, že vysoká mechanizace dobývání uhlí ve
vlastním porubu působí přímo kontrastné se způsobem
zajišťován í styku porub - chodba, kde se dá o mechanizaci
těžko hovořit. V neposlední řadě má pracnost pň zajišťování styku porub - chodba negativní dopad na výkon
porubu. Každé zlepšeni této situace má proto za následek
nejen zlepšení bezpečnosti, ale i zlepšení provozné-ekonomických výsledků porubu.

Současný stav v řešení problému styk
porub - chodba
Styk porub - chodba zahrnuje celou řadu operací,
z nichž za nejdůležitější lze označit:
- Přesouvání pohonů a kotvících zařízení.
- Zabudování, případně přesouvání podvlaků v chodbách.
- Vyplenění, případně znovu zabudování původní výztuže chodeb.
- Doprava a manipulace s materiálem.
- Potřebné opravy a údržby strojního a elektro zařízení.

- Vyuhlování a zajištění výklenků, pokud jsou z hlediska
technologie dobýváni nutné.
- Manipulace se základkovým zařízením, pokud je používáno.
Hodnotíme-li technické a technologické výhody, které nám
poskytují mechanizované dobývací komplexy, pak největším
a stále nedořešeným problémem zůstává bezpečné a mechanizované vyztužování styku porub - chodba.
Světoví výrobci a uživatelé důlní techniky navrhují
způsoby řešení:
- Použití speciálních kráčejících nebo posuvných mechanizovaných podvlaků.
- Použití standartních nebo minimálně upravených sekci
porubní výztuže, vysunutých až na chodbu.
- Použití speciálních, zvlášť uzpůsobených, sekcí pro styk
porub - chodba (chodbová sekce).
- Speciálně upravené sekce na hraně porubu.
V poslední řadě se rovněž vice uplatňují t.zv. nové
způsoby zajišťování styku porub - chodba.
Jedná se o tyto způsoby :
- Plné vyplňováni prostoru za výztuží stavebními hmotami za účelem aktivizovat horninový masív co nejdříve
k samonosnosti.
- Zpevňování horninového masívu chemickou cestou.
Tato metoda je založena na principu následného
zpevnění nesoudižné horniny materiálem v kapalné
tormě (pryskyřice) a katalyzátoru, které pod tlakem pronikají do horniny.
- Zpevňování mechanickou cestou. Jedná se o zajištění
styku porub - chodba pomocí normální výztuže.
Vhodnost jednotlivých řešení je z provozního hlediska
v prvé řadě závislá na tvaru a velikosti profilu porubní
chodby. Jako zásadní je nutno považovat otázku, zda je
porubní chodba ražena v obloukovém profilu nebo v lichoběžníkovém pravoúhlém profilu. V obou případech platí
požadavek, aby vyztužování styku porub - chodba bylo
v přímé technologické součinnosti s postupem porubu.
S ohledem na místní podmínky a použitou dobývací metodu je proto nutné předem určit způsob vyztužování porubních chodeb tak, aby vyhovoval následně použitému
způsobu zajišťování styku porub - chodba.

Současný stav v OKR
Jak již bylo uvedeno, je problém styku porub - chodba
mnohem aktuálnější v karvinské části revíru, respektive
tam, kde jsou dobývány mocné sloje, případně dobývány
mocné sloje ohrožené horskými otřesy.
Problematiku zajišťování styku porub - chodba pň dobývání nízkých slojí (cca do 1 m), lze považovat s ohledem na
technologii dobývání a technologická vybavení porubu za
vyřešenou (jedná se převážně o ostravskou část revíru).
Specifické podmínky dobývání slojí sedlových vrstev
vyžadují, aby výztuž v místě styku porub - chodba
zajišťovala pasivní ochranu kritického prostoru i v případě
možných dynamických projevů horského otřesu. V místě
styku porub - chodba u vysoce kapaciln ích po rubů je nutno
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počítat s velkým objemem strojního zařízení (nejkri
tičtějšlm místem je úsek s pohony a přímá hrana ústí
porubu), přičemž očekávané projevy horských llaků lze
zde ovládat jen omezenou hustotou budováni a odporem
výztuže.
V tabulce č.1 jsou seřazeny hodnoty, které nám ukazuji,
jak je prováděno zajištěni styku porub-chodba na vybraných
dolech OKR (březen 1992). Z této tabulky jasně vyplývá, že
zajišťováni styku porub - chodba se provádí převážně pomoci
podvlaků a IHV, přičemž převládajícím materiálem na tyto
podvlaky jsou „K" roviny (délka cca 3 m).
S ohledem na nejpoužívanější systém zajišťováni styku
porub - chodba (podvlaky) bylo přikročeno na OKD.a.s. Báňská vývojová základna k vývoji t.zv. kráčejícího podvlaku, kteiý by byl plně mechanizován a současně splňoval
podmínky maximální bezpečnosti a maximálního snížení
namáhavosti práce.

Postup při vývoji kráčejícího podvlaků

Z provedeného rozboru různých technologii a zařízení
pra zajišťováni styku porub - chodba a zkušenosti z ověřovacích provozů vyplynulo, že uvedené požadavky splňují nejlépe n e n á r o č n é u p r a v e n é sekce kráčející
mechanizované stropnice SM-1.
Stropnice mechanizovaná SM-1 je typem podpěrné výztuže. Je určena pro dočasné zajišťování stropů vyuhlených prostorů porubu v ploše uložených slojích do 22°.
Tato mechanizovaná stropnice je dle technických podmínek vhodná i k zajišťováni přechodu porub - chodba, ústi
porubu a podobně.
Základní jednotkou mechanizované stropnice je sekce,
ve které jsou následující hlavní části:
Hydraulická stojka SM-1 je dvojčinná a je čepem přichycena ke stropnici, patka stojky se opírá o počvu porubu.
Nejčastěji používanými stojkami jsou :
- Dvojčinná stojka typu SH.
- Dvojčinná stojka typu LOP, která je se stropnici kloubově spojena pomoci speciálního nástavce.
Další hlavní části mechanizované stropnice jsou :
- Stropnicový tah levý.
- Stropnicový tah pravý.
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Stropnicový tah levý - přenáší bezprostředně tlak nadloží do hydraulických stojek. Je svařované konstrukce, slozený ze dvou částí-stropnice přední a stropnice zadní,
které jsou spojeny čepem. Přední stropnice je podpíraná
jednou stojkou, zadní dvěma stojkami. Stropnice přední
nsse dvě a zadní jedno vodítko s podpěrou pro přesun
pravého stropnicového tahu. Na zadní stropnici jsou rovněž vidlice pra plstnice přesuvných válců. Pilířový konec
přední stropnice je upraven pro možnost přichyceni kloubové stropnický pro případné zajištěni stropu po bezprostředním vyuhlenl pokosu, ve vnějším boku stropnicového
tahu jsou uloženy hadice pro ovládání stojek. Na konci
stropnicového tahu je umístěno zařízení pro zavěšení
závalové plenty.
Stropnicový tah pravý - je řešen obdobně jako stropnicový tah levý. Pod přední stropnici je jedna, pod zadní dvě
hydraulické stojky. Na přední stropnici je jedno, na zadní
jsou dvě vodítka s podpěrami pro přesun levého stropnicového tahu. Na přední stropnici jsou vidlice pro přichycení
přesuvných válců. Hadice pro ovládání stojek jsou uloženy
ve vnějším boku stropnicového tahu.
Přlsuvný válec - je dvojčinný a slouží k přesouvání
jednotlivých stropnicových tahů. V základním postaveni
výztuže je plstnice ve válci zasunuta. Tělesa válců jsou
spojena čepy s vidlicemi levé zadní stropnice.
Hydraulický obvod s ovládán ím sekce - všechny hydraulické ovládači prvky a spotřebiče sekce jsou napájeny
hadicemi Js 13. Každá sekce je ovládána buď jedním
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ovládačem umístěným na vedlejší sekci, nebo dvěma
ovládači, z nichž každý ovládá polovinu sekce, na které je
umístěn. Rozměrový náčrt stropnice SM-1 je na obr.1.
Technické údaje
Sekce mechanizované
stropnice SM-1
P4
Počet stojek v sekci (ks)
6
Počet slrop. lahú v sekci (ks)
2
2
Počet přesuv. válců v sekci (ks)

P6
6

2
2

Minimální výška sekce (mm)
1850
2310
Maxiomálnl výška sekce (mm) 2500
3060
Maxim, úklon podél pilíře (stupeň) 22
22
Krok mechanizované
stropnice (m)
0,65
0,65
Počáteční nosnost
6x190
6x190
(p«Pu=20MPa)(kN)
Odpor (P1) mech. stropnice při vzdal.
sekcí 1 m a únosnosti
490
stojky400kN(kN.nr)
490
Odpor závalového
stojkořadí(P2)(kN.m'')
400
400
Měrný tlak na slrop
z
(bez pažení slropu)(kN.m' )
1330
1330
Válec přesuvný
Sila pro přesun poloviny sekce
56,50 kN
Síla pro přísun poloviny sekce
24,70 m
Hmotnost sekce (P6)
1731,00 kg

P8SM-1 P4
6
6
2
2
2
3
1785
1850
2485
2500
10
22
0,65

0,65

6x226

6x190

490

400

400

400

1330

1053

Tato sekce SM-1 tvoří základní stavební článek pro
potřeby zajištěn í styku porub -chodba. Pro zajištěn í dostatečného volného prostoru nad pohony ponibových dopravníků bylo přikročeno ke konstrukci kráčejícího
podvlaků tak, aby volný prostor byl zajištěn stropnici mezikusem umístěným mezi dvěma sekcemi SM-1.
Na základě zkušenosti z ověřovacích provozů, které
proběhly na dolech 9. květen (09-11/91) a Dukla (0104/92), byl pro třetí ověřovací provoz na Dole František
(03-06/92) vyvinut kráčející podvlak (KP) v novém provedení. Tento KP je opět tvořen dvěma sekcemiSM-1 (přední
a zadní), které jsou mezi sebou spojeny mezikusemstropnicemi, z nichž jedna spojuje levé části stropnice
SM-1 a druhá pravé části stropnice SM-1. Tyto jsou upraveny z profilu stropnice SM-1 a konstrukčně jsou stejné.
Pro snadnější manipulaci a zvětšení prostoru je kráčející podvlak vybaven hydraulickými stojkami LOP 18/32R
s nástavci místo stojek typu SH použitých u stropnice
SM-1.
Ovládáni kráčejícího podvlaků je prováděno pomocí
dvou dvojic rotačních ovladačů fy OSTROJ. Každá polovina kráčejícího podvlaků má v přední části upevněnou
jednu dvojici ovladačů. Z tohoto místa je rovněž zajištěno
bezpečné ovládán í postupu podvlaků.
Přesun kráčejícího podvlaků se provádí ve dvou
fázích a to :
1. fáze - přesun pravé části mech. podvlaků (ve směru
postupu).
2. fáze - přesun levé části mech. podvlaků.
Toto pořadí nelze z konstrukčních důvodů měnit
Přesun každé poloviny kráčejícího podvlaků t.J.
pravé i levé části se provádí tímto postupem :
1. vyplení se všech 6 stojek přesouvané části podvlaků až
dosedne do podpěr upnuté části podvlaků.
2. přesuvným válcem se přesouvaná část podvlaků
přesune o krok dopředu (650 mm).
3. dostatečné se upne všech 6 stojek pod přesunutou částí
podvlaků.
Před posouváním pravé (levé) části kráčejícího podvlaku je třeba vždy ověřit řádné upn utl opačné části podvlaků.

Při přesouváni kráčejícího podvlaku je vždy jedna polo
vina podvlaku upnuta a nemůže proto dojit k poklesu
zajišťované výztuže chodby. Z hlediska námanavosti
práce se jevf přesouváni podvlaku pomocí hydrauliky daleko lepši než klasické přemisťováni a upínáni stojek SH
s montáži „K" rovin. Rovněž tak se zlepšuje hygiena práce
neboť kráčející podvlak má uzavřený tlakový kapalinový
obvod. Systémem podvlaku je současné vyřešena technologie zajišťováni 5-ti metrového úseku chodby před postupujícím porubem.
Současné s přesouváním podvlaku je umožněno bezpečné pleněnl chodby za postupujícím porubem (krokem
uvolněná oblouková výztuž je současně plenitelná).
Prostorové uspořádáni takto upraveného podvlaku je na
obr.2 a obr.3.

Nové způsoby zajišťování styku
porub - chodba
V této kapitole se chceme alespoň krátce zmínit o dalších
možných způsobech při zajišťování styku porub - chodba.

Metoda BULLFLEX
Metoda BULLFLEX je určitou náhražkou plného vyplňováni prostoru za výztuži stavebními hmotami a sleduje cil,
co nejdříve aktivizovat horninový masiv k samonosnosti.
Kvalitní vyplněni prostoru mezi výlomem a ocelovým
obloukem výztuže se provádí hmotou čerpanou do
podpůrných hadic v celém obvodu paženi, nebo jen do
vaků umístěných v oblasti zesílení lepenými svorníky.
Jestliže se podpůrné hadice instalují již při vlastním
raženi pak vyplňovaná hmota musí mít požadavek ihned
únosné hmoty za což se považuje vlastnost, kdy do 1 hodiny dosáhne minimální pevnost v tlaku 5 MPa a po
5 hodinách 10 MPa. Při naplněni podpůrných hadic
vnitřním tlakem 0,5 až 0,8 MPa lze konstatovat, že ocelová
výztuž je zabudována s předpětím, což při jiném typu
základky je nereálné.
Pň aplikaci metody BULLFLEX existuji i úsporná řešeni,
avšak na úkor funkčnosti metody.
Standardní průměr podpůrné hadice činí 23 cm.
Schematicky je znázorněna metoda BULLFLEX na
obr.4.
K dopravě stavební hmoty s dostupných čerpadel se
doporučuje použiti čerpadla P-13, nebo zařízeni Mixokret
M-500.
Výhody metody BULLFLEX
Hlavní výhody této metody a to nejen pro styk porub chodba jsou následující:
- ocelová výztuž je zabudována s předpětím,
- prodloužen I životnosti důl. díla,
- umožnění maxim, vyčerpání odporu výztuže pň pravidelném zatíženi,
• zamezeni výlomů na styk porub - chodba,
- využiti přípravného díla pro dva poruby s výrazně vyšší
kvalitou.
Předpokládá se, že zavedením metody BULLFLEX při
ražbě důl. díla v profilu K14 o váh. stupni P-28 bude možno
přejit z hustoty budováni 0,5 m na hustotu budováni 1,0 m
při stejné nebo vyšší stabilitě důl. díla.

Zpevňování horninového masivu
chemickou cestou
Varianta zpevňován I chemickou cestou je další možnou
metodou pro zlepšeni pracovních podmínek na bezprostředním styku porub - chodba.
Metoda je založena na principu následného zpevnění
nesoudržné horniny zpevňujícím materálem v kapalné
formě, zejména pryskyřici a katalyzátorem, které pod tlakem čerpadla proniknou do masivu hominy a vyplní trhliny
a štěrbiny vzniklé tlakem masivu.
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V krátké době dojde vlivem katalyzátoru k vytvrzenf
a lim ke zpevněni horniny. Používané hmoty jsou dobře
pňlnavé a jednotlivé části rozrušené hominy se tímto způsobem zcelf.
Vycházejíce z tohoto principu jsou pro případ řešení
styku porub • chodba zpracovány varianty využívajíc! injektáž! hornin, použiti kombinace injektážl a svorníků
a použiti ampul! pro zalepeni svmlků
Firmy zabývajíc! se výrobou komponentů a zařízení
mají pestrý výběr hmot pro různá použiti a zpracovaný
rozsáhlý know-how vhodně přizpůsobený daným geologickým poměrům a technickým požadavkům na specifické
problémy v podzemí.
Z hlediska problematiky zpevněni horninového masivu
na styk porub - chodba, eventuelně zpevněni v předpolí
porubu jsou nejvhodnější výrobky MARIFLEX N, zejména
v oblastech s nebezpečím záparu.MARITHAN N pro svou
značnou elasticitu pro případy dalších silných deformaci,
+ROSCIL N pro případy silně mokrých oblasti, ampule
MARIFLEX pro lepeni svorníků ze dřeva, nebo laminátu.
Použiti jednotlivých výrobků spočívá ve vhodně volených vrtech do nadloží, eventuelně sloje, které se vrtají
v délce 2-6 m na vzdálenost 1,5-3,0 m.
Pomoci tlakových čerpadel jsou komponenta vháněny
do horniny, kde zaceluji trhliny a škvíry, aby po vytvrdnutí
došlo ke zcelenf masivu. Volba vrtného schématu velmi
zálež! od místních podmínek pracoviště a musí být „ušita
na míru". Vhodnost aplikace jednotlivých výrobků je v tabulce č.2.

Zpevňování horninového masivu
mechanickou cestou
Jedná se o další možný způsob zajišťování styku
porub - chodba a jedná SQ O použiUsvorníkové výztuže
a sleduje tři základní cíle :
1. Zajistit podchyceni stropního oblouku a tlm umožnit demontáž bočního oblouku pro přechod dobývacích komplexů bez nutnosti použiti středových stojek a podvlaku.
2. Zlepšit stabilitu porubní chodby vytvořením zpevněného
pásma horninového masivu v bezprostředním okolldíla.
3. Zlepšit geotechnické poměry horninového masivu v
oblasti bezprostředního nadloží uhelné sloje na vstupu
do porubu.
Tyto požadavky lze splnit instalaci jedné nebo dvou dvojic
tyčových svorníků, paralelně situovaných podél TH oblouků
lepených po celé své délce a případně instalaci dalšího
svorníku bezprostředně nad sloji pod úhlem 27-45 .
Takto provedené svorníkování na styku porub chodba má tyto pozitivní účinky:
- zlepšujestabilitnlpoměryvestropníčástldllazhlediska
očekávaných konvergenčnich projevů, a to i v průběhu
dobývacích prací,
- umožňuje dvojnásobné použiti porubní chodby bez dalších mimořádných opatření,
- umožňuje řešit prostor styku bez použití středových
stojek a podvlaku, čímž odpadne fyzicky náročná práce
pň instalaci a následné demontáži těchto prvků,
- zvětšuje se manipulační prostor pň všech pracech spojených s překládáním dobývacích komplexů, opravami,
prodlužováním dopravníku a případně transportem,
- umožňuje lehčí uvolněni bočních oblouků a jejich zpětnou montáž za porubem,
- zlepšuje stropní poměry na okraji porubu a tím zvyšuje
bezpečnost osádky porubu.
Pro výše uvedené pozitivní účinky je svorníkování na
styku porub - chodba v hornicky vyspělých státech značně
používané a těmto pracem se věnuji velké pozornosti
a poměrně velké finanční částky.
Vlastní technologie svorníkování je nad rámec této
přednášky.

Chodbová sekce
Je další variantou zajišťováni styku porub - chodba při
vlastním dobýváni.
Mechanizovaný způsob zajištění styku porub • chodba
je na vysoké technické úrovni, splňující všechny požadavky provozu pomoci chodbové sekce. Chodbová sekce
je koncipovaná jako robusnl mechanizmus, který mimo
vlastni pracovní prostor styku porub - chodba dovede
překládat spodní pohon porubového dopravníku a instalovaný sběrný dopravník.
Vlastni sekce sestává ze tři stropnic, které jsou spojeny
se základovým rámem šesti hydraulickými stojkami p_řes
mechanizmus lemniskáty. Sekce je instalovaná v ose těžn í
třídy a zajišťuje prostor chodby od závalu před porub
v délce 7,5 m v první variantě, ve druhé variantě 9,05 m.
Činnost sekce lze rozdělit do tří základních fázi.

LFáze

Základní postavení, kdy všechny stropnice sekce jsou
na stejné úrovni, stojky jsou upnuty a sekce je dotažena
na úroveň fárací uličky k porubovému pohonu dopravníku.
V této fázi zajišťuje sekce chodbu v délce 7,5 nebo 9,5 m.

2. Fáze
Po provedeni vyuhlenl na pilíři, pří čemž není rozhodujíc! zablrka dobývaclho stroje, se současně s překládkou
porubového dopravníku v porubu překládá spodní pohon
dopravníku. Pokud je spodní pohon součásti systému
odtěženi spojený se směrným dopravníkem, pak dochází
současně k překládce sběrného dopravníku o zabírku
vyuhlenf. Možnost překládky sekce o zablrku na pilíři je
řešena rozsahem tlačného válce. Jeho rozsah činí 1 600
mm což vyhovuje používaným zablrkám dobývacích strojů
a posunu mechanizovaných výztuží u nás používaných.
Tuto operaci zajišťuje střední část sekce se stropnicí, která
po uvolnšní provede výše popsanou prác! a je následně
upnuta. V tomto okamžiku zajišťuje sekce prostor chodby
v délce 7,5 nebo 9,05 m a zabírku rovnající se překládce.

(na př.0,8 m, to znamená zajištěni 8,3 m, nebo 9,85 m).
Krajní stropnice zůstávají upnuty.

3. Fáze
Uvolnění krajních stropnic a jejich následná překládka
na úroveň střední stropnice. Tlm vznikne základní postaveni jak uvedeno ve fázi 1. Vlastni hornické práce na styku
porub • chodba se omezuji na odebráni bočního oblouku
před vyuhlovacl jízdou kombajnem, který vyjíždí až do
prostoru těžní třídy. Spodní výklenek v klasickém provedeni neexistuje a zajištěni prostoru je provedeno sekci č. 1
v porubu. Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly, celý
systém chodbové sekce je nejproduktivnějšf při celkovém
chápáni činnosti v oblasti spodního výklenku, styku porub
- chodba a překládky sběrného dopravníku. Sekce je přizpůsobena pro zajištěni obloukové výztuže tvarováním
horní části stropnic. Při použiti lichoběžníkových profilů,
nebo svornlkovánlse technické vlastnosti ještěznásoblpři
současném zvýšeni ekonomiky.
Na obr.5 je rozměrový náčrt chodbové sekce fy MECO.

Závěr
Účelem této přednášky bylo seznámit širokou hornickou
veřejnost s problémy při zajišťováni styku porub - chodba
a možnosti je řešit jak z hlediska kráčejícího podvlaku, tak
i s trendy světového vývoje.
V roce 1992 byla v OKR ve větši míře než dosud
dovážená vysoce kvalitní zahraniční technika. Tato situace
bude pokračovat i v roce 1993 a proto je potřeba tímto
vysoce výkonným, ale i drahým zařízením maximálně
přizpůsobit vhodné podmínky pro jejich nasazeni a dále
provoz k využití jejich technických parametrů.
Jsme toho názoru, že právě uvedená přednáška uvádí
poznatky a zkušenosti jak celou problematiku jako komplex řešit v OKR. Rovněž všechna řešení která jsou popisována nejsou konečná a bude potřebí hodně úsilí
a taktického umu, aby záležitost styk porub - chodba bylo
úspěšně ukončeno.

Obrázek č. 2

Obrázek č. 1
Stropnice mechanizovaná SM-1
provedení P8 a P9

Obrázek č. 3
Zajištění styku porub - chodba
kráčejícím podvlakem
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Aplikace metody Bullflex
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Obrázek č. 5

Tafau/ífa č. Y
Způsob zajištění styku porub - chodba na vybraných dolech OKR
Důl

Ukazatel

Počet
porubů

Mocnost
do1.5m

Zajišťováni podvlaky

nad 1.5 m

dřevo+ IHV
%

10

95

K-roviny
+ IHV%

Mech.
podvlaky
%

Uspořádáni pohonů por. doprav.
%

ČSM

10

5

-

50

9. kvélen

7

3

4

93

1 diodba
SM-1

50

FrantiSek

5

3

2

100

Dukla

9

4

5

20

66

Lazy

9

2

7

10

90

Fuäk

10

4

6

36

13

60

I.máj

13

Doubrava

6

1

5

ČSA

10

2

8

Paskov

8

8

stane

12

11

51

30

50

95

5

2

50

95

5

2.5

90

10

2

20

30-

30

30

B0
80

100

80

100
25

50

* v 75 % případů se boční oblouky nedemontují
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různé

20

60
2 chodby
KVLS

0den.
postup
m

udrzov. %

80
1 chodba
KVLS

100

1

áU

Porubní chodby
plertené
%

40

80

20

1.6

40

90

10

1,4

40

70

30

1.3

20

100

1,5

20

100

1,5

20

90

10

100 F

10

90

1.6

50 F

10

90

2.2

1,5

Tabulka č. 2

1

APLIKACE/VÝROBKY

3
0

55

55

1 i

0.

•

•

Zpevňování přechodu
porub-chodba

•

•

Zpevňování porubní fronty

•

•

Zpevňování čelby při ražbách
lepenými svorníky
Zpevňování přechodu
porub-chodba

O

HOBAND®

ÚJ

E

Z

MARISTOP

(9

MARITHAN®

•

MARIBLOC®

•

Zpevňováni čelby při ražbách
lepenými svorníky

MARIFLEX®
S/GE 20

AMPULEML
MARIFLEX

Zpevňování čelby při ražení

MARIFLEX® N

M

o.

•
•

Zakládání fam
Utěsňování průvalů vod

•

Přechod vývalu v chodbě
Přechod vývalu v porubu
Vyplňováni dutin

•
•
•

Větrní hráz u paty porubu

•

Rychlá hráz

•

Provizorní hráz-větrní

•

Izolace stařln

•

Izolace boků v případě záparu

•

Dálková protipožární hráz

•

Stabilizace rmutu
a hydraulické základky

•

Popruh pro svazkování
z antistatického polyesteru

•
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Matematický model proudění
v důlní větrní síti
Uvod
Pro simulováni stavů, v důlní větrní síti, se využfvá
nejrůznějších matematických modelů, řešených pomocí modeml výpočetní techniky. Plně postihnout veškeré děje, -ke
kterým ve větrní síti dochází, je velmi obtížné a i když se
podaří provést fyzikální popis daných dějů, často se narazí
na problém matematické řešitelnosti. Proto se volí kompromis, kdy fyzikální popis prouděni ve větrní síti se musí idealizovat, aby vytvořený systém rovnic byl vůbec řešitelný.
Kolektivem autorů byl vytvořen matematický model popisující stacionární proudění v.dúlnl větrní síti ve formě uživatelského programu PROUDĚNÍ II. Program počítá rozložení
průtoků a tlaků ve větrní síti při p = konst. = 1,2 kgm' 3 -

nekompresibilní výpočet, nebo při konst. p * f (teplota,vlhkost, tlak) - kornpresibilnl výpočet.

Fyzikální popis
Proudění vzduchu jednotlivými důlními chodbami je
třírozměrné, nestacionární, neizotermní a turbulentní.
Chceme-li se dopracovat k nějakému řešení, musíme provést řadu zjednodušujících předpokladů.
Proudění vzduchu ve větrní síti budeme považovat za
stacionární. V dané větvi uvažujeme jednorozměrné, izotermní proudění, přičemž hustota:
p1'1 = konst. = f (T(I),<|>(I), p(l>), kde index i čísluje větve sítě
(viz obr. 1).

Obrázek 6.
Průběh teploty, tlaku, vlhkosti objemového a hmotnostního průtoku
v jednotlivých větvích sítě
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Pro danou větev platí rovnice kontinuity a zákon zachování mechanické energie -Bernoulliho rovnice -v následu
jícím tvaru:
M = konst. = St p Vi = S2 p vi
(1)
1/2pvi 2 +pi + p g h i = 1/2pV22 + R2 + p.gh2 + p2
(2)
M
hmotnostní průtok [kg s"1]
p
hustota [kg.m-3]
S,
pri)řez[m]
Vj
střední rychlost [m s ]
PÍ
absolutní tlak [Pa]
h,
hloubka [m]
P2
tlaková ztráta [Pa]
g
tíhové zrychleni [m s ]
(i = 1 . 2 )
Tlakovou ztrátu py vyjádříme:
Pz=RQ 2 = R/p 2 M 2
R
odpor [[kg m]
Q
objemový průtok [ms]

(3)

Po dosazení do (2) dostaneme:
2
2
2
2
(4)
P í = R Q = p, -pa + 1/2pQ (1/Si -1/S 2 )+Ahpg
Ze vztahu (4) vidíme, že ne vždy změřený tlakový rozdíl
představuje tlakovou ztrátu !!
Dále zavedeme normoodpor R n vztažený na hustotu
p n =1,2kg.m- 3 :
H n = Pn/pR
(5)
a zavedeme další zjednodušujíc! podmínky, abychom dostali řešení v rámci celé sítě.
Místní tlakovou ztrátu, vznikající při napojování a rozdělování důlních větrů v kříži zanedbáváme, protože aerodynamický odpor kříže již není jen funkcí geometrie, tedy
konstantou, ale i funkcí poměrů proudících větrů, které se
zde střetávají. Když se podíváme na vodovodní nebo
plynárenské sítě, kde matematické modely byly nejdříve
aplikovány, činí tyto ztráty skutečně zanedbatelný zlomek
z celkového součtu ztrát ve větvích, ale v podmínkách
důlní yětmi sítě může tato ztráta činit dosti podstatnou část.
Kvantifikací místních tlakových ztrát v kříži důlních chodeb
se kolektiv autorů v současné době zabývá. V užitém
matematickém modelu se místní tlaková ztráta v kříži
zanedbává.
Potom pro smyčku platí (obr. 2)

Pro libovolnou smyčku můžeme tuto rovnici zobecnita
dostaneme

kde i indexuje větve smyčky. Formule (7) představuje
základní vztah pro řešení důlní větrní sítě, kdy dochází ke
stavovým změnám proudícího ovzduší p konst. # f (T,q>,
p), kde iS p w h w g tvoří přirozenou depresi smyčky. Tento
stav daleko lépe vystihuje skutečnost než když uvažujeme,
že p = konst. a přirozená deprese smyčky je nulová. Potom
bude rovnice mlt tento tvar
.E

TR ' " / < « > ' " *

I

M ' " | H ' " |

*

p ' " l

= ••

Tlakový zdroj nebo charakteristiku ventilátoru můžeme
vyjádřit jako konstantu p s konst. nebo jako funkční
závislost na protékajícím množství, nejvýše však polynomem třetího stupně.
p

= a o •* a i |M|/e + aa M*/^ a

+ as H a |M|/*f

index i jsme zde pro přehlednost vypustili. Pro přepočet
charakteristiky ventilátoru na danou hustotu i-té hrany
platí:
<"- A <"

o v

cvn

<"/

(10>

n

Matematické řešení
Pro výpočet rozložení objemových průtoků a tlaků v síti
sestavíme soustavu rovnic vycházejících z těchto podmínek:
1. součet hmotnostních průtoků přicházejících do uzlu
a odcházejících z uzlu je nulový:
^M'^O,

(11)

2. součet tlakových rozdílů podél libovolné smyčky je nulový:
,S:Ap(l| = 0.
(12)
Jelikož soustavy rovnic (11) a (12) jsou nelineární, nelze
je řešit přímou metodou. Pro jejich řešenlje použitá iterační
netoda Hardyho-Crosse.

Vliv přirozené deprese na proudění
v důlní větrní síti
Na obr.č.3 je znázorněna zjednodušená síť dolu s rozložením teplot v letním (hodnoty v závorkách) a v zimním
období.

Obrázek č. 3

Zjednodušená síť dolu
« • 1,0
I«VC
Q»«'C)

*
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> '0,001
I»7'C
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.
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I-1VC
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3
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R >9,001
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wc)

kde piv'pfedstavuje tlakový zdroj v hrané B.
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Jako tlakový zdroj byla zadána charakteristika ventilátoru ARA-2-3550 - obr. 4. Výdušná a vtažná jáma je
rozdělena do čtyř větvi, aby výpočet byl co nejpřesnější.
Stav Dolu v letním a zimním období je uveden v následující
tabulce.
VentaátuARA-2-3550
Objemové množství v kanále

Qk

Objemové množství na patře

Qp

Prisávané objemové množství

0*

Provozní bod ventilátoru

Q,
Dpcv

Výkon ventilátoru

Pv

Celkový ekvivalent dolu

A,kv

D»V]
ImV]
imV]
imVl

léta

zima

255,8

274,3

210,2

220,9

29.9

27.8

[Pa]

254,7
3151

273,3
3064

[KW)

802,5

837.5

[m 2 ]

5.44

5,92

Z vypočtených hodnot vidíme, že bez jakéhokoliv zásahu do konfigurace větrní s(tě se bude měnit proudící
množství důlních větrů. Bude kolísat pňsávané množství
z povrchu a bude se posouvat provozní bod ventilátoru.
Podle výpočtu by se měl měnit také celkový ekvivalent
dolu. To samozřejmě není pravda, protože v geometrii sftě
nenastaly žádné změny. V důsledku působení přirozené
deprese nelze z celkového tlaku měřeného na hlavním
ventilátoru stanovit celkový ekvivalent dolu.

Obrázek č. 4
Charakteristika ventilátoru ARA-2-3550

3030

255

n=430min, nastavení lopatek a =300
Rozdíl objemového průtoku na patře mezi zimním
a letním obdobím je asi 5%. Tento rozdíl se může zdát
zcela zanedbatelným, ale položme nyní otázku, jak velký
tlak je nutno v zimě nastavit na hlavním ventilátoru,
abychon na patře dostali stejné objemové množství (námi
požadované) jako v létě (asi 210 m 3 s ' ) . Stačí nastavit
hlavní ventilátor na celkový tlak ApCv = 2740 Pa, což
představuje úsporu na celkovém výkonu ventilátoru asi
10% proti letnímu provozu.
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Závěr
Záleží zcela na uživateli, zda se rozhodne použit nekompresibilnl (r = konst.) nebo kompresibilní výpočet (r $
konst.), ale musí si uvědomit, že zanedbání vlivu přirozené
deprese může vnést do výpočtu zbytečně velkou chybu
(hlavně y hlubokých dolech a zimních měsících). Navíc
kompresibilní výpočet umožňuje řešit havarijní stavy např.
pň vypnutí hlavního ventilátoru, kdy zdrojem proudění ve
větrní síti je pouze přirozená deprese.
Program lze využívat také pro projekční činnost, kdy lze
zpracovat výhled ekonomicky nejlepší varianty pro dané
požadavky na větráni. Otázka přesnosti výsledku je v
současné době otázkou zadávaných vstupů. Postup práce
s modelem větml sítě by mohl vypadat asi následovně.
Provede se proměření odporů v celé stávající síti podle
určité metodiky s Km, že se bude klást zvláštní důraz na
přesnost měření ve větvích dlouhodobějšího charakteru
(jámy a hlavni překopy), dále se změří pracovní charakteristiky hlavních ventilátorů při různém natočení lopatek,
popř. charakteristiky výpomocných ventilátorů. Zadáváni
teplot vychází z také dlouhodobějších měřeni alespoň
jednoho roku, kdy sledujeme změnu teplot ve výdušné a
vtažné jámě, které nejvíce ovlivňuji velikost přirozené
deprese a s těmito hodnotami je možno potom v následujícím období pracovat. Každou předpokládanou změnu
nejdříve předběžně na modelu vypočteme a potom po
dokončeni změny upřesníme měřením in situ (ražení nových chodeb, uzavíráníděl, nasazení výpomocných ventilátorů apod.). Dostaneme aktuální siť, se kterou můžeme
seriózne pracovat a dělat po bezpečnostní a ekonomické
stránce správná rozhodnuti.
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Zabezpečování protizáparové prevence
měřením teplot
Anotace

ověřována na Bani Cigel - Prievidza, kde zůstatková průměrná mocnost ponechaných zásob byla asi 3,75 m a
představovala více než 1,5 miliónů turn uhli, když zůstatkové zásoby, které by se případně daly vhodnou technologii
využít, se nacházejí i na Bani Handlová a Nováky

V rámci protizáparové prevence pň dobýváni dvakrát
podrubaného zůstatkového pilíře na Bani Cigel - Prievidza,
bylo z hlediska protipožárních opatřeni potřebné zavést
mj. i měřeni a sledováni teploty v plášti přístupových
chodeb ke stěnovému porubu. Za tím účelem byla podle
požadavku SVB - Bánský výzkum, výzkumno- vývojová
základna Prievidza vyvinutá v HOU ČSAV Ostrava speciální sonda Pt 100 typ BCL. Sonda je zcela nové původní
konstrukce, která umožnila i v jiskrově bezpečném provedeni dosáhnout malé časové konstanty a rychlého spolehlivého kotveni. Současně bylo pro tuto sondu vyvinuto
i nové zaváděcí zařízeni pro rychlé zavedeni a zakotvení
této sondy v krátkém vývrtu.
Nový typ sondy byl v HOÚ ČSAV Ostrava vyroben
v počtu 200 ks a zkušebně nasazen y oblasti porubových
chodeb stěnového porubu -,a Bani Cigel. Zkušební nasazeni bylo možné považovat za úspěšné, když prostřednictvím těchto sond byly ve třech případech včas
zjištěny příznaky záparu uhlí, které pak byly dalšími sondami blíže lokalizovány. Protipožárními opatřeními bylateplota záparu snížena až pod původní teplotu masivu a místa
záparu zůstala již prostřednictvím měřeníteploty trvale pod
kontrolou. Přitom ani v jednom případě práce v porubu
nemusely být přerušeny.
V příspěvku jsou pak uvedeny další podrobnosti jak
technického řešení, tak i zkušenosti z ověřovacího nasazení.

2. Zabezpečování protizáparové
prevence
Jedním z mnoha problémů, které je třeba řešit při dobývání těchto .zůstatkových zásob je zabezpečení účinné
protizáparové prevence. Ke zdůrazněn í tohoto požadavku
vedla i ta skutečnost, že v předmětné oblasti dobývacího
pole v původně ražené porubové chodbě vznikl zápar,
v důsledku kterého musela být již vyražená část chodby
zaplavena a znepřístupněna. Proto v daném případě musela být otázce protizáparové prevence věnována značná
pozotnost, která byla zaměřena zejména na:
- klasifikaci uhelné sloje z hlediska náchylnosti uhlí na
samovznícení
• chromatografický rozbor plynů uvolněných z uhlí při
tepelném namáhání
- sledování a rozbor vzdušnin z oblasti porubu
- ověřen I těsnosti dobývaného pilíře inertním plynem SF6
- měření teploty uhlí v oblasti porubových chodeb stěnového porubu
- ověřován í zaplavován í pláště porubové chodby
- ověřován í izoprénového postřiku pláště chodby.
V následující části příspěvku bude pojednáváno blíže
o problematice měřeni teploty uhlí v oblasti porubových
chodeb, když získané výsledky z ostatních opatřeni jsou
shrnuty v [1].

LÚvod
Poslední desítiletí rozvoje energetiky ve světě jsou charakterizována nestabilitou energetického systému, přesněji vzato jeho surovinové základny. Přetrvávající politická
a vojenská nestabilita v rozhodujících /opných oblastech,
nedořešené otázky bezpečnosti jaderné energetiky a zaostávání řešeni komplexu ekologických dopadů svázaných s využitím uhlí počínaje vlastní těžbou a globálním
oteplováním země skleníkovým elektem vlivem zvyšování
podílu CO, v atmosféře v důsledku spalování fosilních
paliv konče, jsou problémy notoricky známé, ale jejich
řešení se zdají stále v nedohlednu. Nicméně jakýkoliv
ekonomický růst je objektivně podmíněn energetickými
zdroji, a ty jsou omezené a ve světě nerovnoměrně rozložené. Je proto zřejmé, že potřeba dobývat různé typy
uhelných ložisek i v nepříznivých podmínkách se bude
zvyšovat, i když současná domácí situace tomu právě
nenaznačuje, protože tak jak je tomu i v jiných zemích, se
mění postupně nejen geologické a dobývací podmínky, ale
čas od času se mění i podmínky sociálně - ekonomické,
na což mají vliv světové ekonomické trendy. Tyto změny
nás však neopravňují polevit v úsilí, mít určitý předstih
v báňských vědách a technologiích.
Do oblasti nepříznivých dobývacích podmínek spadá
i zvyšování využitelnosti uhelných zásob dobýváním zůstatkových, jednou, resp. dvakrát podrubaných mocných
uhelných slojí, kde je třeba dořešit mnohé technologické
problémy spojené s využitím těchto zásob. Technologie
raženi porubových chodeb a dobývání těchto zásob byla

3. Problematika měření teploty
Problematiku měření teploty uhlí za účelem zajišťování
protizáparové prevence můžeme rozdělit do dvou základních stránek. Za prvé jde o zabezpečení dostatečného
počtu vhodných terrnornetrických sond a za druhé o stanovenf vhodného způsobu jejich nasazení a měření. Vtéto
části řešení byl HOÚ ČSAV požádán o spolupráci SVB Bánský výzkum, výzkumno vývojová základna Prievidza.
Po zvážení všech požadavků, které byly na temno metrické
sondy pro sledování prevence záparu kladené, zejména
na snadnost a rychlost zavedení a kotvení sondy ve vrtu,
jakož i na malou časovou konstantu, dostatečně vysokou
citlivost a stabilitu i nízkou cenu a to vše v jiskrově bezpečném provedení jsme došli k závěru, že vhodný typ
sondy pro tyto účely není komerčně dostupný. Proto jsme
zvolili cestu vlastního vývoje jak samotné termometrické
sondy, tak současně i zařízení k jejímu zaváděni. Výsledkem řešení je sonda nové původní konstrukce i nové
původní zařízení k jejímu zaváděni (2), (3), (4).

Termometrická sonda Pt-100 typ BCL
Provedení sondy je patrné z obr. 1 , kde pod a) je
schématicky znázorněna sestava termometrícké sondy se
ztratnou kotvou s pružnými kotvícími prvky provedenými
jako plochá křidélka, pod b) je znázorněná vlastní ztratná
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pérová kotva jako podsestava pozice 2 a pod c) jsou pak
znázorněna kndélka ztratné pérové kotvy jako detail 6.
Sonda sestává z pouzdra 1 s termometrickým měrným
členem, kterým v daném případě byl odporový snímač
Pt 100. Pouzdra je opatřeno zarážkou 3 pro pérovou ztratnou kotvu 2 opatřenou vodicím pouzdrem 7. Ztratná kolva
je prostřednictvím vodícího pouzdra nasunula na pouzdro
sondy, kde se opírá o zarážku a z druhé strany je zajištěna
pojistkou 4. Pružné kotvící prvky ztratné kotvy jsou zde
provedeny jako dvě plochá křidélka 6 z pásku pružného,
tepelně vodivého materiálu, ohnutého do tvaru písmene V
a jsou nerozebíratelně spojena s vodícím pouzdrem.
Jedno z křidélek je z části opatřeno podélným zářezem 12
a jeho vnější rohy jsou částečně zahnuté.
Hlavní výhody tohoto řešení spočívají v tom, že provedeni ztratné kotvy s pružnými kotvícími prvky ve tvaru
plochých křidélek z pásku pružného tepelně vodivého
materiálu umožňuje sloučit funkci kotvícího prvku s funkci
účinného radiátoru a tím využít samotné kotvící prvky ke
zprostředkování přenosu tepla ze stěny vrtu a jeho blízkého okolí na termometrický prvek v pouzdru sondy. Při
jednoduché konstrukci a výrobě lze tak dosáhnout velmi
dobrých termometrických parametru. Zároveň je i dosaženo spolehlivého zakotveni sondy ve vrtu a velké pravděpodobnosti jejího úspěšného uvolněni a vytaženi i ze
značně deformovaného vrtu. Toho je dosaženo tím, že při
uvolňování zakotvené kotvy ztratňá kotva s rozměrnějšími
křidélky se od vlastní sondy odděluje a zůstává ve vývrtu.
Velkou výhodou je i to, že plochá křidélka ztratné kotvy
umožňuji konstrukci jednoduchého zařízení pro zavádění
sondy do vývrtu.

Zaváděcí zařízení pro sondu se ztratnou kotvou

k oxidaci a samovznícení, t.j. s průměrným vzrůstemteploty do 13 °C/hod, bylo. třeba navrhnout a zavést vhodný
způsob měření a sledování teploty pláště přístupových
chodeb ke stěnovému porubu.
Ukázalo, že navrhnout vzdálenosti dvou sousedních
sond tak, aby se jejich prostorový dosah vzájemně prolínal
není jednoznačnou záležitosti a bude zde třeba přistoupit
k praktickému ověřenítéto vzdálenosti přímým měřením in
situ. Pň kontrolním fárání bylo rozhodnulo akceptovat původní požadavek zadavatele na zřízení měřících stanovišť
v rozestupech po 20 m a to jak ve vtažné, tak i výdušné
porubní chodbě, viz obr. 3. Každé měřící stanoviště obsahovalo tři měříc! místa situovaná do boků a stropu důlního
díla, kde byly zakotveny v uzavřených krátkých vývrtech
hloubkách cca 1,3 až 1,8 m termometrické sondy Pt-100
typ BCL. Těchto sond v jiskrově bezpečném provedení
bylo vyrobeno a připraveno k nasazeni cca 200 kusu (5).
Vzhledem ke krátkosti termini} řešeni, nebylo vzhledem
k požadavkům na zajištěni nevýbušnosti měřícího zařízeni možné uvažovat s nasazením systému s automatickým monitoringem a proto bylo přistoupeno k manuálnímu
odečtu jednotlivých měřících míst, který se prováděl z počátku jednou denně více účelovým digitálním měřicím
přístrojem TEKOHMETR (6).

4. Dosažené výsledky
Po dobu sledování teploty pláště přístupových chodeb
se uskutečnilo celkem 1681 měření na jednotlivých
sondách. Průměrné teploty se pohybovaly v rozmezí od
14,18 °C do 29,30 °C. Ukázalo se, že vzdálenost měřících
stanovišť 20 m je příliš velká. Experimentem in situ, který
se uskutečnil s pomoci kapalného dusíku byla ověřena
max. vzdálenost dvou sousedních termometrických sond
tak, aby se jejich dosah vzájemně překrýval. Tato vzdálenost byla v daném případě stanovena na cca 6 m ve směru
vrslevnatosti a cca 4 m ve směru kolmém k vrstvám.
Laboratorním měřením vzorku uhlí byla metodou hřejícího drátu na přístroji Shoterm QTM-D2 stanovená hodnota tepelné vodivosti. V ploše rovnoběžné s vrstevnatosti
byla naměřena hodnota 0,431 W / m K, a v ploše kolmé
k vrstevnatosti pak hodnota 0,396 W / m K (7).
Prostřednictvím termometrických sond Pt-100 typ BCL
byly ve třech případech na porubové chodbě naměřeny
teploty nad 38 C a tyto příznaky záparu bylo třeba dalšími
sondami lokalizovat a snížit teplotu uhlí v tomto místě na
původní teplotu cca 17 °C. To se uskutečnilo tím, že
v lokalizovaném místě příznaku zápary se navrtaly vývrty
do předpokládaného ohniska a do vývrtu se vpouštěla
tlaková voda z požárního vodovodu. Po třech napouštění
vody do vývrtu v rozpětí tří dni) se teplota uhlí snížila na
původní teplotu a misto záparu zůstalo prostřednictvím
měření teploty nadále pod kontrolou, Přitom ani v jednom
případě prace v porubu nemusely být přerušeny.

Pro zaváděni sondy se ztratnou kotvou do vývrtu byla
navržena speciální hlavice, viz její schématické vyobrazení na obr. 2. Tato hlavice 5 se připojuje přes pružný člen 8
k zaváděcímu soutýči 9. Hlavice je opatřena průběžným
lůžkem 2, přičemž toto lůžko má ve svých stěnách 10 dvě
drážky 4, které korespondují tvarem a směrem se stlačeným křidélkem 6 po jeho zasunutí do takto vytvořeného
vedení. Čelo 7 této hlavice je v místě lůžka opatřeno
zahloubením 11 pro doraz 3, který je součástí pouzdra
termometrické sondy se ztratnou kotvou.
Způsob manipulace sondy se ztratnou kotvou s pružnými kotvícími prvky je pak jednoduchý, velmi rychlý a nevyžaduje žádné další pomůcky. Pouzdro sondy se vloží do
lůžka v hlavici. Nedělené křidélko se stlačí a vloží na
začátek drážek ve stěnách lůžka a sonda se zasune až do
polohy, kdy se doraz na pouzdru sondy opírá o hlavici.
V této poloze dojde k částečnému uvolnění napruženi
neděleného křidélka, což působí proti zpětnému samovolnému uvolněni sondy, když zůstatek napruženi pak
fixuje pouzdro sondy v lůžku hlavice.
Zaváděcí zařízení s takto fixovanou sondou se vloží do
4. Závěr
vrtu a zasune na místo určeni. Pouhým zpětným povytažením zaváděcího soutyčí dochází k zachycení některým
Posuzujeme-li protizáparovou prevenci v širších souz pružných kotvících prvků o stěnu vrtu a po překonaní
vislostech, všechny používané metody a prostředky maj!
odporu potřebného k vysunutí neděleného křidélka z drájediný cíl - rozpoznat příznaky samovznfcení uhlí, lokalizožek v lůžku hlavice se sonda současné uvolňuje a kotví.
vat je a potlačit ještě dříve než dojde k záparu a v dalším
Pň demontáži sondy z vývrtu postačuje pak jen zatáhnustádiu k důlnímu požáru. Potvrdilo se, že metoda měření
tí za propojovací kabel, čímž dojde po překonání odporu
teplot je efektivním prostředkem v protizáparové prevenci.
pojistky k vysunutí ztratné kotvy, která zůstává ve vrtu,
Lze konstatovat úspěšné nasazení nově vyvinutých sond
zatímco pouzdro sondy se z vrtu vyjímá.
Pt-100 typ BCL se ztratnou kotvou, u kterých se plně
Měření teploty uhlí v plášti přístupových chodeb osvědčila snadná manipulace, rychlost zavedení do vývrtu
a spolehlivé zakotvení, což jsou vlastnosti nezbytné pro
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný porub se narychlou lokalizaci místa vzniku záparu.
cházel na miste dvakrát podrubané sloje, což vytvářelo
Vzhledem k tomu, že i protizáparová opatření je třeba
předpoklady pro vznik zápar a následujících požárů, zvlášprovádět s ohledem na vysokou hospodárnost, ale zároveň
tě když laboratorní zkoušky na reaktivitu uhlí ke kyslíku
pň maximálním zajištění bezpečností lidí a techniky, byly
klasifikovaly toto uhli jako reaktivní, ojediněle až vysoce
zkušenosti z ověřováni technologie dobývání zůstatkových
reaktivní a řadily tuto lokalitu do II. skupiny náchylnosti
zásob shrnuty do následujícího doporučení (1):
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Po obfáraní stěnového porubu a vytvořeni samostatného
větrného proudu instalovat do výdušné chodby (cca 50 m od
úst() indikátor CO s dálkovým ovládáním a registrací hodnot
CO na dispečinku. Jakmile se hodnota CO zvýší (nad hodnotuO,OO1 % CO objemových), provést ve směru proti prouděni
větru každých 50 m odběr a rozbor větrů za účelem stanoveni
úseku s vytvářením CO. Ve zjištěném úseku pomoci termometrických sond instalovaných ve vzdálenosti zaručující
překrýváni vzájemného dosahu zjistit ohnisko záparu a tento
likvidovat tlakovou vodou přes vývrty.
Do míst na porubových chodbách se zvýšeným nebezpečimmožnostisamovznícenitzn. do míst kde více
společných příčin podporuje vznik endogénnych požárů kde patři především:
- stropní a boční nadvýlomy
- geologické poruchy, které jsou ve spojeni s báňským
dílem
- spojnice chodeb s menším úklonem než 45°
a pod. instalovat termometrické sondy a tyto pravidelně
sledovat. Při stoupnutí teploty přes 30o pomocí dalších
sond toto ohnisko lokalizovat a likvidovat tlakovou vodou
přes vývrty.
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Rozpojování hornin řeznými nástroji
Abstrakt
Rozpojování hornin řeznými nástroji se zvláštnímzaměřenlm na těžce rozpojitelné abrazívni horniny. Analýza
tvaru otupení a definice negativních vlivů otupení. Rotace
řezných nástrojů jako prostředek k vývoji nových řezných
nástrojů.

Úvod
Problematika řezání homin je stále předmětem studia
tvůrčích vědeckých kolektivů, výzkumných a vývojových
pracovišť, ale také výroby a praxe (1 až 5).
Každý tvůrci krok řešení se v daném oboru obvykle
opírá o experiment v laboratoři, či „in situ" a o následné
zhodno- cení společenskou praxí. Proto rozvoj předmětné
problematiky má charakter evoluční a je dlouhodobý.
Předmět řešenízahrnuje interakci definovanou v názvu
práce výrazem „rozpojování" soustavy na jedné straně
dané Horninou a na druhé straně Řezným nástrojem.
V souvislosti s rostoucími požadavky na výkon a v souvislosti se stále se zhoršujícími dúlně-peologickými
podmínkami se do sféry zájmu dostávají řešení směřující
k vývoji řezných nástrojů pro rozpojování těžce rozpojitelných abrazlvních hornin.
Předmětný článek je příspěvkem autora k dané problematice.

Zákon akce - reakce y procesu
rozpojování hornin řezným nástrojem
činnost všech „rozpojovacích nástrojů" si můžeme
představit jako interakci Akce (technologického celku),
v němž významnou roli ve studovaném případě hraje "řezný nástroj" a Reakce (horninového masívu), v němž významnou roli sehrává samotná hornina (Obr. 1) (6).
Vzájemné působení hominy a řezného nástroje, jež je
předmětem práce, můžeme chápat jako interakci podsystému na sebe přímo působících článků.
Jde o velmi důležitý podsystém, neboť dobré, horší či
špatné vzájemné působení řezného nástroje s horninou se
plně projeví v návazných článcích celého systému.
Nepříznivé důsledky jsou doprovázeny obvykle snížením
výkonu systému, snížením jeho životnosti a v mnohých
případech se mohou stát bariérou pro jeho dalši existenci.
Je možno konstatovat na jedné straně, že podsystému
hornina - řezný nástroj je obecně věnována neadekvátně
malá pozornost a že tento podsystém je_ z celého systému
nejméně zvládnut. Na druhé straně, že jeho řešení se
může kladně projevit v rozvoji celého systému - existuje
totiž stále prostor pro aplikace mnoha fyzikálních principů
rozpojování, široký prostor pro tvůrčí iniciativu vědeckých
a technických pracovníků.

Jak byl doposud problém řešen ?
Klasický přístup řešení spočíval a dodnes spočívá hlavně v tom, že na malou reakci horniny reagujeme malou
akcí, stroje mají menší příkony, jsou menší a lacinější. Na
velkou reakci horniny reagujeme velkou akcí, velkými,
mohutnými a drahými stroji.
Při vzájemném působení malé akce a reakce při rozpojování dobře rozpojitelných homin vzniká obvykle příznivě

nízká úroveň kontaktního napětí, mechanické nástroje
mají dlouhou životnost, proces rozpojováni je doprovázen
příznivým výkonem i odpovídající spotřebou energie.

Jak vypadá situace, jestliže dochází k interakci
- velké akce a velké reakce?
Při rozpojování dobře rozpojitelných hornin se dosahuje
velmi dobrých výsledků, ale pň rozpojování těžce rozpojitelných hornin dochází k tomu, že se vytvoří vysoká úroveň
kontaktního napětí negativně se projevujícího v otupení,
případně destrukci řezného nástroje (Obr. 2).
Otupení stejně jako poškozen í břitu vyvolává řadu negativně působících faktorů (Obr. 3), které se velmi záporně
projevují v procesu rozpojování zejména těžce rozpojitelných abrazivních hornin. Jsou zdrojem vzrůstu spotřeby
měrné energie, vzrůstu třeni a teploty, vzrůstu vibrací,
zvýšeného podílu drcené frakce, zvýšení prašnosti,
vzrůstu nebezpečí zapálení metanovzdušné směsi na plynujících dolech a podobně.
Z hlubší analýzy tvaru otupení řezného nástroje vyplynulo, že křivka otupení ve velké většině zahrnuje část, která je svým tvarem, ale i funkcí v procesu rozpojování
shodná s tvarem a funkcí lyže proto působí zcela opačně
než požadujeme po řezném nástroji. Má funkci vynáš.et lyži
včetně lyžaře nad materiál, s kterým je v interakci. Řezný
nástroj naopak nesmí být vnořen do rozpojovaného materiálu a v co největším objemu jej uvolňovat a transportovat
před řezný nástroj, což umožňuje pouze druhá část křivky
otupení.
Z rozsáhlých experimentálních prací autora vyplynulo, že
dělící bod mezi oběma částmi křivky se nachází v pásmu, ve
kterém lze proložit tečny s úhlem řezu o velikosti 110 -120°.
Část křivky otupeni připomínající lyži zahrnuje body jimiž lze
proložit tečny s většími úhly řezů (7).
Z uvedeného plyne, že je třeba hledat cesty jak zabránittvorbě negativně působícího tvaru křivky otupen (řezného nástroje.
Cesty řešení spočívají v boji o zachování bodu 0 - nejvíce namáhaného bodu (hrotu) řezného nástroje.
Nejstarší a dosud nejčastěji realizovaná řešení spočívají v záměně opotřebovaného nástroje neopotřebovaným. K no- vějším patří ty, které zahrnují vývoj nástrojů
z odolnějších materiálů a zvláště pak ty, které využívají
rotaci břitu.

Studium možnosti využiti rotace pro další
vývoj řezného nástroje
Wayne Eldersem byl v roce 1974 patentován otáčivý nůž
s ostrým kuželovitým břitem. Z teoretického hlediska má však
nedostatky zejména v tom, že bod na ose rotace nerotuje a
že ostrý hrot vyvolává velké kontaktní napětí v místě dotyku.
Z tohoto důvodu nové nástroje mají mírné zakulacení. Bohužel, zakulacení je zdrojem smykového tření.
Analýza možnosti využití rotace pro další vývoj řezného
nástroje byla proto zaměřena na posouzení možnosti otáčeni
nejvíce namáhaného bodu O, který byl situován do průsečíku
souřadnic pravoúhlé kartézské soustavy (Obr. 4) (8).
Je třeba dodat, že kromě otáčení bodu O se předpokládá ve shodě se skutečností i pohyb bodu O ve směru osy
-Z (směrný postup řezného nástroje při rozpojováno. Dále
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rovina xz v hodnotě +y = h (hloubka zabírky) určuje povrch
Analýzou rotace bodu O v obecné rovině se dospělo
rozpojované horniny.
k návrhu řezného nástroje s kulovitým ukončením bňtu,
přičemž koule z tvrdokovového materiálu se může otáčet
Za daných podmínek lze studovat tři mezní a zcela oď
všemi směry podle okamžitého zatížení, nebo může být
lišné rotace bodu O, a to v rovině dané osami y, z podle osy
v tělese nože pevně uchycena.
rotace Q, rovnoběžné s osou x, dále v rovině dané osami x,
V tomto případě jde zřejmě o řezný nástroj s tupým osy. kolem osy rotace o« rovnoběžné s osou z a v rovině dané
třím vhodným pro rozpojování křehkých hornin dynamickýosami x, y kolem osy rotace CL rovnoběžné s osou ji.
mi údery.
Ve všech třech případech se teoreticky může bod O poŘešení získalo autorské osvědčení v ČSFR a byl udělen
otáčet kolem své osy. Je však velmi důležité, zda se při porakouský, anglický a německý patent.
hybu takto vzniklého kruhu (ve směru osy j., s hloubkou
záběru +y = h) vyvolá jeho nucená rotace a zr> jakých
Závěr
podmínek jí lze dosáhnout.
V prvém případě se bod O může pootáčet kolem osy
Proces rozpojování těžce rozpojitelných abrazívnfch
rotace Q rovnoběžné s osou x. Jestliže takto vzniklý kruh
hornin řeznými nástroji lze stale považovat za velmi atrakse pohybuje ve směru osy -z. pak stačí, aby byly vyvolány
tivní problémovou oblast, neboťnejenom že je velmi složitý a
dostatečné třecí síly při jeho pohybu po ploše dané osami
dosud vědeckému poznáni otevřený, ale zejména proto, že
X, Z. V praxi byl tento případ uplatněn při válcováni materiáv sobě skrývá případ existence zákona Akce - Reakce s
lů, v hornické praxi pracují na tomto principu valivá dláta,
mnoha velmi názornými a obecně se vyskytujícími projevy.
umožňující rozpojování i těžce rozpojitelných a vysoce
Řešeni zahrnující analýzu křivky otupení a rotace nejvfabrazivních hornin.
ce n a m á h a n é h o bodu břitu řezného nástroje v
V druhém případě se bod O může pootáčet kolem osy
trojrozměrné kartézské soustavě mohou být příkladem
Q^ rovnoběžné s osou z. Takto vzniklý kruh, pohybuje-li se
atraktivnosti řešení daného problému a užitečnosti
ve směru osy -j.. se nemůže otáčet, i když přiložíme
výsledku řešení nejen pro vědu samotnou, ale i spolev kterémkoliv místě jeho obvodu sílu působící ve směru
čenskou praxi.
osy z, neboť nevznikne kroutící moment polřebný pra
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vyvolání otáčení kolem osy CL
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Obrázek č. 1
Subsystém hornina - řezný nástroj v systému horninový masiv - technologický celek
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Obrázek č. 2
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Obrázek č. 3

Otupeni řezného nástroje je zdrojem negativně působících faktorů
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Obrázek č. 4
Analýza možnosti rotace bodu O v pravoúhlé kartézské soustavě
I ROZPOJOVACÍ NÁSTROJE S ROTACÍ BRITŮ UKONČENÝCH OBVODEM
ROTACE V ROVINE y*

+y = M HLOUBKA ZABÍRKY )
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Výzkumné a realizační práce na válcích se
zabudovaným postřikovým systémem
pro polské kombajny
Uvod
Výsledky prací dosud provedených v mnoha zemích
ukazuji výhody vnitřního postřikového systému, t.j.
odprašovaní za mokra s využitím trysek namontovaných
přímo na válcích kombajnů.
Toto řešení zaručuje:
- efektivní odprašovaní pomocí vodních trysek přímo na
zdroji prašnosti
- nejefektivnější ze známých způsobů ochrany proti nebezpečí výbuchu metanu v důsledku jisker, které vznikají zařezáváním nožů do horniny. Aby se účinně
zabránilo vznícenl, je nutn:. nasměrovat vodnítrysku ze
strany za nožem na zadní část rozpojovací hrany a na
řeznou dráhu, aby došlo ke zchlazování horniny v místě
kontaktu nože a horniny (4,5)
Výše uvedené aspekty, které významně zlepšují bezpečnost stěnování přiměly opravárenský sektor v uhelném
hornictví v Zabrze, aby zahájily v roce 1990 komplexní
výzkumné a projekční práce na zabudování interního
postřikového systému na válcích do polské důlní praxe.
Kromě prací na vlastním válci, značná část prací byla
věnována vhodným postřikovým tryskám a zvláště vyřešení bolavého místa průchodu vody přes převodovku do
válce, protože pouze spolehlivý přívod vody je předpokladem úspěšného postřiku válce.

Postřikové trysky

Zvýšení účinnosti zachycování prachu lze vysvětlit
následovně:
- Snížení velikosti kapek ve vodním proudu stálé průtokové rychlosti vede ke zvýšenému počtu kapek, a ten
zase naopak zvyšuje pravděpodobnost vodních kapek
(kolize prachových částí -1).
• Kolize prachových částí s přibližnou zrnitostí 5 rjm
a vodními kapkami 50 až 100 m a vodními kapkami 50
až 100 n.Ti je daleko snazš I než u těch kapek, které jsou
50 až 100 krát větši, než prachové částice. To vyplývá
ze skutečnosti, že se prachové částice pohybuji přibližně podél čar vzduchového proudu, které procházejí
kolem velkých vodních kapek (3).
A tak kolem velkých vodních kapek prochází směs
vzduchu a prachu, jako by to bylo pevné těleso v proudu
plynu. Ze zkoušek a úvah vyplývají praktické závěry ke
zlepšeni účinnosti zachycování prachu.
Proto, aby se zlepšila účinnost u prachových částic
menších než 5 nm, měly by se používat trysky s vodními
kapkami max. 10 n.m, přičemž trysky se musí umístit co
možná nejblíže ke zdroji prašnosti. Avšak při aplikaci trysek s jemnou rozprašovací schopností nastávají určité
překážky, protože prachové částice ve větrném proudu
dosahují zpravidla rychlosti až 5 m za sekundu. Vzhledem
ktomu, že rychlost jemných vodních kapiček prudce klesá
se vzdáleností od trysky a část kapiček je zachycena
větrným proudem, kapičky se nedostanou až ke zdroji
vzniku prašnosti nebo prachovému mraku, a tato skutečnost pak ovlivňuje efektivnost zachycování prachu.
Vede k většímu zvlhčovaní ovzduší a snižování viditelnosti. Proto je volba správného tlaku vody a velikosti otvoru
trysky tak důležitá.
Provedené zkoušky a pozorování naznačují, že pracovní tlak 6 MPa na vývodu trysky značně zlepšuje účinnost odprašovaní oproti testu provedeného s tlakem 2 - 3
MPa. To je důsledek omezené schopnosti rozprašováni
jemných vodních kapiček v důlním ovzduší.

Zvláštní pozornost byla věnovánazkouškámpostřikové
trysky protože právě ona má značný vliv na účinnost
odprašovaní. Zkoušky byly provedeny i s použitím zabudovaného systému ve válci.
Zachycováni prachu postřikovými tryskami je zvlášť determinováno jejich polohou vzhledem ke zdroji vzniku
prašnosti, tlakem a spotřebou vody a konfiguraci proudu
vytvářeného tryskou.
Obr.1 ukazuje výsledky britských testů (2) účinnosti
zachycováni prachu vodní tryskou (ty, při hustotě prachu
1,37 kg/cm3 a zrnitosti pod 5 um.
Měření trysek a zkušební souprava
Tyto zkoušky dokazují vztah mezi účinností zachycováAby bylo možné stanovit optimální parametry trysek
n í prachu (n.s), velikostí kapiček vody (dc), velikost! prachových částic (d) a vzdáleností prachových částic (L) od aplikovaných u zabudovaného postřikového systému
válce, opravárenský sektor uhelného hornictví v Zabrze
výstupu trysky.
Vzdálenost určuje účinnou plochu proudu vody. Rozsah zkonstruoval a vyrobil zkušební zařízení pro speciální
zachycování prachu se zvyšuje se vzdáleností (L). Ovšem měření.
To u možnjlo zjistit parametry trysky udávající vztah mezi
účinnost zachycováni prachu klesá rapidně- s velikostí
prachových částic, které jsou pod 5 r\m. Naopak účinnost tlakem a průtokem vody. Na obr. 2 vidíme schéma soupravy. Zařízení zahrnuje základní nádrž, která zásobuje písto(rj) roste pň stejné rychlost vody, když se velikost vodních vé
čerpadlo vodou procházející sítem.
kapek (dc) snižuje se zmenšující se vzdálenosti (L), t.j.
Čerpadlo dodává vodu do zkušební trysky.
efektivní plochou vodního proudu. Tyto výsledky byly zísParametry čerpadla: tlak 15 MPa, výkon čerpadla
kány za stejné počáteční rychlosti vodního proudu ve 60 dm /min. Při měřenlprůtoku tryskou se použilatranspavšech uvažovaných případech.
rentní cejchovaná nádrž, což umožnilo sledovat objem
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vody. Průtoková rychlost tryskou byla stanovena dělením
obsahu vody obsažené v měřené nádrži dobou, za kterou
se nádrž naplnila. Tlak vody se změřil pomoci špičkového
manometru. Po změření rychlosti průtoku byla měřená
nádrž vyprázdněna otevřením ventilu a směrováním vody
do pomocné nádrže. Z pomocné nádrže se voda pravidelně čerpala do základni nádrže pomoci ventilů. Nastavení průtokové rychlosti tryskou a pracovního tlaku zajistil
ventil umístěný v odlehčovací hadici, která umožnila
nasměrování části čerpané vody do hlavní nádrže.
Teplota vody se měřila v hlavni nádrži pomocíteploméru
(dělení na stupně 0,2°).
Dalším parametrem, který byl během zkoušek měřen, je
úhel proudu vytvořený tryskou.
Přesnost měření průtokové rychlosti proudu byla 3,5 %
v obou měřeních.
Zařízení se rovněž použilo při testování těsnosti válců
a zabudovaného postřikového systému a stanovení
funkční schopnosti současných proj. řešení dodávající
vodu do válců.

Specifikace designu a výsledky
zkoušek trysek

Nová řešení zásobování vodou
V případě nového designu, který umožňuje, aby se voda
dostala do výškově stavitelného ramene k valci, musí být
splněny tyto podmínky:
1. Je nutné vzít v úvahu alternativu
- monolitickou hnací hřídel válen procházející po celé
šířce stavitelného ramene
- systém, u kterého je planetový převod místo hnací
hřídele, a kdy je válec upevněn otočným čepem ke
kleci planetové převodovky.
2. Pra případ jakéhokoli poškození je nutná spolehlivá
a trvanlivá těsnost s ochranou proti průsaku vody do
soukolí stavitelného ramene.
3. Nesmi být závislá na silách vznikajících hydraulickou
pulzací a mechanickými pohyby přívodních hadic.
4. Pňvádění vody z konce hřídele nebo z čepu klece
planetovky, k němuž je připevněn válec, musí být
bezpečné a flexibilní bez ohledu na přesnost a
opotřebení drážkového spojeni mezi válcem a čepem.
5. Konstrukce musí být kompaktní a s minimálními celkovými rozměry a musí být chráněna proti poško2enf.

Přivádění vody na monolitické hnací hřídeli

Navrhované trysky zaručuji přiměřené zvlhčovaní nožů
a vytvářejí kónický proud vody v úhlu, který je shodný
s velikostí a uspořádáním nožů na válci.
Předpokládaný jmenovitý tlak vody u zabudovaného
postřikového systému válce je 6 MPa, a stejný tlak se
využije u nově koncipovaných trysek (typy A a C). Uvažované trysky (obr.3) zahrnuji část z nerez oceli, mosazný
vířič a filtr.
Byly testovány tři typy trysek (A, B, C), přičemž jediný
rozdíl spočíval v průměru výstupu trysky a průměru otvoru
vířiče.
Obr. 3 uvádí charakteristické parametry trysek.
Všechny typy trysek vytvářejí kónický proud, přičemž
úhel u typu A je 11 a ulypu C -28° při konstantním tlaku
6 MPa.
Rovněž se měřil vliv průměru výstupu trysky a průměru
výstupu vířiče na parametry a úhel proudu.
Obr. 4 ukazuje na příkladu vliv těchto průměrů na parametry trysky s 13-závitovým spirálovým vířičem.

Válce se zabudovaným postřikovým
systémem
V průběhu dvou posledních let opravárenská továrna
uhelného hornictví v Zabrze zkonstruovala a zahájila výrobu válců s interním postřikovým systémem pro aplikaci u
polských kombajnů. Válce jsou vyrobeny jako litá nebo
svařovaná tělesa a lze je namontovat na všechny
kombajny polské výroby. Z komory v hlavě válce prochází
voda systémem kanálů (u svařovaných válců) nebo ocelovým potrubím (u litých válců) k držákům trysek, které jsou
uspořádány za každým nožem na šroubovicích a rozpojovacím štítu (obr. 5 a 6).
Nový design válců umožňuje použít různé typy a různý
počet trysek podle tlaku vody dodávané do válce a intenzity tvorby prachu. Jsou-li trysky umístěny za nožem, proud
vody vycházející podél osy nože zezadu nože hasí jiskry,
ke kterým dochází během dobývání uhlí, a tím snižuje
riziko samovznícení a výbuchu metanu při provozu v metanových slojích. Probíhá-li dobývání v neplynujících slojích, je možné počet trysek snížit pomocí vhodných
ucpávek umístěných do držáků trysek místo do samotných
trysek.
Design válce zaručuje jeho správnou funkci pň jmenovitém tlaku 6 MPa. Zároveň spotřeba vody u válce v závislosti na průměru válce a pokosu a podmínkách stěnového
porubu (což souvisí s typem a počtem aplikovaných trysek)
se pohybuje od 55 do 110 dm zrnin.
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Řešení této konstrukce je znázorněno na schématu na
obr. 5. Na konec hřídele je upevněn prvek pomocí šroubů.
V prvku je prívodní potrubí vody, které je na jednom konci
podepřeno na posuvné objímce a utěsněno speciální
ucpávkou, ana druhém konci upevněno v kolenu spojeného s krátkou flexibilní trubkou.
Vnitřní formy přívodního potrubí vody a prvku jsou provedeny tak, aby tvořily Venturiho trubici. To umožnilo minimalizovat průměr rotující ucpávky mezi pevnou trubkou
a rotující hřídelí (koncový prvek hřídele) při minimální ztrátě tlaku vody přiváděné do systému.
Pevná trubka je axiálně uzavřena s určitou vůlí systémem zámků. Tato konstrukce umožňuje vysáni vody, která
se dostane v případě poškození ucpávky mimo stavitelné
rameno. Spojení pevné trubky s kolenem se provádí pomocí systému Steco, a podobně je tomu u krátké flexibilní
trubky se dvěma koleny. Koleno upevněné na přívodní
straně je upevněno ke stavitelnému rameni.
Takováto konstrukce chrání přívod vody proti hydraulickým pulzacím, ke kterým dochází v hlavních hadicích
přivádějících vodu ke stavitelnému rameni.
Voda se přivádí k válci skrz otvor ve hnací hřídeli. Na
opačném konci hřídele, kde je upevněn válec na otočném
čepu, se voda pňvádí centrálním vodním kanálkem v hřídeli
a dále skrz speciálně tvarovanou flexibilní trubku napojenou
na koncový prvek zašroubovaný do otvoru v prstencové
komoře hlavy válce. Spoje typu Stecko a flexibilita trubek
zaručují necitlivost vůči opotřebení válců (spoj konce hřídele).

Přívod vody k systému planetového převodu
U mnoha kombajnúpolské výroby je středová část hnací
hřídele nahrazena středovým pastorkem planetového soukolí, který se otáčí rozdílnou rychlostí než otočný čep
válce. V tomto případě není možné vrtat otvor ve hnací
hřídeli. Musí být tudíž vodní kanálek v hřídeli nahrazen
samostatnou trubkou (obr.6).
K tomuto účelu byla použita trubice, která se otáčí spolu
s otočným čepem klece planetovky, na němž je upevněn
válec.
Na přívodním konci vody se využilo stejného systému.jak byl popsán v případě hřídele, t.j. otočné podpěry
a ucpávky pevné trubky v rotujícím konci trubky s vodním
přívodním kanálem rovněž tvarovaným jako Venturiho trubice. Stejně jako předtím byly aplikovány stejné posuvné
objímky a stejný ucpávkový prvek. Konec rotující trubkybyl
ještě znovu utěsněn a podepřen na vnějším průměru
v pevném krytu stavitelného ramene. Trubka vhodné

!í

světlosti prochází středovým pastorkem planetového soukolí, které je těsně napojeno na klec planetové převodovky.
Dále je voda přiváděna vyvrtaným otvorem, jehož
výstup vede do otočného čepu, který podpírá válec.
Všechny ucpávky jsou provedeny tak, aby v případě
poškozeni voda šla mimo stavitelné rameno.
2 otočného čepu se voda přivádí stejným způsobem,
jaký byl již popsán.
Shrnuti
Uvedené zkoušky a konstrukce představují první hlavní
stupeň práce směřující k realizaci postřiku u kombajnů

Obrázek č. 1

polské výroby. Získané výsledky byly do určité miry
prověřeny v důlní praxi.
Válce se zabudovaným postřikovým systémem jsou již
aplikovány, i když ve verzi s nižším tlakem (až do 3,0 MPa)
na několika polských dolech a kombajnech vyvezených do
Československa. K dalšímu velkému pokroku dojde v roce
1993, kdy polské kombajny budou vybaveny vodním
čerpadlem, které umožnldosáhnout tlak 6 MPa u postřikových trysek.
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Obrázek č. 4
Vliv otvorů trysky a vířiče na objem proudu a kuželový úhel proudu na tlak vody
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Obrázek č. 5
Voda přiváděná do litého válce přes stavitelné rameno a hřídel
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1. Hnacf hřídel
2. Prvek hřídele
3. Stacionární potrubí
4. Venturiho přiváděči kanál

Obrázek č. 6
Voda přiváděná ke svařovacímu válci přes stavitelné rameno s rozdělenou hnací hřídeli
(planetová převodovka)
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Hornický ústav Československé akademie věd Ostrava

Příspěvek geofyziky k analýze
seismicity v OKR
Abstract
Kaláb, Z. and Knejzlík, J.: Contribution of Geophysics
for Seismicity Analysis in Ostrava - Karviná Coal Basin
At present time geophysics is one from basic methods
for seismic activity analysis. New seismic networks with
digital signal processing enable to develop new methodical
procedures. These procedures offer parameters of
rockbursts that is not fixed yet. In Mining Institute of CSAS
we approach to a seismicity analysis from two point of view;
first: analysis of induced seismicity in correlation with mining activity and second: detailed analysis of rockburst
mechanisms.

Úvod
Hornická geofizika je věd-;1 disciplína, jejímiž metodami
lze objektivně analyzovat procesy indukované v horninovém masivu v důsledku hornických prací. Geofyzikální
metody jsou založeny na měřeni přirozených i umělých
fyzikálních polí a stanovování jejich odchylek. Interpretací
odchylek lze stanovit geofyzikální anomálie a při dostatečných znalostech geologických a geotechnických parametrů stanovit pravděpodobnou příčinu jejich vzniku.
Podrobně jsou úkoly a cíle hornické geofyziky popsány
vMULLERetal./1985A
a pri _
fyzikálních metod nejpoužívanější selsmólogibká
smoakustická pozorování. Z literatury jsou dále známa
měření seisrnická, geoelektrická, radionuklidová, příp.
další. V Hornickém ústavu ČSAV byly v minulém období
rozpracovány metodiky, které využívají digitálně registrovaná seismologická data k analýze procesu porušování
masivu. V předkládaném článku, který je určen především
pro širší báňskou veřejnost, podáváme informaci o současném stavu seismologického výzkumu v Hornickém
ústavu ČSAV a o aplikací jeho výsledků na data z Ostravsko - karvinského revíru.
Seismickou
aktivitou
rozumíme
samovolnou
zemětřesnou činnost na určitém místě v určitém období.
Vzniká-li tato zemětřesná činnost v důsledku hornické
aktivity, hovoříme o hornicky indukované seismicitě (indukované seismické aktivitě). Společně se zemětřeseními
a otřesovými jevy jsou registrovány různé průmyslové aktivity, např. trhací práce.
Seismologická metoda se provozně aplikuje v oblastech
hornické činnosti za účelem monitorování procesu porušování horninového masivu, zejména pro posouzení
míry nebezpečí vzniku intenzivních otřesových jevů a pro
kontrolu prováděné prevence. K tomu se rutinně provádí
lokace ohnisek registrovaných otřesových jevů a stanovení jejich energie.
Seismické vlny nesou informaci i o samotném procesu
porušováni masivu. Interpretační metody pro získání
těchto
lecnio informací
inrormaci jsou
jsou složité
statne a
a jsou
jsou dosud
oosua u
u nás
nas ii ve
ve světě
".GIBOrozpracovány ve stadiu základního výzkumu /např.'
jsou nezbytná kvalitní
WICZ, 1989/. Kjejich použitíjsou
kvalitníččíslico-.•ií. _ i r i ; — ^ „ " í i o_d„n_ě_r_o,z l o žižených
e n ý c h stanic.
stanic. Výzkumem
Výzk
interpretačních metoa
7 5 ~ 5 í ^ f e ä ! j j
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seismické aktivity a .mechanismů intenzivních otřesových
jevů v OKR se v HOÚ ČSAVzabývají pracovníci laboratoře
hornické geofyziky.

Přístupy k výzkumu seismické aktivity
K výzkumu seismické aktivity přistupujeme, jak již bylo
naznačeno, ze dvou základních hledisek.
Při komplexní analýze vývoje seismické aktivity dané
oblasti jako celku v závislosti na geologických, geomechaniekých a těžebních podmínkách se získávají empirické
vztahy, které jsou hodnoceny porovnáním s analogickými
situacemi v podobných podmínkách. Rozbor výsledků
umožňuje hodnotit vývoj seismické aktivity a stanovit
prognózu jejího dalšího vývoje.
Při detailní analýze intenzivního otřesového jevu jako
samostatného lenomenu se stanovuje jeho mechanismus.
Výsledky slouží k popisu parametrů otřesového jevu, což
přispívá ke georpechanické analýze způsobu porušení
horninového masivu.
Pra vyvození správných závěrů z výsledků obou typů
analýz je nutná konfrontace s dalš ími poznatky, především
z geomechaniky, geologie a postupu důlní činnosti - viz
tab. 1. Tento přístup je nezbytný, neboť seismologie
{obdobně jako většina dalších geofyzikálních metod využívajících nepřímých měření) neumožňuje jednoznačné
vysvětlení naměřených anomálií. Při řešení důležitých hornických a geomechanických problémů má však seismologie nezastupitelné místo a její výsledky přispívají k rozvoji
strategie protiotřesového boje.

Tabulka č. 1
Schematické znázornění postupu prací
při výzkumu
objem zpracovaných dat-

•í

Seismologická data z OKR

odrubávání (koeficientodrubáváníl(k)numericky odpovídá mocnosti sloje při představě rubáni v celé plose sledovaného, čjverce, efektivní odrúbaný objem V(el)
/KONEČNÝ, 1988/),počturegistrovanýchotřesovýchjevu
(NE je počet všech jevů, NSE je počet intenzivních jevů)
a vyzářené seismické energie (ENERGIE ve smluvních
jednotkách užívaných v OKR). Sumárně lze udělat následující závěr/KONEČNÝ, 1992/: Po celou dobuprobihalo
dobývání velmi rovnoměrně. Při srovnání poctu jevů a
yyzářenéseismické energies intenzitoudobyvánípozorujeme jejich nárůst v počátečním a jejich pokles v závěrečném období. Výrazný nárůst poctu jevů dále
pozorujeme v únoru až dubnu 1990 a dubnu až červnu
1991 (obr.2), y nichž porubpodjížděl nevýruby v nadloží.
Vyzařováníseismickéenergiejepoceléobdobldobýyání
také velmi rovnoměrné (obr. 3). Sumární vyzářená
seismická energie je určenapředevšímintenzívnfmi jevy.
Zajímavým jevem při dobývání je počet slabých a
intenzivních jevů v některých obdobích, zvláště při
podjíždění nevýrubů v nadloží v dubnu až červnu 1991.
Jednalo se o pilíře, které byly podrubány v celém svém
rozsahu, proto lze oprávněně předpokládat jejich
porušovaní. V tomto období bylo prováděno množství
technických opatření s cílem eliminovat nepříznivé kumulace napětí v masivu. Tím došlo k nárůstu počtu slabých
jevů (pn současném poklesu celkové vyzářené energie) a
snížení počtu jevů intenzivních. Taková situace je velmi
zajímavá především 2 hornického hlediska.

Pro výzkum v Hornickém ústavu ČSAV používame digitálni záznamy vlnových obrazů otřesových jevů ze
seismických sítí uvedených na obr. 1.
Seismický polygon OKR (7 povrchových a 3 důlní stanice) je siť s celorevírní působností. Jeho nejzávažnějším
úkolem je záznam zejména intenzivních otřesových jevů.
Rozmístění stanic ve sledovaném prostoru je voteno tak,
aby ve vlnových obrazech jevu byly více než v záznamech
z důlních sítí odděleny fáze podélných a příčných vln a aby
mohly být bez zkreslení zaznamenány i maximální amplitudy intenzivních otřesových jevu. To umožňuje využití dat
pro stanovení mechanismu vzniku jevu a fyzikálních parametrů jeho ohniska. V tomto pojetí má Selsmický polygon
OKR zcela nezastupitelnou funkci. Monitoruje také
otřesové jevy z oblastí, které nejsou pokryty důlními sítěmi.
Seismicky polygon Frenštát (5 povrchových stanic) byl
vybudován ke sledování seismické aktivity v prostoru dobývacfho pole Dolu Frenštát již v období před zahájením
těžby. Vzhledem k pozorovací vzdálenosti jsou jim registrovaná data také cenná pro analýzu nejintenzivnějších
otřesových jevů z karvinské části OKR, neboť obsahují
nejrozvinutější záznam vlnového obrazu, který je nejméně
zkreslený lokálními geologickými nehomogenitami.
Seismická siť na Dole Lazy (3 povrchové a 5 důlních
stanic) je lokální důlní síť, která poskytuje data především
z dobývacího prostoru Dolu Lazy.
Povrchová seismická stanice na Dole ČSA je solitérní
stanice, která ve spouštěném režimu pořizuje analogový
Stanovení parametrů otřesových jevů
záznam vlnových obrazů a zaznamenává také číslicová data.
Mechanismus vzniku ohnisek
Data z výše uvedených číslicových sít f i stanice na Dole
Pro stanovení mechanismů vzniků ohnisek otřesů byla
ČSA převádíme v HOÚ ČSAV do stejného formátu, což
umožňuje jejich společné zpracování. Dále využíváme použita metoda inverze prvních amplitud P vln s možností
stanovení
podílu nestňžné složky. Metodika vyžaduje
výsledky rutinní interpretace registrovaných jevů z lotřísložkovou registraci signálů minimálně na 6 stanicích,
kálních sítí v OKR a ze Seismického polygonu OKR.
které obklopují ohniskovou oblast. Podrobný popis
Aparátu m (výbave n í výše uvedených seismických sítí je vstupních
a výstupních parametrů je presentován ve zprápresentováno v literatuře /např. 8UHN et al., 1991, vě KALÁB et al. /199U Výběrový soubor (tab. 2) byl
KNEJZLÍK et al., 1990, KNEJZLÍK etal., 1992/.
sestaven z nejintenzívnějších otřesových jevů, které byly
registrovány v první polovině roku 1991 při dobýván! poruStav zpracováni digitálních dat
bu 13933 na Dole CSA.
Dii

nav
ze dne 31.10.1986 k využívání
gických měření v protiotřesovém boji v OKR" a „Doplňku
C. 1 ze dne 2.6.1989" k tomuto Pokynu. Tyto výsledky
včetně grafické presentace v.mapách publikuje Provozní
seismologické centrum Dolu ČSA.
Data ze Seismického polygonu Frenštát slouží pro badatelský výzkum, bulletin registrovaných jevů je předáván
na Seismicky polygon OKR.
Data ze sítě na Dole Lazy a stanice na Dole CSA se
využívají pro výzkuma pro provozní hodnocení seismicity.
Výzkum metod interpretace digitálních záznamů otřesových jevů je rozvíjen v rámci DU 08 „Prognóza a prevence
geodýnamických projevů horských tlaků" technologického
projektu TP 01/90 „Předcházení a snižování rizik hornické
práce". V současné době jsou práce soustředěny na DPB,
a.s. Paskov, VVUÚ Rarjvanice a HOÚ ČSAV Ostrava.
V Hornickém ústavu CSAVje rozpracovávána metodika
pro hodnocen í vývoje seismické aktivity oblasti v závislosti
na hornické činnosti a metodika ke stanoven 1 mechanismů
intenzivních otřesových jevů. Dosažené výsledky jsou průběžně publikovány a vzhledem k rozsahu článku zde nemohou být podrobněji uvedeny /např. KONEČNÝ et al.,
1991, KALÁB, 1992, KALÁB et al., 1992, VESELÁ et al.,
1992/. Současný stav metodik presentujeme v následující
části příspěvku.

Analýza vývoje seismické aktivity
Presentované výsledky jsou z analýzy seismické aktivity z oblasti porubu 13933 na Dole CSA v OKR (těžba
probíhala od ledna 1990 do listopadu 1991). Na
obr. 2, a 3 jsou uvedeny časové závislosti intenzity
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Tabulka č. 2.

Výsledky interpretace důlních otřesů zařazených do výběrového souboru (převzato z databáze
Provozního seismologického centra na Dole ČSA).
Otřes

Čas vznicu

Lokalizace

Energie

a001

4.1.1991 18:22:42

Q-61

9.0e5

a002

12.1.1991 20:53:22

Q-61

i.0e5

aO03

18 1 1991 20.53:27

Q-61

1.1e5

a004

21.1.1991 21:01:37

Q-61

4.2e5

a005

30.1.1991 17:10.42

Q-61

51e5

aOO6

7 2199103:46:37

Q-61

1.3e5

a007

16 2.1991 01:25.40

Q-61

1.1e5

aOOB

27.2 1991 08:16:06

Q-61

1.5e5

a009

5.3.199110:39.55

Q-61

3.6e5

a010

13 3.1991 1525:49

Q-61

4.4e5

aO11

16.3.1991 14:18 OS

Q-61

22e5
4.2e5

aO12

20.3.1991 20:17:20

P-61

aO13

28.3.1991 04.37 12

P-61

1.5e5

aOU

4.5.199101.26 22

Q-61

11e6

aO15

16.5.1991 21.15 27

Q-61

2.0e5

i

ři!
Výsledkem zpracování dat metodou inverze prvních
ampiitud je stanoveni dvojice nodálních ploch (pravdě
podobných ploch porušeni), které jsou presentovány v
rovnoploché projekci (obr. 4). NodálnI plochu, která
pravděpodobněji odpovídá ploše porušeni, nelze stanovit bez geologických a geomechanických poznatků.
Získané velikosti parametrů nodáiních ploch (směrové
úhly • azimut STRIKE a sklon DIP plochy, směr pohybu
při porušeni RAKE a podíl nestřižné složky V.C.) jsou
uvedeny v tab. 3.

Tabulka č. 3
Získané hodnoty parametrů d'slokačních
ploch pro otřesové jevy výběrového souboru
DIP

STRIKE

RAKE

38.6

216 3

73.6

aO02

83 3
77.7

240 2
331.6

a003

18.1
77.0

Cislo
otřesu

V.C.
[%]

Typ

11.6

I

-124
•173.

-2.6

IV

252.4
27.6

133.4
773

•17.9

m

S004

40.4
521

202.6
46.1

717
105.0

•10.2

i

aO05

80.2
292

20 6
128.6

•62.3
-159.

•30.0

m

a006

50.6
41.9

47.6
203 9

1055
71.9

•10.1

i

a007

42.6
47.7

212.3
412

83.4
96 0

-4.8

i

a003

53.7
38.1

50.0
209.7

102.3
73.8

-10.8

i

a009

28.4
66.8

152.1
9.8

-124.
-73.1

-0.5

m

aOtO

83.0
9.9

345.0
117.1

•82.6
-138.

-16.9

m

aO11

44.7
46.0

80.2
2728

81.0
98.3

•16.9

ii

aO12

64 2
27.2

98 9
299.2

80.9
108.2

-11.4

n

aO13

88.0
59.5

223 2
132.0

30.5
177.6

-11.9

IV

aO14

39.6
53.1

204.5
50.0

69.8
106.0

•10.6

i

aO15

49.0
41.0

273.7
909

91.8
87.9

-12,7

II

aOOt

n
53.2

n
57.0

n
102.7

mentovatjakopřesmyknadvyrubanouprostoroupoploše
subparalelní s plochami ohraničujícími nevyrubané
prostory v nadloží, v němž jevy pravděpodobně vznikly. Z
hornického hlediska lze situaci považovat za praskáni
nadložnlhopilíře.
K druhému typu jsme zařadili otřesy s čísly 11, 12 a
15, pravděpodobná plocha dislokace s úhly 45/85.
Jedná se opět o střižné silové působení přesmykového
charakteru, podlí implose je do 17 %. Tato plocha je
subparalelní s tektonickými plochami, které omezuji sledovanou oblast (poruchy Nepojmenovaná a Jindřišská).
Také menší tektonické poruchy mají směr poruch omezujících oblast. Z hornického hlediska lze opět uvažovat
o rozrušování nadložniho pilíře při zavalování vyrúbaných prostorů.
Otřesy s čísly 3, 5, 9 a 10 tvoří třetí typ, plocha
dislokace má úhly 70/360. Jde o strmě ukloněné plochy
severojižního směru, na nichž dochází k přesmyku či
poklesu nad těženým prostorem. Hornicky by plocha
odpovídala zalamování stropu po ujetí výrazné směrné
délky porubu.
Do posledního typu patří otřesy 2 a 13, pravděpodobná plocha dislokace má úhly 85/230 a podíly implose
2.5 a 12 %. Zde plochu komentujeme stejně jako v
předchozímpřípadě, neboť podle modelových situací při
porušování stropů nově vznikají svislé dislokační
plochy.
Provedeme-li celkové zhodnocení výsledků
interpretace mechanismů vzniků otřesů výběrového
souboru, jsou podstatné dva závěry:
- Prvním je skutečnost, že metodika je schopna rozlišit
různé mechanismy, na základě čehož jsme mohl; rozdělit otřesové jevy výběrového souboru do čtyřzákladních
typu. Tyto typy nejsou stanoveny jen na základě statistického hodnocení výsledků geofyzikální interpretace, ale pokusně jim byla přiřazena geologicko
-geomechanická interpretace. Ke stanovení této
interpretace byly použity důlní mapy jednotlivých slojí
zájmové oblasti, mapy tektonické a hodnocení postupu
odrubávání těžené sloje.
- Druhý závěr se týká hodnocení podílu nestřižné a střižné složky při stanoveni mechanismů vzniků otřesů.
Maximální zjištěný podíl nestřižné složky (explose nebo
implose) je jen 30 %. Proto lze předpokládat, že hlavní
příčinou vzniku otřesových jevů je střižné silové působení. Tím je zároveň potvrzena oprávněnost použití
dislokačních modelů pro stanovení geometrických a fyzikálních parametrů ohnisek jevů.

Geometrické a fyzikální parametry
ohnisek

Proveďme nyní stručný popis pravděpodobné geologicko-geomechanické interpretace jednotlivých typů otřesových jevů z výběrového souboru podle velikosti
parametrů nodálních ploch. Souhrnně lze konstatovat, že
podle nich můžeme jevy rozdělit do čtyř základních typu.
Vzhledem k empirickému stanovení vstupních parametrů
je však nutno brát vypočítané hodnoty parametrů nodálnlch ploch jako orientační.
K prvnímu typu jsou řazeny otřesy 1, 4, 6, 7, 8 a 14,
Kde pravděpodobnou plochej dislokace je nodální
plocha s hodnotami úhlu sklonu a azimutu 50/45. Jde o
střižné silové působení přesmykového charakteru s podílem implose cca 10 %. Tuto plochu dislokace lze ko213

Pro stanovení geometrických a fyzikálních parametrů ohnisek jsme vycházeli z Madariagova modelu procesu porušení,
který předpokládá vznik plochy porušení diskového tvaru.
Geometrické parametry (rozměr ohniskové oblasti) a fyzikální
parametry ohnisek (seismický moment M o - fyzikálně odpovldaj ící momentu dvojice sil působících v ohnisku, úbytek napětí
pokles napětí v ohnisku po vzniku otřesového jevu, velikost
pohybu po ploše porušení AS„) se zjišťují pomocí spektrální
analýzy seismického signálu (obr. 5). Podrobnější popis je
uveden v KALÁB/1991/.
Průměrné hodnoty spektrálních parametrů jednotlivých
otřesových jevů z výběrového souboru mají přibližně stejné
velikosti (plato spekter řádu 10' 7 m Hz'1 a rohové frekvence
v rozmezí 4.8 až 5.7 Hz). Toto je důsledek výběru otřesů s
pňbližně stejnou hodnotou energetického ocenění. Z druhé
strany to pravděpodobně svědčí o podobnosti mechanismů
jejich ohnisek. Vypočítané geometrické a fyzikální parametry
ohnisek jsou uvedeny v tab. 4.
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Tabulka č. 4
Získané hodnoty geometrických
a fyzikálních parametrů ohnisek pro otřesy
výběrového souboru
Číslo
otřesu
a001
a002
a003
a004
a005
a0O6
a007
a008
a009
a010
aO11
aO12
aO13
aO)4
aO15

[m]

[10"Ňinl

144
144
147
137
156

4.27

150

139
142
156
142
137
162
139
139
134

A8„
[10 6 Pa]

fy,

[10 3 m1

0.622
0375
0 216

4.70
2.93

0.893
0.443

6.39

3.83
2.32
2.32
2 26

0302
0378
0.348

2.37
2 75
2.60

2 76

0320

2.61

307

0.474

3.51

3.83

0.657

4.70

5.02
1.44

0.514
0.235

4.37

690

1.120
0.318

257
1.57
5.21

1.76

1.66
3.61

1.71
8.17

223

Protože jde o prvá stanoveni geometrických a fyzikálních parametrů otřesových jevů v OKR, můžeme porovnávat získané hodnoty pouze s údaji uvedenými
v literatuře a s geomechanickou interpretací porušování
masivu ve sledované oblasti. Zde můžeme konstatovat, že
získané hodnoty odpovídají hodnotám publikovaným v literatuře /např. HINZEN, 1982, GIBOWICZ, et al, 1986,
GIBOWICZ, 1989/. Je třeba si ale uvědomit, že dosud
zpracované otřesy tvoři nevelký soubor, který je navíc
representován otřesy s malým rozptylem energetického
ocenění. Z celé řady známých modelů procesů porušení
jsme použili Madariagúv model, protože dával nejpřijatelnější výsledky.
Při pokusném zpracování jevů s energií nižší než 104 j
jsou soubory spektrálních parametrů a tedy i geometrických a fyzikálních parametrů ohnisek velmi nesourodé. Při zpracování signálů slabších otřesů se ukazuje
mnoho problémů, hlavně nedostatečný odstup amplitud
užitečného signálu od šumu a to. že se rohová frekvence
spekter blíží k mezní frekvenci aparatur (30 Hz)., případně
ji přesahuje. Proto uvedenou metodikou nedoporučujeme
stanovovat tyto parametry pro otřesy nižší než 104 j .

Závěr
Analýza seismickéé aktivity y závislosti na hornické
činnosti umožňuje hodnotit její vývoj a vymezit nebezpečné stavy.
Detailním seismologickým studiem entenzivnlch otřesových jevů lze získat kvalitativně nové informace o pravděpodobných dějích, které probíhají v jejich ohniscích. Tyto
informace jsoiyiedílnou součástí komplexního náhledu na
otřesový je*;' umožňují přesněji interpretaci vývoje
seismické aktivity a především přispívají k celkovéé
interpretaci otřesového jevu z pohledu geomechanika.

Při seismologické analýze otřesového jevu je základním
kritériem pro rozhodování o správnosti interpretace porovnán (z ískaných výsledků s geologickou a hornicko-geomechanickou situací.
Výsledky prvých výzkumných analýz machanizmů procesu porušován I masivu jsou nadějné. Vytvořeni provozně
použitelné metodiky si však vzhledem k složitosti problematiky vyžádá ještě značný rozsah výzkumných prací.
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Digitální seismická síť v OKR

Obrázek č. 1

+ Seismický polygon OKRÍ • Seismický polygon Frenštát, • Seismická sfť na Dole Lazy, 4 Stanice na Dole ČSA
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Obrázek č. 5
Opravené spektrum seismického signálu
s naznačenou interpretaci
dle Madariagova modelu

Ludvík Trávníček
Josef Holečko
Stanislav Knotek

Důlní průzkum a bezpečnost, a.s. Paskov

Seismicita a ochrana životního prostředí
v otřesových oblastech
Nezbytnost vytvářeni přirozených podmínek pro zachováni příznivého životnfho prostřed! člověka je dána zákonem o životním prostředí ( Sb. zák. č. 19/1992.). Tento
zákon ukládá všem m.j. povinnost předcházet poškozováni životního prostřed! nebo alespoň minimalizovat
důsledky své činnosti.
V naši průmyslové aglomeraci se takto negativně podlil
na poškozován! krajiny také hornická činnost, jak dlouhodobě působícími faktory, tak krátkodobými dynamickými
jevy v otřesových oblastech, t.j.důlnlmi otřesy. Tyto jsou
vedle svých destruktivních projevů v důlních dílech příčinou celé řady škod na povrchu (poškozován! stavebních
objektů, dopravní a inženýrské sítě) a působí také neblaze
v pocitech ohroženi i na psychiku obyvatelstva.
Protože je známo, že informace obyvatelstva o pozorovaných záchvěvech a zemětřesných projevech vzbuzuji
vždy pozornost sdělovacích prostředků, mnohdy s nezasvěceným, málo objektivním hodnocením příčin a účinků těchto otřesových jevů, je odborná osvěta v tomto
směru zajisté žádoucí. To je také hlavni smysl předkládaného článku.

Pojem seismicity, aktuálnost
problematiky

1

L

Jak spolu souvisí seismicita a ochrana životního
prostředí?
Pojem seismicita je nazývána schopnost přírodního
prostřed! ( obvodových částí Země, horninového masivu )
uvolňovat mechanickou energii a přenášet takto vzniklé kmitavé, zpravidla krátkodobé pohyby, t.j. seismické vlněni, často
i na značné vzdálenosti od ohniska - místa jejich vzniku.
Přirozená seismicita je nezávislá na činnosti člověka
(zemětřesení): indukovaná seismicita (důlní otřesy, průtrže hornin), stejně jako technická seismicita (odpaly trhavin, těžká doprava, chod strojních zařízení), jsou lidskou
činností přímo vyvolána.
Seismické vlny jsou nositelem sil (napěti na čele vlny),
vyvolávajících krátkodobé deformace prostřed!, t.j. posunutí
jeho částic, s určitou rychlostí (hmotovou) a zrychlením.
Velikost těchto posunutí (kmitáni) částic je závislá na:
- množství uvolněné mechanické energie,
- vzdálenosti od ohniska,
- přenosových (pružných) vlastnostech prostředí.
Těmito parametry je pak určen seismický účinek mechanického rozruchu (zemětřesení, otřesů a pod.) v konkrétním místě jeho pozorování. Silnější seismické účinky
jsou vnímány člověkem, faunou i flórou a registrovány jako
poškozen! objektů a zařízeni, případně úrazy obyvatel.
Tyto mnohdy subjektivní vjemy mají charakter pozorování
makroseismických projevu, na rozdíl od měřen! citlivými
přístroji seismografy, t.j. pozorování mikroseismologických
(nebo též seizmologických). Právě tyto seismologické metody umožňují přesně a objektivně kvantifikovat seismicitu
oblasti a vyhodnotit seismické účinky dynamických jevů
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a určit jejich základní parametry. Tyto dosahuj! mnohdy
hodnot a úrovně škodlivosti, s významným vlivem na životní prostředí.
Je obecně známo, že seismické účinky v blízkosti silných zdrojů (ohnisek zemětřesení a otřesů) působí destruktivně na stabilitu a morfologii zemského povrchu
(stabilitu důlních děl), ohrožují bezpečnost obyvatel
(důlních pracovníků). Zatímco zprávy o škodách způsobených přirozenými seismickými jevy (zemětřeseními) jsou
běžné publikovány v denním tisku, je škodlivost důlních
otřesů popsána a dokumentována zpravidla pouze v odborných statích, určených poměrně úzkému okruhu zainteresovaných.
Tato problematika je v polské části hornoslezské pánve
značně aktuální při exploataci uhelných sloj! pod velkými,
hustě osídlenými městy Katowice, Chorzów, Bytom,
Zabrze. Jestliže ohniska důlních otřesů se nacházejí přímo
pod městskou zástavbou, jsou pak energeticky silnější
jevy (zpravidla od 10 6 J) pociťovány obyvatelstvem jako
záchvěvy povrchu. S ohledem na četnost těchto jevů zde
vzniká stálý psychický pocit ohrožen!, u velmi intenzivních
jevů doložený mnohdy značnými poškozeními budov.
Např. v roce 1982 při otřesu v Dole Szombiersky byl tento
silně pociťován ve vzdálenosti až 12 km (Bytom a okol!)
a v samotném městě bylo při něm potvrzeno 588 případů
poškození budov (popraskán! komínů, zdiva, poškození
střech, říms, rozbité sklo uvnitř bytů). O tom, že tak
intenzivní jevy vznikají a následná poškozen f povrchových
objektů vystupují poměrně často, zhruba jednou za rok,
svědči následující tabulka:
Datum
Dúl
Energie
Počet
vzniku
otřesu
poškoz.
otřesu
objektů
30.6.1980
27.2.1981
3.4.1981
12.7.1981
12.2.1982
4.6.1982
23.3.1984
v r. 1985
vr.1986
30.6.1989
6.1.1990
25.7.1990
4.10.1991
5.5.1992

Szombiersky
Bobrek
Bobrek
Szombiersky
Szombiersky
Szombiersky
Slask
Slask.Gottwald
Ziemowit,
Jaworzno
Szombiersky
Wujek
Szorrtiiersky
Nowy Wirek
Bojszowy
(Czeczott)

8.10° J
5.108 J
1.10* J
1.109 J
7.108 J
1.10 9 J
2.10^ J
10 8 J

427
44
60
452
165
588
241
89

3.108
5.108
3.10!
1.108
2.109

145
90
121

J
J
J
J
J

36

200

Uvedený přehled názorně dokumentuje škodlivost
seismických účinků důlních otřesů na povrch a skutečnost,
že v polské části je nutno řešit spolu s protiotřesovými
opatřeními v dole i ochranu povrchu. Právě z těchto důvodů je také seismicita hraniční oblasti, indukovaná dobýváním na polské straně (doly Morcinek, Jastrzebie,

Moszczenica, Zofiówka, Anna, Marcel, Rydoltowy), i dobýváním otřesových partii karvinské části OKD - ČSA,
Doubrava, Darkov, Dukla, ČSM, předmětem zájmu
„Dvoustranné mezivládní komise pro spoluprácí při dobýváni ložisek černého uhli v prostoru společných čs.
polských státních hranic". Pracovní skupina této komise
„Důlní škody" požaduje v tomto směru pravidelné informace a stanoviska k seismicitě hraniční oblasti od polských
(GIG Katowice) a našich (ODB Paskov) seismologů.
V naši části hornoslezské pánve není škodlivost otřesů
a ochrana povrchu zdaleka tak aktuální, přesto, že se i zde
zřídka vyskyiují energeticky silné jevy řádově 10 - 10 J
a jsou pociťovány obyvatelstvem ve městech Orlová,
Karviná, Havířov (při otřesech z Dolu Doubrava. ČSA,
1 .máj, Dukla). Dosud nejintenzivnějšl otřes dne 27.4.11983
na Dole ČSA o energii 1.10 J způsobil (i když ne rozsáhlá)
poškození povrchových objektů a byl pociťován obyvatelstvem mimo jiné i v samotném centru Ostravy.
Rozdílnost v aktuálnosti poškozen! povrchu otřesy na
polské a naäí straně je urcena tím, že v karvinské části, t.j.
v otřesovém regionu, se ohniska otřesů nevyskytují bezprostředně pod městskou zástavbou, y ostravské části
v blízkosti městské aglomerace jsou dobývány neotřesové
sloje, výše a koncentrace těžby uhlí na polské a naší straně
není rovněž srovnatelná. Nicméně při budoucím dobýváni
městských ohradníků toto nebezpečí hrozí a měla by mu
být věnována předem patřičná pozornost.
O závažnosti problematiky důlních škod vyvolaných
otřesy svědčí i státní norma ČSN 73 0039 „Navrhování
objektů na poddolovaném území" - 121, respektující příslušná ustanovení horního zákona.
Seismické účinky důlních otřesů se zjišťují:
a) pň posuzování vlivu otřesů na stávající objekty, resp. při
vzniku škody na těchto objektech,
b)pn projektování nových objektů (stavebních konstrukcí
a zařízení), které musí vzdorovat seismickým silám
očekávaných seismických jevů (zjištěnému stupni
intenzity).

Zjišťování seismických účinků
Oceňování seismických účinků prošlo svým historickým
vývojem v souladu s rozvojem technických prostředků.
Bylo motivováno požadavkem porovnávat různá zemětřesení, vzniklá v historii v jejich ohniscích, s projevem na
různých místech zemského povrchu. Podkladem pro
prvotní klasifikaci byly vzniklé škody na objektech, zmeny
terénu, subjektivní vjemy pozorovatelů - tzv.makroseismické projevy. Mnohem později byly projevy zemětřesení
sledovány pomocí přístrojů - seismografů, t.j. mikroseismologicky. Obě tyto metody, subjektivní a exaktní, jsou pro
hodnocení škodlivosti dynamických jevů, t.j. zemětřesení
a důlních otřesů, dosud využívány.
První z vypracovaných klasifikací zemětřesení je dosud
používána (např. v normě ČSN 73 0036) stupnice MCS
(Mercalli-Cancani-Siebergova). Velmi rozšířená, a od roku
1964 doporučená jako štandartní, je stupnice MSK-64
(Medvedev-Sponheuer-Kámík). Intenzita zemětřesení
(stupeň intenzity) je zde určována na základě hodnocení
účinků řadou pozorovatelů.
Seismické účinky však lépe charakterizuje stupnice
MSK-64 a je proto používána častěji.
Vedle makroseismických stupnic k oceňování velikosti
zemětřesení (z dat zaznamenaných seismografy) slouží
exaktně stanovovaná veličina magnitude kterou zavedl
Richter v Jižní Kalifornii (1935), tzv. klasifikace dle Richterovy stupnice. Obdobně se ze seismických záznamů stanovuje energie uvolněná v ohnisku.
Objektivní oceňováni seismicity dobývaclho prostoru,
zjišťování seismických parametrů důlních otřesu a jejich
účinků na povrch (životní prostředí) je prováděno pouze
seismologicky, a to pomocí sítí, trvale instalovaných
v konkrétní monitorované oblasti.
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Ke stanovení seismických účinků důlních otřesů je využíváno dat seismického polygonu, klerý v OKR tvoři
nezbytný mezičlánek mezi lokální síti (t.j. stanicemi provozovanými důlními podniky, s centrálním sběrem a zpracováním dat v provozním centru na Dole ČSA) a celostátní
observatomí sítí (v Ostravě seismická stanice Báňské
měňčské základny VSB). Seismický polygon tvoří tři důlní
a sedm povrchových stanic vybavených zařízením a telemetrickým přenosem firmy Lennartz Electronic s geofyzikálním centrem na DPB, a.s. Paskov, který je jeho
provozovatelem. Bližší popis této seismické site a její
parametry jsou uvedeny např. v (1).
Metodika stanovení seismických účinků důlních otřesů
v OKR ze seismologických parametrů přesahuje s ohledem na její teoretický charakter a specifiku problémů
rámec a náplň tohoto příspěvku. Je podrobně popsána ve
zprávě (8), kde je analyzována seismicita za období 1/90
- 6/92, s možností vstupu do databáze seismického polygonu od 1/88.
Po doplněni o údaje ze seismologických pozorování,
existujících v OKR již od roku 1977, lze pro názornost
dokumentovat četnost vzniklých intenzivních seismických
jevů, t.j. otřesových jevů v důlních dílech, následujícím
přehledem (od roku 1983):
Rok
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
I.pol
1992

Energetická třída n ( E 1 0 n J )
n=4
5
6
7
80
39
15
4
159
3
23
10
1
102
24
4
126
21
2
5
115
30
7
2
99
11
7
2
9
116
5
.
168
48
6
184
2
21
71

6

2

1

8 a výše

2
.
_

Získané poznatky
S ohledem na název a zaměření příspěvku, lze získané poznatky z provedené analýzy seismicity - in (8)
shrnout takto :
a) za intenzivní otřesové jevy z hlediska seismicitých
účinků na povrch lze považovat důlní otřesy a záchvěvy
od energie 10 J. Zvolená hranice 10 5 J pro posuzování
seismických účinků má své zdůvodnění ve zjištění, že
hodnoty zrychlení pň této energii v epicentru (cca
30mm.s ) jsou na prahu vjemu citlivých lidí uvnitř budov
(zhruba odpovídá 3. stupni intenzity v makroseismické
stupnici MSK-64) a nemá na stabilitu povrchových
objektů prakticky žádný vliv.
b) Při zpracování seismických dat na polygonu bylo již
dosaženo lokalizační schopnosti 10 3 J (u jevů této energie a vyšší), lokalizační přesnost u intenzivních jevů činí
v horizontálním směru 0,1 - 0,5 km (pro OKR). Seismické jevy lokalizované do polské části hornoslezské
pánve mají lokalizační schopnost i přesnost nižší (pro
„blízké" polské jevy činí cca lO^J, cca 1 - 5 km).
c) Interpretovaná data na seismickém polygonu umožňují
objektivně posoudit seismicitu dobývactho prostoru
Dolu Morcinek (dříve Kaczyce), na kterém dosud není
seismologická siť vybudována.
d) Seismický polygon registruje nepřetržitě a lokalizuje
denně seismické jevy v rozmezí počtu cca 11 -33 ve
skladbě:
-cca 7 - 2 8 jevů z OKR,
- cca 0 - 5 jevů z polské části hornoslezské pánve,
- cca 0 - 2 zemětřesení,
- cca 0 -10 jevů ostatních (komorové odpaly, šumy aj.).

Za poslední 2 a půl lete období bylo zaznamenáno
a vyhodnoceno polygonem 1013 jevů z polské části
hornoslezské pánve a více než 11000 seismických jevů
z naši části pánve.
e) Otřesové jevy o enerqii max. řádu 10 6 J nevykazují
žádné anomálnf seismícké účinky v hraniční oblasti.
Jevy této energie již při hrubých výpočtech seismických
účinků na povrch jsou vnímány lidmi (I = 3°) do vzdálenosti cca max. 2 km (dle hranice zrychleni 25 mm.s
nebo hranice rychlosti kmitání 1,2 mm.s"2).
I) Při hrubém ocenění seismických účinků jevů v OKR o E
cca 10 6 J lze konstatovat, že ani tyto jevy, mimo psychirké pocity ohroženi obyvatel, nezpůsobily škody na
stabilitě povrchových objektů. První známky škod I = 5°
pň hraničních hodnotách zrychlení 120 mm.s se
mohou projevit u otřesů 10' 10 8 J do vzdálenosti cca
max. 250 m od epicentra.
g) V obou případech u otřesů s ohniskem ve vyšším nadloží,
t.j. blíže povrchu, může k těmto projevům docházet i u jevů
s nižší energií, zejména v epicentru a jeho bezprostředním
okolí. Nejsilnější otřesy {s energií řádu 10 J) mohou v
epicentru vyvolat značnápoškozenlbudov a jejichzařfzení
(l= 7 - 8°), menší poškození pak mohou být zaznamenána
až do vzdálenosti S km od epicentra.
Pozn.:je třeba upozornit, ze tyto údaje (podobně jako
existující mapy makroseismicity zemětřesných oblastí
na území každého státu) jsou pouze základem pro
mnohem přesnější posuzováni seismických účinků ze
seismologických pozorování.
h) V současné době nově vyvinuté programové vybavení
seismického polygonu na DPB umožňuje konstruovat
mapy izoseist {stejných seismických účinků intenzivn ích
otřesů na povrchu) a objektivně hodnotit negativní dopady seismicity na životní prostředí - viz. obr. 1.

Závěr
Ochrana životního prostředí uložená zákonem ukládá
všem m.j. povinnost zajišťovat sledování negativních
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důsledků své činnosti na životní prostředí, znát a poskytovat informace o svém působení.
Provozování seismického polygonu naší organizace
umožňuje pro potřeby VOJ OKD, a.s. toto posuzování
jednotlivých případů vzniku důlních škod z titulu otřesů a
odpalů na životní prostředí řešit, v souladu s pověřením
znaleckou činností v oboru důlní geofyziky, a to i ve sféře
projektování.
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Odbor koncepce a rozvoje revíru

Automatizace a dálková kontrola
na úseku výroby a bezpečnosti práce
ve francouzských kamenouhelných dolech
Energetický kontext a strategie podniku

podmínky pro rozhodnuti rozšířit toto napěti i na dobývací
stroje. Zkoušky prováděné od května 1991 prokázaly, že
toto řešeni je uspokojivé z technického i ekonomického
hlediska.
Podstatný nárůst produktivity, kterého se tím dosáhlo,
přiměl vedeni lotrinských dolů k rozšířenému použítítohoto
typu zařízeni. Na konci r. 1993 bude v provozu pět porubů,
které budou zcela napájeny 5 kV.

Konkurence ropných výrobků, plynu, jaderných paliv
a rovněž i uhlí dováženého od počátku 80. let přinutila doly
společnosti Charbonnages de France snížit podstatným
způsobem své výrobní náklady.
Pokles cen za energii uvedl od r. 1986 v život průmyslovou strategii, která má umožnit zajištěni restrukturace
podniku v ekonomicky a sociálně přijatelném rytmu.
Tato strategie je vyjádřena třemi body.
- co možná brzké uzavřen I nerentabilních dolů bez dopadu na personál a oblast
- snížit výrobní náklady dolů disponujících potenciálem
dalšího rozvoje
- zužitkování kompetencí a pracovních zkušenosti důlního podniku.
Sníženi výrobních nákladů si vyžádalo značného
zvýšení produktivity, kterého se dosáhlo volbou ložiska
a uprednostnením metody dlouhých porubů o velké
mocnosti v ležatých slojích s dobýváním na zával. Aby
mohly byl dobývány vhodnou a výkonnou technikou došlo
k realizaci podstatných inovací strojového vybavení, a to
na úseku štítové posuvné výztuže pro velké mocnosti,
kombajnů o vysokém výkonu a velkokapacitních porubních dopravníků.
Tento technický pokrok vyvolal nezbytný rozvoj materiálů pra zásobování porubů elektrickou energií, pro automatizaci instalací, ale rovněž i povrchových pracovišť
dálkového ovládání a kontroly umožňující zajištění
bezpečné práce personálu a permanentní zdokonalení
provozní spolehlivosti výrobního 2ařizeni.

Napájení porubů elektrickou energií
Zvýšení jednotkové produkce dobývacích úseků způsobilo, že se od počátku 80. let začaly používat stále výkonnější elektrické motory, což vedlo k aplikaci nových
technologických zařízení.
Snížení točivého momentu pň spouštěni nebo proudové
nárazy v důsledku poklesu napětí v síti vedoucí k častému
zablokování pancéřových porubních dopravníků si vynutily
zvětšeni napájecího napětí motorů.
Bylo zvoleno napětí 5000 V, kterého se už ve značné
míře používalo v důlních dílech a rovněž i v předku.
Elektrické vybaveni 5 kV pancéřových porubních dopravníků poháněných motory 315 kW, které bylo uvedeno
v lotrinských dolech do provozu v červnu 1983 (kombajnový porub) a v dolech revíru Centre-Midi (pluhový porub)
prokázalo velmi uspokojivé výsledky. Potíže při spouštěni
a blokování dopravníků zcela zmizely. Nebyla zaznamenána žádná porucha následkem zvýšení napětí.
Zahájení těžby v porubech o velké mocnosti si vyžádalo
další zvýšení výkonu motorů pancéřových porubních dopravníků až na 400 kW a uvedení do provozu kombajnu
o celkovém výkonu 1 200 kW na začátku roku 1991. Toto
zvýšení výkonu bylo možno zvládnout pouze zvýšením
napájecího napětí. Skutečnost, že motory dopravníku
v porubu měly napěti 5 kV vytvořila velmi příznivé

Automatizace důlních zařízení
Postupné zvyšování kapacity produkce porubu vyvolalo
úpravu okruhů dopravy uhlí. Rostoucí komplexnost stávajících úkolů a nezbytnost mít k dispozici přesné informace
o závadách a poruchách měly zcela přirozeně za následek
použití prostředků informatiky pro ovládáni podzemních
zařízeni.

Řízeni pevně instalovaných zařízení

Ve značně mechanizovaných dolech Charbonnages de
France se řízeni velmi rozdílných zařízeni provádí programovatelnými jiskrově bezpečnými automaty, které zabezpečuji :
- sběr dat s detekci zkratů a přerušeni linek spojujících
čidla s automaty
- sekvenční ovládání důlních zařízení
- komunikaci s kontrolérem umístěným na povrchu nebo
s jinými automaty pomocí mlstnlsítě o vysokémvýkonu
(50 Kbaudů) a se značnou jiskrovou bezpečností
- komunikaci s jinými automaty v podzemí nebo s alfanumerickými displeji situovanými na strategických bodech
v podzemí sériovými asynchronními spojeními.
Zavedení automatů umožnilo odstranit nedostatky spojené se směnovým používáním technologických zařízení,
přičemž se zvýšil počet monitorovaných vstupů a výstupů
při snížených nákladech a podstatně vzrostla spolehlivost
ovládacích prvko.
Navíc pak detekce elektrických poruch na přívodních
obvodech představuje účinnou pomoc pň jejich odstraňování a umožňuje cílený zásah provozních elektrikářů.
Personál má k dispozici na strategických bodech
v podzemí, kde jsou rozmístěny displeje s alfanumerickou
indikací veškeré informace týkající se chodu dobývacích
úseků. To umožňuje rychlý a účinný zásah v případě
zastavení nebo závady.
Rozdílnost důlních zařízení vyžaduje instalaci celého
souboru jiskrově bezpečných automatů.
Důlní vybaveni, jako jsou velké pásové dopravníky
a hlavni čerpací stanice vody nebo stroje pro hloubení jam
jsou řízeny automaty se 160 vstupy a výstupy.
V bezprostřední blízkosti dobývacích úseků zajišťuje
rozměrově kompaktní automat s 88 vstupy a výstupy ovládání odtěžovaclch dopravníků v hlavníchodbě a v porubu.
Rozvaděč vybavený jedním vývodem 400 A nebo
dvěma vývody 250 A určený pro napájeni motorů o vysokém výkonu (až do 400 kW) obsahuje jeden automat, který
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obstarává 46 vstupů a výstupů. Získává rovněž 36 informací z výkonové části rozvaděče, které zajišťují
diagnostiku poruch.

Kontrola mobilních strojů
Řádný provoz dobývacích strojů ovlivňuje podstatnou
měrou kvalitní provoz těžby. Tyto stroje jsou vybaveny
dálkovým vizuálním ovládáním, dvěma přenosnými vysilači a systémem přenosu numerických dat, což umožňuje
přenos přibližně 1 200 informací na povrch kabelem napájení elektrické energie kombajnu pod napětím 5 kV. Tento
systém rovněž umožňuje řízení, přenos různých informací
a parametrování chodu stroje z povrchu.
Zpracování informací se provádí na povrchu kontrolérem přidruženým do expertního systému umožňujícího
diagnostiku poruch.

Rozvoj bezpečnostních zařízení
Uvedené technické prostředky umožnily pronikavé
zvýšení kapacity produkce úklonného porubu a vynutily si
volbu techniky umožňující dokonalé zvládnutí výskytu
plynů ve výdušných chodbách.
Mimo zvětšeni průřezu přístupových chodeb porubu,
které vedlo ke spotřebě vzduchu až 50 nr/s a v některých
porubech i vlče bylo vyvinuto značné úsilí ve vývoji efektivní degazačnl sítě.

Kontrola degazační sítě
Vliv degazační sítě na výron CH,, ve větrání a rizika
záparu v dobývacích porubech vyústily ve vyvinutí systému kontroly a Uzení degazační sítě v reálném čase.
Tento systém zahrnuje:
- prostředky měření v degazačním potrubí zohledňující
rozdílné parametry (obsah CH4, CO a O2, depresi,
průtok plynu a teplotu)
- síť umožňující přenos přesných výsledků měření prováděných na různých místech dolu a zajišťující ovládání
motoricky poháněných šoupátek v blízkosti měřicích
bodu
- počítač se specifickým softwarem umožňující určovat
v reálném čase prováděni regulačních zásahů za účelem optimalizace provozu sítě.

Kontrola větrání
Numerická technika a používání prostředků informatiky
se přirozeně rozšírilo i na systém kontrolu větráni (C.G.A.)
vyvinutý společností INERIS.
Originalita tohoto systému spočívá v jeho úplné nezávislosti na ostatních podzemních sítích dolu (síť napájení
elektřinou a sítě dálkového přenosu).
Systém zahrnuje:
- kompletní řadu snímačů zajišťujících přerušované
měření obsahu CH4, CO a rychlosti vzduchu s kadencí
dotazu v rozsahu jedné až čtyř minut
- centrálni jednotku umístěnou na povrchu zajišťující
dálkové napájení snímačů, sběr měřicích dat, kontrolu
řádné funkce snímačů a stavu linek azpracovánípovelů
přerušení vysílaných do výstražných kontaktů snímačů
v případě překročení stanovené hranice obsahu plynu.
- síť numerického přenosu umožňující dialog mezi
centrální jednotkou umístěnou na povrchu a snímači.
Část této sítě situované v podzemí je v provedení s vysokou jiskrovou bezpečností a lze ji používat i mimo stanovené hranice obsahu CH<t na elektrických zařízeních.
Zařízení pro celkovou kontrolu ovzduší se používá ve
všech chodbách dolu, kde je obsah CH4 homogenní a kde
nedochází k náhlým výkyvům.
Pra degazaci dobývacích úseků vystavených prudkým
změnám obsahu plynů vyvinula INERIS na žádost
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Charbonnagesde France spouštěcí metanoměrzajišťující
téměř kontinuální měření obsahu plynů (kadence 2,5 s).

Zpracováni informací dálkovým dispečinkem
V dolech Charbonnages de France se již po léta
pociťovala potřeba mít k dispozici prostředek kontroly
a řízení podzemních instalací z povrchu. V sedmdesátých
letech byl přenos informaci mezi podzemim a povrchem
dolu zabezpečován systémem frekvenčního multiplexu.
Obtížné zavádění do provozu a značné náklady omezovaly počet přenášených informací na 200 nebo 300. Zpracovánl na povrchu se omezovalo na pomoc důlnímu
personálu informacemi přenášenými na nástěnnou synoptickou tabuli (chod/zastavení) a písemnými zprávami
o provozním režimu kombajnů a informacemi o závažných
poruchách.
Zavedení prvních programovatelných automatů do
podzemí a informačních sítí o vysokém výkonu způsobilo
zvýšení počtu disponibilních informací. Bylo tedy nezbytné
koncipovat nový dispečink založený na využívání materiálů informatiky.
Přijaté řešení bylo vyvinuto na bázi systému MINEBUS,
který je tvořen kompatibilními osobními počítači se softwarovým vybavením uzpůsobeným důlním potřebám. Celý
komplex je konstruován tak, aby podle vývoje situace a
režimu porubů mohl uživatel pouze rozvíjet a doplňovat
systém.
Systém zabezpečuje:
- sběr dat, které jsou disponibilní ve všech připojených
informačních systémech : automaty řízení důlních
zařízení, orgán pro kontrolu větráni, systém kontroly
mobilních strojů atd.,
- zpracování výstražných signálů a jejich zpracování
podle stupně závažnosti,
- vybavení synoptickými přehledy, které mohou být promítány na obří nástěnnou obrazovku,
- vizualizaci a záznam vývojových křivek uložených parametrů
- shromažďování dat v různých paměťových záznamnících podle toho, zda se jedná o údaje kontrolní,
výstražné nebo měřící,
- edice písemných hlášení podle směn a porubu,
- provádění specializovaných výpočetních programů.
Tento technický vývoj umožnil cennou pomoc dispečinku personálu v podzemí, a to jak v oblasti bezpečnosti
práce (kontola větráni), tak i co do spolehlivosti provozu
zařízení tím, že podává rychlou a přesnou informaci
o příčinách závad neboprostojú.
Navíc pak pozdější zpracováni zaznamenaných
informací umožňuje analýzu fungování důlních zařízení
a odhalení jejich nedostatků, neuspokojivé údržby a provozního opotřebení.
Vedoucí dispečinku a pracovníci odpovídající za těžbu
dolu máji tak k dispozici účinné prostředky detekce
mimořádných událostí v podzemí. Nicméně zkušenost
ukázala, že mají mít k dispozici i jednoduché prostředky
umožňující rychlé informováni personálu v podzemí v případě vážné poruchy nebo úrazu.
Zařízeni pro celkovou výstrahu personálu v podzemí
Sdělení výstrahy personálu v podzemí v případě závažné události je prvořadou nutností. Protože situace,
vyžadující sděleni výstrahy je výjimečná, je nutno pro
zajištění maximální efektivnosti, aby její přenos byl proveden nejrychlejším a nejjednodušším způsobem a cestou
pomocí prostředků, u nichž je zaručena naprostá funkční
spolehlivost.
Telefonní síť běžně používaná v podzemí, na kterou je
napojen počítač, byla zvolena pro přenos výstražných
povelů do reproduktorů spojených s telefony.
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Zařízení pro sdělováni výstrahy umožňuje přenos více
předem zaznamenaných pokynů do podzemí určených do
vybraných telefonních stanovišť. Kontrola rádného přijmu
pokynů je naprosto nezbytná. Telefony jsou vybaveny
zařízením pro příjem, které po použití pracovníky podzemí
potvrzuje na povrchu na displeji a tiskáme řádný příjem
pokynu. Aby se zaručila maximální bezpečnost provozu je
tento systém vybaven zatížením, které pravidelně kontroluje stav linek a telefonních přístrojů v dole.

jehož řízeni a kontrolu zajišťuji výkonná zařízeni odpovídající požadavku informovanosti personálu s cílem provedeni rychlého a cíleného zásahu.
Zdá se, že v budoucnu bude nezbytné orientovat se na
používání systému modulové automatizace zahrnujících i
telefonní přenos vyvinuté pro usnadnění kabelových operací za účelem maximálního snížení nákladů na personál
pro instalaci a údržbu zařízeni.
Dobývací stroje zajišťující vysokou jednotkovou produkci budou řízeny a kontrolovány permanentně expertními systémy,, které se nyní vyvíjej! a které jsou určeny k
preventivní diagnostice závad a pro provádění zásahů v
maximálně krátké době.

Závěr
Doly společnosti Charbonnages de France mají v současné době k dispozici homogenní porubní vybavení,

Ing. Jaroslav Parenica
OKD, a.s. Báňská vývojová základna, Ostrava

Ing. Zdeněk Kolář

OKD, a.s. Báňská vývojová základna

Doprovodné důlní činnosti v OKR,
současný stav a prognózy dalšího vývoje
Problémy, ve kterých se v současné době nalézá čs.
kamenouhelné hornictví jsou výslednici řady vnějších
i vnitřních faktorů, výraznou měrou ovlivňovanou předchozí palivo-eneigetickou politikou v národním hospodářství,
V kompetenci jednotlivých důlních podniků je řešení
především těch problému, které jsou bezprostředně spjaty
s výrobním procesem.
Mezi klíčové problémy této oblasti patří zejména
zvýšení ekonomické efektivnosti a využití základních
fondů, které je podmíněno kromě koncentrace dobývání,
intenzifikace výrobních procesů, racionalizace spotřeby
paliva energie a nasazování nových technologických komplexů v oblasti dobýván f a ražen í také, a to y daleko vyšší
míře než doposud, na zvyšování produktivity a účinnosti
důlních doprovodných procesů. Oblast doprovodných procesů představuje z hlediska potenciálních rezerv pracovních sil v současné době nejvyšší zdroj úspor, kterých je
možno v řadě případů dosáhnout realizací efektivních
řídicích a organizačních systémů. Současně vzhledem
k úrovni pracovních sil zabezpečujících doprovodné procesy v dole, představuji tyto procesy rovněž největší potenciální nebezpečí vzniku havarijních a mimořádných
situací a proto by mělo být zvyšováni úrovně bezpečnosti
a humanizace práce i nadále předmětem zvýšené pozornosti v oblasti organizace, řízení a zejména v oblasti
RVT. Abychom mohli definovat podmínky vedoucí k racionalizaci doprovodných procesů a tím i ke snižování výrobních nákladů, pokládáme za nutné vymezit pojem
doprovodných procesů při hlubinném dobývání uhlí. Doprovodnými procesy v současném pojetí rozumíme operace v podzemí, zajištující distribuční, dopravní, manipulační
a servisní činnosti vč. zabezpečovacích služeb, doprovázejících plynulý chod primárních hornických procesů (t.j.
činností 101 a 103).
Doprovodné důlní procesy jsou tvořeny těm Ho
činnostmi:
- důlní doprava a manipulace s materiálem (č.104)
- údržba důlních děl (č.105)
- větrání a bezpečnost dolu (část likvidace dlouhých děl)
(č.106)
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- vybavení
vybaveni a výkliz porubů, předků a ostatních práčovi:
pracovišť
(č.107)
- strojní a elektroúdržba v dole (č. 109)
Řešeni problematiky racionalizace důlních doprovodných procesů je z pohledu jejich různorodosti, roztříštěnosti, neustálého se měněni provozních podmínek
a přetrvávající „absence prestiže" ve stávající hierarchii
důlních podniku složitým problémem.
Na druhé straně však již dříve uvedené důvody zavazují vedení důlních organizací k řešení problematiky
doprovodných činností. Pro ilustraci uvádíme v příloze
tabulku č. 1 „členění nákladů na 1t ROTP podle činností
za doly OKD v roce 1987" a v příloze č.2 "Vývoj pracnosti
v doprovodných činnostech v závislosti na pracnosti
dobývání". Přes určitou omezenou vypovídací schopnost této tabulky poměrně jasně kvantifikuje podíl
hlavních, doprovodných důlních i povrchových a zabezpečovacích činností na ceně tuny uhlí (byť ve starých cenách).
V další části předkládáme analýzu vývoje pracnosti tří
nosných činností doprovodných procesů - důl, a to důlní
dopravy-č.104, údržby důlních děl -č.105 a vybavování,
výklizu -č.107.

Důlní doprava
-

Zabezpečuje:
kontinuální dopravu těživa a zakládky v úseku dimenzovanou na výkonové špičky dobývacích a razících
komplexů
akumulaci dopravních špiček mezi jednotlivými subsystémy dopravy
dopravu těživa a zakládky na hlavních a pomocných
těžních patrech vč. dopravy vertikální
dopravu a manipulaci materiálem v dole na hlavních
a úsekových dopravních trasách vč. dopravy jámou
dopravu lidi vertikálni, hlavni, horizontální a úsekovou
automatizaci a řízení dopravy s cílem sběru informací
a vyloučení střetů

Přehled vývoje hlavních ukazatelů důlní dopravy OKD,
a.s. podávají tabulky v příloze č.2,3 a 4.
Z tabulek vyplývají tyto závěry:
1. Vývoj pracnosti č.104 neodpovídá probíhajícímu útlumu
těžeb v a.s. OKD
2. Snižování počtu provozovaných technických zařízení
a dopravních komponent není v souladu s poklesem
surové těžby
3. Trvale nejsou akceptovány záměry TR v oblasti dopravy
osob, průměry délek pás.dopravnlků atp.

Údržba důlních děl
Zabezpečuje:
- údizbu těžních i větrných jam, vč. údržby Sibíků
- údržbu horizontálních a úklonných děl, vč. jejich zmáhání
- sběr a přípravu výklizu nepotřebného materiálu
- čištění chodeb, stok, dopr. zařízeni, vč. údržby kolejového svršku
- úpravy počvy přibfrkovými stroji
- ostatní
Přehled vývoje základních ukazatelů „údržby důlních
děl" v OKD a.s. podává tabulka v příloze č.5.
Z tabulky vyplývaj í tyto závěry:
1. Údržbě důlních děl se nevěnuje odpovídající pozornost,
což má za následek negativní dopad na pracnost navazujících činností, např. lokomotivní doprava - snižování
dopravních rychlostí, vertikální doprava dtto
2. Pokles pracnosti v údržbě neodpovídá vývoji těžeb
a útlumového programu a.s. OKD.

Vybavování a likvidace
Zabezpečuje:
- vybavováni porubů vč. porubů bez MV
- výkliz porubů vč. porubů bez M V
- vybavování chodeb
- výkliz odtěžení a strojního vybavení chodeb
- úpravy stroj, zařízení pod porubem.
Jedná se o činnost, která v posledních desíti letech
výrazně ovlivnila negativní vývoj pracnosti v a.s. OKD
(pracnost srn 1000/t r. 1980-28, r. 1990-40,3).
Přehled vývoje základních ukazatelů „vybavování a likvidace" v OKD a.s. podává tabulka v příloze 5.
Z tabulky vyplývají tyto závěry:
1. Počet vybavovaných porubů a obtínek neodpovídá vývoji těžeb v a.s. OKD a má zásadní dopad na vývoj
pracnosti v této oblasti
2. Ukazatelé pracnosti v oblasti vybavování neustále
rostou (závislost na stáří MV, počtu překlizů, zkušenosti
pracovních osádek atp.}
3. Podíl pracnosti č.107 subkonta vybavování a likvidace
porubu na pracnosti rubáni (č.101) se v posledních
letech pohybuje za a.s. OKD mezi 26 - 28%.
U důlních podniků s kompletně mechanizovanou těžbou
se pohybuje v posledních dvou letech mezi 55 - 60%. Z
těchto údajů vyplývá, že činnost 107 neúměrně „zatěžuje"
celkový důlní výkon.
Z uvedené charakteristiky současného stavu oblasti
důlních doprovodných činností, která v žádném případě
není schopna pojat všechny faktory, které doprovodné
procesy ve větši nebo menší míře ovlivňují, např.
- směrné délky porubů a délky porubů
- počty provozovaných technologií
- nárůst surové těžby
- nízké využití strojního času komplexů i komponent
dopravních subsystémů
- nárůst podpatrové těžby
nelze stanovit obecně platné závěry.
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Přesto však zpracovatelé této přednášky doporučují pro
následující období hledat kompromis mezi uplatňováním
požadavků a realizací nejvýkonnějších zařízení a technologii primárních procesů v a.s. OKD a doprovodnými důlními činnostmi. Tento kompromis předpokládá věnovat
podstatně vyšší pozornost při přípravě rozfárávky, rozfárávce a nasazování dobývacích komplexů, doprovodným
činnostem, podmínkám pra nasazení optimálních dopravních a manipulačních technologií a především urychlené
„dokompletovánl" těchto technologií o scházející komponenty. Uvedený postup podtrhuje i potřeba nutnosti humanizace procesů vážících na sebe 60 - 70% fárajících
pracovníků.

Směry racionalizace a ekologizace důlních
doprovodných činností spatřují autoři této práce
v realizaci následujících záměrů a opatření:
Důlní doprava
1. Sníženi energetické náročnosti kontinuální dopravy
cestou vývoje nových pohonů při současném výrazném
zvýšení průměrné délky dopravníků, zvýšení pevnosti
spojů gurty dopravníků atp.
2. Ověření a zavedení elektrické akumulátorové trakce
v hlavní i úsekové důlní dopravě vč. zavedeníprovozně
spolehlivé komunikační a zabezpečovací techniky.
3. Ověření a zavedení paletizace a kontejnerizace při
dopravě pomocných technologických materiálů při využití výpočetní techniky vč. dokončení vývoje scházejících technických prostředku.
4. Poloautomatizaci resp. automatizaci závěsné dopravy
v dole.
5. Rozšíření dopravy osob v podzemí v hlavní i úsekové
dopravě na 50 - 70% resp. 30 - 50% všech fárajících
vč.dořešení dopr. osob na pásových dopravnících atp.
6. Permanentní zavádění prostředků malé mechanizace
pro likvidaci těžké fyzické práce a snižování nebezpečí
úrazů v dole.
Údržba důlních děl
1. Zajištění širšího nasazení výkonných technických
prostředků zejména při údržbě dlouhých důlních děl,
zmáhání a údržbě kolejového svršku.
2. Snižování nároků na údržbu důlních děl uplatňováním
nových technologií stavby těsnících žeber, zakládání
vícevýlomú atp. a lo cestou využití silně zahuštěných
směsí speciálních stavebních hmot a svomíkováním.
3. Zajištěním prostředků malé mechanizace pro oblast
údržby důlních děl.
Vybavování a výkliz
1. Dokončení vývoje a zabezpečení plošného rozšíření
speciálních prostředků pro dopravu velmi těžkých a
rozměrných břemenpo koleji a na ZD.
2. Dořešení kompletace pozemní dráhy PD 800 pro dopravu nekonečným lanem.
3. Plošné rozšíření efektivních technologií a provozních
zkušeností z nejlepších překlizů vč. uplatnění metody
modelování náklizú, překlizú a výklizů za pomoci výpočetní techniky v běžné praxi.

Závěrem této přednášky si dovolíme
podtrhnout několik základních myšlenek a fakt

1. Základní potřeby kladené oblasti doprovodných procesů na vývoj a zavedení nových a progresivních
technických prostředků a technologií jsou ve většině
případů známy řadu let, objevují se v rozhodnutích
vrcholových orgánů a.s. OKD a přesto se je nedaří
zajišťovat.

2. Doprovodné procesy výraznou měrou ovlivňují rentabilitu dobýváni uhlí nejen z hlediska „spotřeby" změn
a vývojem" úrazovosti, ale především z hlediska sekundárního ovlivňování plynulosti primárních procesů.
Ztráty vzniklé strojní výrobě nízkou provozní jistotou
technických prostředků sloužících doprovodným procesům jsou těžko vyčíslitelné (např. poruch pás. dopravníků z celkových poruch důl.zařízení činil v roce 1990 16%, t.j. 984,6 poruch, 136 527 minut prostojů ).
3. ňešenl problematiky důlních doprovodných procesů je
především v rukou vedení důlních podniků, v jejich
přístupu ke komplexnímu řešení důlního výrobního procesu a schopnosti zajistit vlastními silami nebo dodava-

telsky objektivní analýzy současného stavu jako výchozí
podklad pro řešeni situace provozu.
Prosazeni navržených opatřeni a doporučení musí vést
cestou důsledného uplatňování základních pravidel rentability v hlubinném dobývání a zejména v rozhodovacích
procesech.

Literatura :
Matýsek K. Hodnocení úrovně technického rozvoje
koncernu OKD za r. 1988 OKD - RPO k.p. 02/89
Parenica J. Zvyšování produktivity a účinnosti doprovodných procesů v dole OKD - BVZ 04/92 Malenovice

Tabulka 1
Členění nákladů na 11 ROTP podle činností
za doly koncernu OKD
v roce 1987 (Kčs/t)
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Příloha 2
Vývoj pracnosti v doprovodných činnostech
v závislosti na pracnosti dobývání
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Tabulka 3
Základní THU revíru a vývoj pracnosti v oblasti důlní dopravy
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Ing. Zdeněk Paděra

Kulturní odkaz hornictví
Zásoby nerostných surovin nejsou nevyčerpatelné, jak
se můžeme přesvědčit ve starých báňských oblastech, kde
zůstaly jedinými svědky hornické činnosti četné propadliny
v terénu nebo ústí opuštěných štol. Tuto skutečnost je
nutné si dobře uvědomovat i v současné době už z toho
důvodu, že z celkového množství dosud nám známých
nerostných surovin, které nám příroda dala, bylo pravděpodobně již více vytěženo, než jich v hlubinách země ještě
zbývá.Také doly mají svou životnost. Jsou středem zájmu
společnosti v době, kdy jí poskytují svoje bohatství a kdy
dávají lidem práci. Stávají se však přítěží, když jejich
zásoby skončí. Někde se staré a vyčerpané doly využívají
k obecně prospěšným účelům, především tam, kde to
přírodou dané podmínky dovolují a kde prozíraví lidé dokázali tyto staré doly využít pro nejrůznější ůčety.
Prostředky vložené do zpřístupnění zásob nerostných
surovin byly většinou dlouhodobě uhrazovány určitou
přirážkou k výrobní ceně těžené nerostné suroviny, stejně
tak, jako ostatní investiční náklady dolů. Po ukončenítěžby
a uzavření dolů byla úvodní i olvtrková díla, jakož i další
neporušena důlní díla považována za nevyužitelná a ztracená.
V současné době se začíná zvyšovat počet uzavíraných
dolů a to jednak pro vyčerpání zásob nerostných surovin
a také z důvodu útlumu hornické činnosti, zdůvodňovaného převážně současnou ekonomickou nerentabilitou těžby
některých nerostných surovin.
Prozatím se projevuje velmi různě zájem o využívání již
dříve, nebo v současné době uzavíraných důlních objektů
a to jak důlních prostorů, tak i povrchových staveb pro
veřejně prospěšné účely. Zkušenosti získané v mnoha
zemích nás však poučují a přesvědčují o jejich dalším
a výhodném využívání. Avšak ne každý uzavřený důl i se
svými objekty je vhodný pro další využití, což se týká
převážně uhelných hlubinných dolů.
Mnohé uzavřené a opuštěné doly, a to bez ohledu na
stáří jejich provozu nebo dobu jejich uzavřeni, jsou využívány pro nejrůznější účely. Pro názornost se seznámíme
alespoň s některými:
a) hornická muzea a skanzeny jsou zaměřeny buď vysloveně technicky na historický vývoj oboru, nebo kromě
techniky také etnograficky a podchycuji vše, co
s hornictvím v daném regionu souvisí nebo souviselo,
b) praktická výuka studentů hornických vysokých škol
a průmyslových škol a hornických učňů,
c) využití reálného důlního prostředí pro ověřování
a řešení výzkumných úkolů z oboru hornictví, geologie,
geomechaniky, důlního větrání, důlního měřictví,
podzemního stavitelství,
báňského
strojírenství,
psychotroniky, speleoterapie, bezpečnosti práce,
psychologie pracovního prostředí, hydrogeologie, důlní
dopravy a dalších oborů,
d) pořádání koncertů, uměleckého přednesu, odborných
symposií, přednášek a dalších kulturních setkání,
e)možnost pěstování rozličných biologických makro
i mikrostruktur,
f) speleoterapie pro léčení chorob cest dýchacích, astmatu, alergií a některých srdečních a cévních onemocnění,
g) některé části dolů, zejména méně atraktivní pro
veřejnost, se využívají jako konstantně temperovaná
skladiště ovoce, zeleniny, potravin, léčiv, nebo různých
materiálů, vyžadujících při delším uskladnění prostředí
se stálou teplotou a vlhkostí ovzduší,
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h) využití některých důlních pramenů pro vodoléčbu, pitné
kúry, nebo jako zdroje průmyslových vod,
i) pokud to geologické a hydrologické podmínky
v prostředí uzavřených dolů dokonale znepřístupněných veřejnosti dovoluji, jsou tyto prostory po dokonalé
isolaci používány jako skládky průmyslových odpadů
s výjimkou toxických a radioaktivních látek,
j) některé štolami otevřené nehluboké staré doly jsou využívány i jako atraktivní restaurace.
Z mnoha příkladů je dostatečně patrné, jak lze a mnohdy
skutečně s poměrně velmi nízkými náklady v případech
v této době uzavíraných dolů, získanými z rozpočtu jejich
likvidace, využít opuštěných důlních prostor a povrchových objektů jak ekologicky, tak i ekonomicky pro účely,
které by mnohdy vyžadovaly nové a značné investice.
Doly otevřené štolami, překopy z úboči nebo mírně
ukloněnými úpadnicemi, mají z hlediska ekonomických
úvah určitou výhodu před doly otevřenými jamami, kde by
provozní náklady pro nové jejich využití byly poměrně
značně zvýšeny o krytí svislé dopravy a bezpečnostních
opatření.
Staré a opuštěné doly lákají mládež k dobrodružným
výpravám a amatérské i profesionální mineralogy, kteří
všichni v mnoha případech riskují zdraví i životy pro chvíli
napěti nebo pro vidinu zbohatnut! na mineralogických
burzách. Vtákových případech je nutno pravidelně kontrolovat znepřístupnění starých děl a po jejich majitelích vyžadovat patřičná opatřeni.
O hornické činnosti je dochováno mnoho písemných
i mapových dokladů ve státních, zemských, městských,
podnikových i soukromých archivech ve všech státech
světa. Tyto materiály, které dosvědčují nejen komplexní
vývoj hornictví, ale také společenský, hospodářský, politický a kulturní rozvoj států, národů, hornických oblasti
a měst, jsou pro většinu zájemců jen velmi těžko přístupná.
Dalšími zdroji poznání vývoje hornictví jsou četná
hornická i technická muzea a hornické skanzeny, zřizované v prostorách starých a opuštěných, většinou rudných
dolů. Všechna tato muzea mají společnou snahu ukázat
návštěvníkům především vývoj báňské techniky y určitém
časovém období, kdy byly doly v tom kterém kraji v provozu, nebo a to se týká převážně technických muzeí
s hornickými odděleními, předvést vývoj báňské techniky
v poněkud zestručněném průřezu delšího časového údobf
s rozlišením techniky používané v rudných a uhelných
dolech. Uspořádání exposicí báňské techniky v autentických prostorech důlních skanzenů je mnohem názornější a mnohem poutavější. Není proto divu, že tento
druh hornických muzeí se stal v poslední době skutečnou
a nejen turistickou atrakcí v mnoha hornických oblastech,
zejména západní Evropy, kde jsou tato muzea a skanzeny
za finanční podpory států, zemí, těžařských společností
a městských rad. Tato muzea splňují kromě osvětového
poslání také komerční povinnosti, které umožňují určitý
podíl příjmů na jejich provoz i rozšiřování sbírek.
Poměrně malý počet hornických muzeí umožňuje
návštěvníkům poznat etnografické, sociální a kultu m í zázemí dřívějších hornických generací apředvésttak i průřez
běžného života těchto lidí.
Bez ohledu na určitý počet společenských rysů jednotlivých hornických muzeí, nebo hornických expozic
v technických muzeích, je nutno každé z těchto institucí
přiznal množství specifických sbírkových exponátů a také

zvláštnost jejich uspořádání, která zcela záměrně
a jednoznačně podtrhují snad etnografickou příslušnost
k určité oblasti nebo kraji, aniž by postrádala jakousi
nadnárodnísepjatost hornictví, nezávislou na státních hranicích. Snad právě pro tuto a poměrně těžko jednoznačně
definovatelnou atmosféru, která na návštěvníky možná
podvědomě působí v kterémkoliv hornickém muzeu nebo
skanzenu, získávají tato muzea stále větší oblibu a počet
jejich návštěvníků se neustále zvyšuje.
Mnohá hornická muzea byla vybudována buď ve starých důlních dílech, nebo v provozních budovách
uzavřených dolů, ale také ve zvláště k tomuto účelu upravených prostorách muzejních budov. Výhodou všech takových mimo důlní prostory umístěných expozic je téměř
naprostá bezpečnost návštěvníků, vzorná čistota prostředí
a možnost vytváření různých světelných, zvukových a jiných efektů, které by byly těžko uskutečnitelné ve skutečném důlním prostředí. Také režijní náklady spojené
s instalací a údržbou jsou podstatně nižší v porovnání
s podobnými náklady v autentickém důlním prostředí.
Nelze pochybovat o výchovném a osvětovém významu
hornických muzeí a skanzenů nejen z hlediska historického vývoje a významu hornictví pro společnost, ale i pro
poučení současné a hlavně budoucích generací.
Pňhlédneme-li k více než čtyři tisíce let trvající hornické
činnosti v Evropě a také ke skutečnostem, že téměřkaždá
evropská země v té či oné době přispěla k odbornému
růstu tohoto oboru, pak je téměř naší povinností dokumentovat tuto skutečnost v plném rozsahu z hlediska celonárodního významu i v rozsahu určitých historických údobí
z hlediska jednotlivých hornických oblasti.
Hornická muzea a skanzeny vytvářejí mezi technickými
p a m á t k a m i n e j v ý z n a m n ě j š í krajové z a j í m a v o s t i
s neobvykle vysokou návštěvností. Mnohá z těchto muzeí
jsou ústředními objekty, na které navazují další např. mineralogické, geologické, numismatické, průmyslové,
etnografické a výtvarné expozice ve vztahu k hornictví.
Ne každý důl, ve kterém byla ukončena těžba ať již před
staletími, nebo v současné době bude ukončena v nedaleké budoucnosti, se může stát hornickým muzeem nebo
skanzenem. Je nutno pečlivě zvažovat jak přírodou dané
podmínky, tak i adaptabilitu technických zařízení i provozních budov, zda je vhodné jak ekologicky, tak i ekonomicky vhodné důlní objekty nevyužity pro kulturní nebo
hospodářské potřeby obcí. Záleží předevš ím na obecních,
městských a okresních úřadech, které jsou účastníky
schvalovacích řízení o hornické činnosti i likvidaci zajištěni
důlních děl. Právě při těchto jednáních by měly také tyto
úřady požadovat na důlních podnicích fundované studie
s alternativními návrhy pro využití důlních objektů pro
veřejně prospěšnou činnost.
Jednou z nejpalčivějších otázek jak při budování
hornických muzeí, tak i při jejich provozu, je v naší zemi
otázka dobrovolné činnosti a tím také vztahu k odbornosti
dřívějšího zaměstnání. Je to zároveň otázkou i problémem
vlastního svědomí i mezilidských vztahů. Nelze pochybovat o skutečnosti, že menší města a obce mají velkou
výhodu v tom, že se většina jejich obyvatelstva navzájem
zná. Proto tito lidé nemají důvod cokoliv předstírat, což se
projevuje v jejich přímém jednání i v jejich názorech. Tak
je také možno vysvětlit protiklad ve srovnání s obyvateli
velkých měst a průmyslových aglomerací, kde většina lidi
žije v určité osamělosti a anonymitě. Tito lidé, pokud je
neovlivní jejich přátelé, necítí potřebu společné a společnosti prospěšné práce a celkem nemají ani zájem o novinky ve vlastním oboru, ani činnost podniků, ve kterých
byli dříve zaměstnáni.
Ke škodě příštích generací je těmto lidem lhostejné, že
po sobě nezachovají svědectví o svém vlastním životním
údělu a odborném fortelu. Ke škodě vlastní pak nepocítí
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onu vzácnou radost a vědomí, že ač mnohdy již jako
důchodci nepatři k těm, o které již nikdo nemá zájem. Tak
předčasně stárnou a sami vyřazují ze společnosti těch,
kteři podle svých možností jsou schopni přispět ochotnou
rukou, nebo dobrým nápadem a vlastn í zkušeností tak, kde
je to nejvíce zapotřebí, to je pra poučení dalších mladých
generací. Snad by si mohli uvědomit a jistě si uvědomují,
že právě tato anonymita měst nemá místo při vzájemném
poznáni lidí ze šachet. Snad si všichni uvědomujeme, že
toiikrát historií potvrzená pravda o havířské vzájemné spoluodpovědnosti za osudy lidí platí také pro ty, kteří už
dofárali. Ale tím přece nepřestali být havíři. Snad troška
toho fandovství pro dobrou věc a vědomí oné stavovské
hornické pospolitosti by nás neměly opouštět.
Dalším a závažným problémem je, jak důsledně prosazovat uplatnění zákona o o c h r a n ě h i s t o r i c k ý c h
a technických památek, a to jak u správn ích úřadů, taktaké
v provozních závodech a jejich nadřízených orgánech.
Snad nebude ke škodě zmínit se závěrem i o některých
zkušenostech, získaných v zahraničí, které by byly ku
prospěchu našim nejen hornickým muzeím.
Všechny hornické skanzeny a hornická muzea se snaží
poskytnout zaměstnání především bývalým zaměstnancům v hornictví. Tyto instituce získávají pro manuální
pracovníky a odborné průvodce určité dotace od
městských a okresních úřadů, kieré jsou hrazeny z fondů
na podporu nezaměstnaných. Platy uvedených pracovníků jsou pak mírně zvyšovány ze mzdových fondů institucí.
Velká muzea, která si nemohou dovolit zaměstnávat stálý
a početný průvodcovský kolektiv, řeší tuto situaci sezónní
zaměstnaností průvodců. Tento způsob řešení převažuje
zejména v muzeích instalovaných v podzemních prostorách starých a opuštěných dolů.
Téměř všechna muzea jsou turistickou atrakcí a proto je
možno získávat další pracovní příležitosti i v rámci turistického ruchu, např. v pohostinství, výrobě i prodeji
upomínkových předmětů, účelových tiskárnách a knihkupectvích, ve službách v dětských a zábavných koutcích
a pod., neboť všechna tato zařízení tvoří doplňky služeb
v muzeích nebo skanzenových areálech.
Základní položku příjmů i těch nejnavštěvovanějších
muzeí tvoří však dotace. Těžařské společnosti chtějí už
z prestižních důvodů ukázat svým hostům, obchodním
partnerům i návštěvnické veřejnosti, jak se o svůj majetek
staraly a dále starají. Pokud původní těžařstvo v místě
muzea nebo skanzenu zaniklo, převzaly starost o muzeum
obecní a okresní úřady.
Určitý příjem plyne i ze vstupného a dalších služeb,
které byly uvedeny výše, nebo z jejich pronájmu
soukromníkům. Nelze ani zapomínat na příjmy z reklamy
podniků a firem působících v sídle muzea nebo jeho okolí.
Většina podnikatelů považuje muzea a skanzeny za určitou vizitku bývalé i současné podnikatelské činnosti v regionu, v těchto případech těžby nerostných surovin.
Spolupráce obecních a okresních úřadů s hornickými
muzei nebo skanzeny je zcela korektní a nepodléhá ani
sezónním vlivům, ani předvolebním politickým akcím. Je
všestranně dbáno na vysokou úroveň poskytovaných služeb i v okolí uvedených lokalit a na bezpečnost návštěvníků v širokém okolí.
Pro účelné, hospodárné a pružné vedení těchto
hornických istitucí bývá vytvořena „rada", ve které jsou
kromě muzejních odborníků, zástupců těžebních organizací také zástupci obecních a okresních úřadů i dalších
organizací, které na provoz těchto muzeí přispívají. Stálým
členem rady je i předseda muzejního „Klubu". Tak jsou
dány předpoklady pro úspěšnou činnost těchto hornických
památkových istitucí.
Pro odborný rozvoj a činnost muzeí jsou velmi důležité
.Kluby přátel" nebo obdobná sdružení dobrovolných pra-

covníků, kterých je na rozdíl od našich podmínek, nejen
větší počet, ale také výsledky jejich úsilí jsou namnoze
vyšší. Je to způsobeno mnohem početnější členskou
základnou, ve které jsou zastoupeni zkušení odborníci
různých profesí, kupodivu i havíři v produktivním věku, ale
také mládež. Překvapivé je nadšení právě oněch neha-

vířských odborníků, elektrikářů, instalatérů, stolařů, zámečníků a dalších proiesl pro dobrovolnou práci v muzeu,
pro jeho dobré jméno a popularitu. Snad je to i hrdost na
občanství města nebo obce, jejichž někdejší hornickou
minulost chtějí uchovat z úcty ke svým předkům a pro
paměť budoucím.

Ing. Petr Nováček

Důlní průzkum a bezpečnost Paskov, a.s.

Úroveň a vývoj větrání dolů ostravskokarvinského revíru
Uvod
Jednou ze základních podmínek bezpečného dobývání
uhlí je zajištění účinného větrání na všech důlních pracovištích. S postupem hornických prací do větších hloubek
nabývá stále vlče na důležitosti zabezpečování příznivých
mikroklimatických podmínek v porubech a v ražených
dlouhých důlních dílech, a to především intenzifikací větrání. Lze konstatovat, že právě požadavky na větrání pro
vytvoření příznivého mikroklimatu začínají na většině dolů
převládat (nebo již převládají) nad potřebou ředění exhalujícího melanu.
Přes provedené strukturální zrněny v ostravsko-karvinském revíru ve vztahu k Dolu ČSM je v tomto článku
hodnocen stav větrání dolů jako celek za ložisko.

Současná úroveň větrání
Kapacita větrání
Těžba je v ostravsko-karvinském revíru zajišťována
13 dojy, včetně dolu ČSM. V hodnocení nejsou zahrnuty
doly Šverma a Ostrava, které buď přestaly po stránce
větrání existovat (důl Šverma) nebo větrání na nich bude
sloužit pro práce v rámci útlumu.
Pracoviště jsou zařazena do 32 větrních oblastí s celkovým objemovým průtokem větrů 6722 m .s"1. Průměrný
objemový průtok větrů na jednu větrní oblast činil v říjnu
1992 210rn 3 .s"\ Jeho hodnota stoupla, ve srovnání
s rakem 1980, o 62,4% a ve srovnání s rokem 1970 2,28
krát. Průběh růstu objemového průtoku větrů na jednu
větrní oblast za posledních 15 let je uveden v příloze 1.
Tohoto výrazného růstu bylo dosaženo především
intenzivní inovací hlavního větrání - vybudováním nových
kapacit větrání - hlavních ventilátorů v 80. letech. Za 10 let
byly instalovány nové, případně rekonstruovány stávající,
hlavní ventilátory na 24 větrních oblastech, což představuje, vztaženo na tehdejší počet výdušných jam, výraznou
změnu větrání na více než 50% větrních oblastí. Jedná se
nejen o značný investiční náklad, ale i o vytvořeni řady
velkých spotřebičů elektrické energie. Vždyť 24 nových
hlavních ventilátorů realizovaných v 8O.letech představuje
celkem35 MW příkonu.
Zkušenosti ukázaly, že tam, kde v posledních dvaceti
letech nebyla provedeny rekonstrukce hlavního větrání,
bylo nutno řešit nedostatečnou kapacitu větrání instalací
výpomocných ventilátorů ve větrní síti.

Prisávaní větrů z povrchu
Z hlediska posuzování účinnosti větrání je-jedním z kritérií velikosti, či podil, prisávaní větrů z povrchu. V říjnu
1992 činilo celkové prisávané množství větrů z povrchu
770 m 3 .s' 1 na jednu výdušnou jámu pak 24 rrŕ.s" 1 V pro234

centuálním vyjádření je to 11,4%. Výše prisávaní je
ovlivněna zejména nedostatečným utěsněním těžních skipových komplexů na výdušných jamách, ale i vynuceným
přisáváním pro zajištění stabilního chodu některých
hlavních ventilátorů v oblastech s příliš nízkým ekvivalentním průřezem.
S ohledem na používané způsoby měření objemových
průtoků větrů je třeba uvést, ze velikost prisávaní je víceméně zkreslena a po dopřesnění bude spíše menší než je
dosud vykazováno.

Výpomocné ventilátory
Pň nedostatečné kapacitě hlavního větrání, ale
především v důsledku komplikovaných zoůsobů rozlárávky důlního pole a nedostatků v hospodaření s větry je
nutno řešit požadavky na ovětrání důlních pracovišť,
především porubů, pomocí výpomocných ventilátorů
umístěných ve větrní síti. V průběhu 80. let se počet
instalovaných stanic hlavních ventilátorů pohyboval kolem
20 až 23. Výrazný pokles na 13, v současnosti provozovaných stanic, byl způsoben jednak nárůstem kapacity
hlavních ventilátorů, ale i útlurnemtěžby na dolech Šverma
a Ostrava, které byly typickými provozovateli výpomocných ventilátorů.
Třináct stanic výpomocných ventilátorů je rozděleno
takto :
Důl ČSA
1
Důl Fučík
2
Důl Heřmanice
3
Důl Odra
4
Důl Stařic
3
Nejvýkonnějšími výpomocnými ventilátory jsou ventilátory GAF 13,3 dovezené na začátku 8 0 . let z NSR. které
jsou v prakticky nepřetržitém provozu již více než 10 let.

Ekvivalentní průřez

Po řadu let, v období, kdy se obtížně prosazovaly optimální, to je vesměs větší, průřezy důlních děl, se pečlivě
sledoval vývoj ekvivalentního průřezu dolu s cílem jeho
trvalého zvětšování. Tento záměr se v průběhu 80. let
podařilo realizovat a ekvivalentní průřez větrní oblasti se
zvětšil z 3,7 m 2 na 5,2 m 2 , to je o 40%.
Dnes, při vžitém raženi v dostatečně velkých průřezech
vynucených nejen požadavky větrání, ale především používanými technologiemi, hodnocení ekvivalentního
průřezu již není tak jednoznačné, protože v některých
případech dosahuje jeho zvětšení přebytkem důlních děl
pň opožděné likvidaci chodeb.
To znamená, že ve vztahu k ekonomice provozu, ale
i stabilitě větrní sítě musí být hodnocení ekvivalentního
průřezu individuální a ve sledování globálního parametru
za revír.

Plynové poměry
„ Stárnutí revíru" a omezení investičních prostředků má
absolutní exhalace metanu trvalý, byť mírně, sestupný
trend. V říjnu 1992 činila exhalace CH 4 na hodnocených
dolech celkem 884 000 m CH 4 .ď 1 pň průměrné koncentraci 0,15% v kanále hlavních ventilátorů. Absolutní exhalace
CH,, za revír v roce 1992 je jedna z nejnižších, protože
v 80. letech, ale i v roce 1990 se pohybovala její hodnota
v rozmezí 1,2 -1,4 miliónů m CH 4 .ď 1 (ovšem včetně dolů,
které jsou dnes v útlumu). V propočtu na jednu větrní
oblast, což je údaj objektivnější, se jedná o hodnotu
v podstatě stálou a její kolísáni je způsobeno spíše
nepřesnostmi při zjišťování koncentrace CH než skutečnými výkyvy exhalace.
Největší změna však nastala v počtu pracovišť, na kterých byl v rámci platných bezpečnostních předpisů povolen zvýšený obsah metanu. Těchto míst za posledních
deset let výrazně ubylo. V roce 1982 byl zvýšený obsah
metanu povolen v průměru na 30 pracovištích, v roce 1992
to je 10 případů. Tato skutečnost se odráží i v důlní degazaci, kde výrazně poklesly požadavky na metráž degazačních vrtů.

Větrání porubů
Z celkového objemového potoku větrů proudí poruby
1410 m 3 .s' 1 , to je 2 1 % . Tento podíl je poměrně nízký
a v dlouhodobém sledování má mírně sestupný trend.
Pro posuzováni úrovně větrání má však větši význam
další ukazatel - průměrný objemový průtok větrů najeden
porub. Ten v celorevlrnlm hodnocení činf 8,6 m . s"\
přičemž rozdíl mezi ostravskými a karvinskými doly nečiní
více než 1,5 m 3 . s \
Absolutně nejnižší objemové průtoky větrů na jeden
porub jsou na dolech Heřmanice, Odra Paskov. Pod průměrem ostravské oblasti jsou na karvinskú doly 9.květen,
Gabriela a oblast výdušné jámy 2 na Dole Doubrava.
Z tohoto pohledu nelze rozhodně tvrdit, že v porubech ve
většině případů je objemový průtok větrů limitován maximální povolenou rychlostí větrů.
Zajímavé je srovnání, jak bylo „hospodařeno" s nárůstem celkového objemového průtoku větrů. Celkový
objemový průtok větrů stoupnul proti roku 1980 a 646
m .s"1, to je o 11%, objemový průtok větrů na jeden porub
narostl ze 6,84 na 8,6 m 3 , s , to je o 25%. I zde se projevil
útlum provozu ostravských dolů, ale i koncentrace těžby
do menšího počtu provozovaných porubů. Negativně na
větráni porubů působí vysoké objemové průtoky větrů na
zkratech mezi vtažnou a výdušnou jamou (na některých
dolech až 38% z celkového objemového průtoku), malými
světlými průřezy v porubech vybavených posuvnou výztuží a nízké tlakové spády pro stabilizaci samostatných
větrních odděleni.

Mikroklimatické podmínky
Řešení mikroklimatu na pracovištích větráním je ve
většině případů výhodnější než zavádění strojního chlazení větrů. Mikroklimatické podmínky jsou posuzovány stále
podle metodického pokynu z roku 1974 a bývalého bezpečnostního předpisu č. 1 /1971.
Na základě tohoto hodnoceni v měsíci říjnu 1992 byly
poruby a ražená dlouhá dila zařazena takto :
celU
počet
poruby
dlouhá díla
celkem

162
260
422

6-í hodPId
počet
%
64
39,5
124
47.7
188
44.5

5-tihod.PH
počet
%
27
16,7
75
28.8
102
24.2

4 hod.PM
%
1
0,6
14
5.4
15
3.55

pofel

Pracoviště s povolenou pětihodinovou a čtyřhodinovou
pracovní dobou je nutno hodnotit jako pracoviště
s nepříznivým mikroklimatem, vyžadujíc! z dnešního
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pohledu řešeni s cílem přeřazení alespoň do kategorie
s 6-ti hodinovým Pfd.
Podle jednotlivých dolů je situace značně rozdílná.
Porub se čtyřhodinovou pracovní dobou je na Dole ČSM,
v pětihodinovém Pfd jsou poruby na dolech Darkov (6),
ČSM (5) a Odra (4).
Ze 14 ražených důlních děl zařazených do kategorie se
čtyřhodinovou pracovní dobou je 50% na Dole ČSM, 4 jsou
na Dole Paskov, 2 na Dole Fučík a 1 dílo je raženo VOKD.
Z ražených děl s pětihodinovou pracovní dobou má nejvíce
důl Odra (13), dále doly ČSM, Fučík, Paskov a Stařic.
Průběh počtu pracovišť se zhoršenými mikroklimatickými podmínkami v 10 měsících roku 1992, zároveň s uvedeným počtem pracovišť se strojním chlazením je
v přílohách 2 a 3. Paradoxem a vizitkou určité živelnosti je
poznatek, že v zimě chladíme důlní pracoviště více než
v horkém létě.

Další vývoj větrání
Další vývoj větrání bude, pochopitelně, poznamenán
situací, v jaké se bude nacházet celé hornictví, především
útlumem těžby v ostravské části revíru. Vybudováním nových hlavních ventilátorů v 80. letech byla na většině dolů
zabezpečena dostatečná kapacita hlavního větráni. Do
roku 2000 je zajištěna, případně se připravuje, výstavba
hlavních ventilátorů na dvou výdušných jamách Dolu
Stařic a na dolech Lazy, Doubrava a 9.květen. Je třeba
vyhodnotit provoz hlavního ventilátoru na závodě Sever
Dolu ČSM pň velmi nízké účinnosti 38 - 40%.
Jako v každé činnosti bude nutno i ve větrání se zabývat
ekonomikou provozu. Toto se týká i hlavního větrání, protože hlavní ventilátory jsou v provozu nepřetržitě 8760
hodin v roce a každá kilowathodina se v ročním pohledu
takto znásobuje. Cesta energetických úspor nevede přes
omezováni chodu hlavních ventilátorů ve dnech volna, ale
přes systematickou intensifikaci větrání dolu od včasné
likvidace nepotřebných důlních děl a minimalizaci zkratových větrních proudů včetně prisávaní z povrchu až po
optimalizaci provozu hlavních ventilátorů.
Přísnější měřítko na tvorbu mikroklimatu si vyžádá další
zvýšení objemového průtoku větrů pro poruby i ražená
přípravná díla, aby nebylo nutno na pracovištích instalovat
strojní chlazení, případně práci zastavit. Zvýšit objemové
průtoky větrů v činných SVO si však vyžádá systematické
řízeni větrání za široké aplikace výpočetní techniky nejen
pro sledování skutečnosti, ale především pro projektování
a zpracování koncepce větrání.

Řízeni větrání
Řízení větrání nemůže být živelné, ale vyžaduje si
systémový přístup, a to ve všech fázích - od projektováni
až po hodnocení dosaženého stavu a stanoveni koncepce
pro další období. Doly mají dnes k dispozici jak hardwarové, tak softwarové vybavení na potřebné úrovni, aby bylo
možno v plné míře matematicky modelovat větrní sítě.
Situace v aplikaci výpočetní techniky pro řízení větrání se
na jednotlivých dolech výrazně liší. Plné zvládnutí matematického modelování včetně grafického zobrazeni
základního větrního schématu je zaznamenáno pouze na
jednom dole, na dalším dole je rutinně využívána pouze
numerická část. Ostatní doly využívají počítač pro řízení
větráni sezónně až sporadicky.
Není účelem tohoto článku provést detailní rozbor využívání výpočetní techniky pro řízení větrání, ale pouze
upozornit na skutečný stav a dát námět k jeho řešení.
Přijmeme-li požadavek uplatněn í matematického modelovánl větrní sítě pro projektováni a hodnoceni větráni
a v řízeni likvidace havárie jako potřebný a nutný a zároveň vezmeme v úvahu racionalizaci řízeni na dolech s dopadem do kumulace funkcí, dojdeme k řešení, které je
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aplikováno v zahraničí již řadu let. Řešenlspočlvá ve vytvořeni
střediska výpočtů větráni pro revír nebo skupinu dolů.
Vytvořeni takového střediska vybaveného dnes již
běžnou výpočetní technikou a vysoce fundovanými
odborníky ve větráni se znalosti větrních sltf příslušných

dolů by v každém případě znamenalo krok kupředu nejen
v řízeni větrání, ale i při řešeni havarijních situaci. Takové
řešeni DPB Paskov, a.s. podala a je na kompetentních
činitelích revíru, aby nabídku posoudili a podle uvážení
realizovali.

Vývoj objemového průtoku větrů na jednu větrní oblast za 15 let
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Prof. Ing. Ivo Černý, CSc,
Ing. Jaroslav Klát

Vysoká škola báňská, Báňská měřická základna Ostrava

Návrh na vybudování informačního
a poradenského centra o vlivech
poddolování na životní prostředí
Uvod
V Ostravsko-karvinské uhelné pánvi, která je velkou
průmyslovou aglomerací, vystupují zvláště výrazně do
popředí otázky ochrany životního prostředí. V aglomeraci
dochází k silnému nahromndění různých negativních aktivit včetně vlivu hustého os .fen í obyvatelstva. Tím v území, které má veikou plornu (cca 400 km ), vznikají
specifické ekologické problémy, které spočívají ve značné
devastaci části krajiny (nejen vlivem poddolování),
zhoršování kvality ovzduší (spa- lování a koksování fosilních paliv, chemické výroby apod.) a znečišťování toků
(nedostatek čističek odpadních vod). To vše působí na
životní prostřed! krajiny zejména na její složky flóru, faunu
a člověka nevyjímaje.
Hlavní technologické procesy celého báňského podnikání v OKR t.j. hlubinné dobývání černého uhlí, jeho úprava, odvalové hospodářství a výroba koksu ovlivňují
výraznou měrou negativně ekologickou situaci aglomerace. Dlouhodobým působením vlivů těchto procesů
dochází v různé míře ke změně až k devastaci řady složek
životního prostředí, např. reliéfu krajiny, objektů,
dopravních a inženýrských sítí a zemědělské půdy a lesní
půdy. Používané technologie úpravy uhlí a výroby koksu
znehodnocují funkce některých složek životního prostředí,
jeho vodní systém a ovzduší.
Hlavním činitelem v báňském průmyslu, působícím
největší měrou a na velké ploše na životní prostředí v aglomeraci jsou následky poddolování. Proto vznikl dále uvedený návrh na vybudování informačního a poradenského
centra o vlivech poddolování na životní prostředí v OK
aglomeraci. Ekologické středisko by mělo shromažďovat,
třídit a distribuovat informace týkající se vlivů poddolování
na životní prostředí. Jeho vytvoření by bylo účinným faktorem nejen pro získávání a tvorbu informací, ale i pro
zabezpečování účinné ochrany atvorby lepšího životního
prostředí.

Dosavadní stav
Z dosavadních způsobů získávání informací o vlivu poddolování na reliéf krajiny a životní prostředí, které jsou
uvedeny níže vyplývá, že výsledky nejsou dosud využívány a vyhodnocovány pro potřeby posuzování vlivů na
životní prostředí a pro jeho ochranu jako celek, a to přesto,
že se jedná o poměrně rozsáhlá a finančně nákladná
měřeni. V tomto směru chybí dosud vhodné odborné
středisko - centrum, které by objektivní vyhodnocení
a informace o vlivech na životní prostřed! zajišťovalo.
Těžební a další organizace v OK pánvi provádějí pow.
zajišťují řadu měření a sledování účinků poddolování ha
krajinný reliéf a složky životního prostředí, které změna reliéfu ovlivňuje a podmiňuje, jedná se o podzemní vody
a půdní fond.
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Pravidelná výšková měření vlivů poddolování v OKR na
krajinný reliéf vychází z revírní nivelační sítě, která je
pravidelně zaměřována od roku 1949 v intervalech co
3 roky. Revírní nivelační síť je připojována na státní nivelační síť, která je rovněž periodický zaměřována, i když
v delších časových intervalech. Na revírní nivelačnf síť
navazují další nivelační měření na jednotlivých dolech,
která zahrnují body pozorovacích stanic a přímek, dále
body stabilizované na chráněných objektech a zařízeních
v poddolovaných územích. Nivelační měření jsou prováděna obvykle v pololetních a ročních intervalech.
Výsledky měření byly v pětiletých údobích pravidelně od
roku 1961 do r. 1990 shrnovány v Báňských projektech
Ostrava a začleněny do tzv. map skutečných poklesů
v měřítku 1:5 000, které se konstruovaly na základě vyrúbaných ploch uhelných slojí.
V roce 1991 byla v OKR pro sledování vlivů poddolování
na reliéf krajiny zavedena metoda leteckého snímkování.
Metoda vychází z pozitivních zkušeností v uhelných revírech NSR a používá principu letecké fotogrammetrie
s využitím blokové analytické aerotriangulace. Letecké
snímkování reliéfu krajiny se bude provádět ve tříletých
intervalech a v silně ovlivněných oblastech revíru v roční
periodicitě s vyhodnocením formou orthofotomap. Přes
svoji finanční nákladnost a organizační složitost a obnejvhodnější metodu z hlediska úplnějšího
sledován! vlivu poddolování na reliéf krajiny.
V roce 1990 započal Důlní průzkum a bezpečnost, a.s.
Paskov na objednávku OKD, a.s. s první etapou hydrogeologického měření vlivů poddolování na podzemní vody. Na
katastrálních územích Karviná-Doly, Karyiná-Staré Město
a Stonava byl vytvořen základní monitorovací systém
kvartérních. podzemních vod, který bude postupně
rozšiřován. Do systému byly zařazeny jako dokumentační
body existující studny a bylo odvrtánocca 80 pozorovacích
vrtů. Každý dokumentační bod byl situačně a výškově
zaměřen. Z vybraných dokumentačních bodů byly odebrány vzorky vody a podrobeny chemickému rozboru. V dokumentačních bodech byla změřena hloubka hladiny
podzemní vody. Z jader nových pozorovacích vrtů byly
odebrány vzorky pro zrnitostnl analýzy. Z výsledků těchto
analýz byl vypočítán koeficient filtrace nadlož! kvartémlho
zvodněného kolektoru.
Na hlavních povrchových tocích v zájmovém územ! byly
změřeny říční kóty.
Na stanovištích dokumentačních bodů je jednou měsíčně měřena hloubka hladiny podzemní vody (režimní
měření) tak, aby bylo možno zhodnotit její kolísání v závislosti na atmosférických srážkách. Po zpracování hydrogeologického měřeníbudou zpracovány prognózy pohybu
hladiny podzemní vody.

Souběžně s hydrogeologickým měřením podzemních
vod bylo započato s měřením kontaminace a kvality zemědělského půdního fondu. V první etapě bylo provedeno na
katastrálních územích Karviná-Doly, Karviná-Staré Město
a Stonava pedologické poměření, kterým byly zjišťovány
nejen základní parametry, jakými jsou mocnost půdních
horizontů a jejich agrochemické charakteristiky, ale rovněž
stupeň kontaminace. Zaměřené území bylo rozčleněno do
přirozených antropomorfologických celků.

Informační systém
Racionálně vytvořený a fungující informační systém
o vlivu poddolování na životní prostřed! je předpokladem
jeho účinné ochrany a tvorby v OK aglomeraci. Informační
systém by měl zahrnovat jak informace o jednotlivých
složkách a celkové úrovni životního prostředí, tak i informace o skutečnostech, umožňujících posoudit příčiny,
důsledky a širší souvislosti vývoje v ekologické oblasti.
Základem informačního systému je, že přesné, srozumitelné a včasné informace jsou nezbytným předpokladem
pro správná politická, hospodářská a občanská rozhodnuti
pro účinnou výchovu i pro zapojeni veřejnosti do ochrany
životního prostředí.
Přitom musí být vytvořeny zábrany proti jakýmkoliv snahám o utajování informací těžebních a jiných podniků souvisejících jak se stavem životního prostředí, tak i s chystanými opatřeními na jeho ochranu a tvorbu.
Prvořadou pozornost, j ^ ; co do obsahové stránky
náplně, tak i co do posloupnosti bude potřeba věnovat
komplexnosti informačního systému; přičemž tuto
komplexnost je třeba chápat jak z pohledu potřeb a zájn IÚ
celé společnosti uživatelů, tak i povinnosti těžebních
podniků a Správy OKD, a.s. provozujících těžbu.
Systém se vytvoří na regionální úrovni, a to v bezprostředním propojení s informačním systémem o území.
Obsahová naplň systému bude stanovena také s přihlédnutím k závazkům, které plynou z mezinárodních dohod.
Je zapotřebí využit povinnosti všech, jejichž činnost se
jakkoliv dotýká životního prostředí, předávat provozovatelům jednotlivých složek informačního systému data ve
vhodné struktuře a formě.
Proto jako součást programu na ochranu životního prostředí před vlivy poddolování navrhuje se řešen í návrhu na
vytvoření ekologického informačního systému jako
předpokladu pro činnost informačního a poradenského
střediska o vlivech poddolování na životni prostředí.
Vytvoření střediska je potřebným činitelem nejen pro
získávání a tvorbu informací, ale i pro zabezpečování
účinné ochrany a tvorby lepšího životního prostředí.

Ekologické informační a poradenské
centrum
V souvislosti s uvedeným ekologickým informačním
systémem se uvažuje vytvořením odborného centra střediska (základny) pro uvedené sledování a kontrolu
vlivů poddolování na životní prostředí, které by mělo být
nezávislé na důlních podnicích a jenž by sloužilo pro
potřebu všech územních, oblastních, okresních,
městských a obecních úřadů a různých institucí na jedné
straně, atěžebníma jiným podnikům na stranědruhé. Jako
vhodný se jeví záměrzřídit toto středisko při VŠB - Báňské
měřické základně v Ostravě, která má k tomu odborné
a personální předpoklady a je nezávislá na těžebních i jiných podnicích způsobujících škody na životním prostředí.
Úhrada provozu střediska by byla zajištěna buďz rozpočtu
nebo z prostředků, získaných v určitých poměrných objemech jednak od důlních podniků (které životní prostředí
poškozují) s použitím zákonné odpovědnosti vůči
škůdcům na ekologii a jednak od uživatelů informací,
případně sponzorů nebo z fondů nadací a přidělených
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grantů, získaných v rámci realizace opatření státní ekologické politiky.
Pro uvažovaný systém ochrany životního prostředí
v podmínkách OK aglomerace by měla být informačním
střediskem budována nejprve provázaná soustava
informací o těchto skutečnostech:
- faktorech ovlivňujících životní prostředí,
- kvalitě životního prostředí.
To předpokládá kromě využívání výsledků měření a sledování dle kap. 2. jednak zavedení dalších průběžných
evidencí údajů, které dosud nebyly v OK aglomeraci sledovány (formou datových bází), jednak instalací
technických prostředků (čidel, měřidel, signalizační
zařízení apod.), pochopitelně v úzké součinnosti s dalšími
organizacemi působícími v oblasti ochrany ZP.
Vedle toho je předpokládán účelný kontakt ekologického informačního centra s datovými bázemi celostátního
významu, např. datovou bází národního souboru informací
o území, která obsahuje 3 bloky informací:
- územně technické informace,
- informace o přírodních podmínkách území,
- sociálně ekonomické informace.
Vhodnost navázání navrhovaného informačního systémů pa takové datové báze je dána m.j. i tím, že integrovaný
informační systém o území představuje dostatečně atomizovanou strukturu sběru a uchovávání informací a že
sledované jevy jsou detailně identilikovány v územním
členění.
Pro činnost střediska se uvažuje kromě organizačního
zabezpečení i s vybavením odpovídající měřící a monitorovací technikou, počítačovou výpočetní technikou a výstupním technickým kreslícím zařízením (plotry).
Pro zpracování značného rozsahu dat z ekologicky
narušeného území, získaných např. pomocí letecké fotogrammetrie i jiných zdrojů bude uvažováno s využitím
některého z dostupných grafických informačních systémů
(GIS), umožňujících využití výkonných PC a grafických
výpočetních stanic s možností rychlého zpracování
informací a okamžitého modelování reliéfu poddolováním
narušeného území.
Středisko by se chtělo zabývat monitorováním všech
programů, týkajících se měřenía sledován í vlivů poddolování na životní prostředí (viz kap. 2), vypracováváním
zpráv o výsledcích sledování a kontrole. Středisko by
shromažďovalo, třídilo, vyhodnocovalo a udržovalo
příslušné informace (databáze).
Do poradenského centra bude zahrnuto prognózovaní
dalšího ovlivnění v závislosti na plánech postupu hornické
činnosti v revíru OKD, návrhy na opatření pro minimalizování nepříznivých vlivů vč. zpracování ročních a pětiletých
i dlouhodobých map jednak skutečných a jednak plánovaných vlivů poddolování na životní prostředí.
Pro tuto činnost bude řešen program modelu dynamického vývoje poklesové kotliny v krajinném reliéfu
v jednotlivých částech OK aglomerace a to pro vhodná
časová údobí výhledu těžby až do úplného vytěženi
uhelných zásob či útlumu těžeb. Řešení bude uvažovat
potřebu prognózy v ročních časových průřezech s navazujícím vyhodnocením prognózního vývoje maxim, poklesů, denivelace, vodorovné d e f o r m a c e , poloměru
zakřivení, apod., a dále s prognózou následků poddolování na podzemní vody, půdní a lesní fond, atd.. Tento
dynamický model by měl být ročně upřesňován a aktualizován podle ročních a víceletých plánů těžby důlních
podniků s využitím aktualizovaného geologického modelu
uhelného ložiska OKR a jeho postupné těžby. Toto řešení
bude uvažovat i s možností retrospektivního hodnocení, tj.
vyhodnocovat pro příslušná časová údobí dosud proběhlé
poklesy a deformace reliéfu krajiny, tedy minulé vlivy
poddolování na životní prostředí.

Pro zvlášť problematická území s vlivy poddolovánl by
středisko chtělo mlt možnost provádět výzkumná a kontrolní měřeni vlivů na vlastních pozorovacích stanicích
v územf OK aglomerace.
Jeho starostí bude např. zabezpečováni aplikovaných
výzkumů vlivů poddolování na životni prostředí včetně
metod zmirňováni a ochrany a případně tvorby životního
prostředí apod. a to ve vztahu k hlavním provozovaným
činnostem.
V rámci poradenské činnosti by se středisko vyjadřovalo
z hlediska ekologického k záměrům, plánům a výhledům
těžeb dolů OKR a novým investicím o báňském průmyslu
apod..
V rámci poradenské činnosti by také řešilo operativu
a vyvíjelo taktiku a strategii boje proti vlivům poddolovánl
na životni prostředí.
Pro návrh vybudování informačního a poradenského
centra připravuje Báňská méňcká základna organizačnětechnický a ekonomický projekt střediska, dále návrh informačního systému a výpočetně-programového
zabezpečeni činnosti a agend střediska. V pozdější době
by se mohlo počítat s rozšířením informačního systému
a činnosti střediska i na sledování a vyhodnocováni vlivů
ostatních procesů celého báňského podnikání souvisejíc!
s těžbou uhlí (úprava uhlí, výroba koksu, odvalování
a zakládáni hlušin apod.) v OK aglomeraci na životní
prostředí.

Závěr
Referát jnformuje o tom, že na Báňské měřické
základně VŠB v Ostravě byl zpracován návrh na vybudování informačního a poradenského centra o vlivech poddolovánl na životní prostředí. Návrh reaguje tím na
skutečnost, že pokud se týče báňských vlivů jsou vlivy
poddolovánl hlavním negativním činitelem, který působí

největší měrou a na velké ploše v ostravsko-karvinské
aglomeraci na životni prostředí. Návrh vychází vstříc jak
naléhavým potřebám objektivního posuzová- ni vlivů
poddolování, tak i potřebám souborného a většího využívania objektivního vyhodnocování dosud v OKR prováděných poměrně rozsáhlých finančně nákladných měření
a pozorování vlivů poddolovánl na životní prostředf.
Jako základ pro činnost střediska je navrhováno vytvořeni racionélního informačního systému, který je v referátu
v hlavních rysech popisován. Tento ekologický informační
systém je chápán jako výchozí předpoklad pro zřízení
odborného centra - střediska pro sledování a kontrolu vlivu
poddolovánl na životní prostředí. Centrum by bylo nezávislé na důlních a jiných podnicích a sloužilo by pro potřebu
všech územních, oblastních, okresních, městských
a obecních úřadů, různých institucí a občanů na jedné
straně a těžebních a jiných podniků na straně druhé.
Informační systém o vlivu poddolovánf na životni prostředí bude zahrnovat jak informace o vlivu na jednotlivé
složky a celkovou úroveň životního prostředí, tak i informace o skutečnostech, umožňujících posoudit příčiny,
důsledky a širší souvislosti vývoje v předmětné části ekologické oblasti. V pozdější době je uvažováno s rozšířením
informačního systému a činnosti střediska i na sledování
a vyhodnocování vlivů ostatních procesů báňského podnikání (výroba koksu, odvalování a zakládání hlušin apod.)
v ostravsko-karvinské aglomeraci na životní prostředí.
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Zpevňování a utěsňování hornin
pomocí polyuretanových pryskyřic
Úvod
Hornická a stavební činnost je do značné míry ovlivňována geologickými podmínkami.Jejich zhoršení, nesoudržnost hornin, výskyt kuřavek a detritú, prúvaly vod
apod. způsobují zvýšené riziko pň prováděn! hornických
a stavebních prací, zvýšeni nákladů a nesplnění plánovaných termínů. Rychlým a účinným prostředkem pro řešení
těchto problémů je využití polyuretanových pryskyřic, vyráběných firmou Carbo Tech. Metody jejich aplikace
a organizace firmy včetně zastoupení pro Českou republiku, které zajišťuje firma Daněk Veterans z Ostravy.

Vlastnosti polyuretanů a jejich aplikace

Polyuretany vznikají reakcí dvou základních složek polyolenu a polyisokyanátu. Složky pro aplikaci v dolech jsou
voleny tak, aby při uchování maximálního zpevňovacího
efektu odpovídaly podmínkámschvalování a aby se v míře
co největší zamezilo ohrožení personálu, který s nimi
pracuje. Zásadně se pň zpevňováni horninového masivu
pracuje s napěněným polyuretanem.
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Nejprve bych rád vysvětlil, co se považuje za zpevňování horninového masivu. Uhlí ve sloji i průvodní horniny
jsou porušeny puklinami a střihy, takže tvoří bloky rozdílné
velikosti. Jestliže se tyto pukliny následkem dobývacích
prací a s tím spojených posunů masivu rozšíří, mohou
jednotlivé bloky ztratit soudržnost v důsledku třen! a uvolnit
se z masivu. Pod pojmem zpevnění se nyní rozumí, že
cílevědomým chemickým zásahem do horninového masivu se toto spojeni v důsledku tření zvýší natolik, že se
zabrání uvolnění větších bloků z masivu. V žádném
případě se -nesnažíme o to, abychom dosáhli původní
pevnost horninového masivu. Charakteristickými
vlastnostmi PUR, které zajišťuji přednosti ve srovnání s jinými prostředky pro zpevnění je nízká viskozita, nabývání
na objemu při tvrdnutí, řiditelný vzestup viskozity, nastavitelný čas v němž proběhne reakce, plasticita a soudržnost.
Nízká viskozita znamená výbornou prostupnost této
pryskyřice do malých a nejmenších puklin. Zvětšen! objemu při vytvrzení má výhodu v tom, že po vpravení
pryskyřice do masivu dochází k druhotné samovolné
injektáži a že náklady na pryskyřici klesají v závislosti na

dobře přístupných místech v porubní chodbě a provádět
vlastní injektáž v porubu. Tím se do značné míry zjednoduší pracovní postupy v porubu, ovšem dobrý komunikační systém mezi pracovníky u čerpadla a na místě
vlastni injektáže je nezbytným předpokladem.
Kromě toho je pro injektáž vyvinuta zvláštní injektažní
jehla, která rovněž slouží k uzavření vrtu.
Uchyceni v díře proti vysunutí je řešeno rozpernými
elementy. Těsněni vrtu proti úniku injektážního média se
dosahuje jistou délkou pryžové hadice. Pomocí injektažní
jehly se íésnění rozepře ve vrtu.
Aby se zamezilo vytékání pryskyřice z vrtu po skončené
injektáži, je uzávěr opatřen zpětným ventilem. Použiti tohoto utěsněni přináší do injektovánl vlče jistoty a snižl se
spotřeba pryskyřice zamezením ztrát, které nejsou nutné.
Pomocí prodlužovacích trubek je možno místo injektáže
ve vývrtu volit podle okamžité místní potřeby.
V zásadě je nutno poukázat na skutečnost, že pro
optimální kvalitu vytvrzené pryskyřice je základním
předpokladem dokonalé promíchání jednotlivých složek
ještě před injektážldo masivu. Proto byl vyvinutsměšovač,
který se vkládá do trubky zaváděné do vrtu. Injektažní
práce probíhají v přesně stanoveném pořadí. Místa, která
si vyžadují zpevnění se navrtají. Délka vrtu má přesahovat
dennípostup o 0.5 až 1 metr. Vrtné schéma se řídl místními
podmínkami.
Hlavn í možnosti aplikace P U R v uhelných dolech vidíme
ve zpevnění uhelného pilíře náchylného k vývalům,
zpevnění ústí porubu na chodbu, zpevnění geologických
poruch v porubu i na chodbách, zajištěni základních chodeb a výlomu z nadloží.

faktoru „napěněni. Vyplňuje se totiž objem jednotlivých
puklin. Řiditelný vzestup viskozity směsi obou složek má
výhodu v tom, že v případě velkých puklin se pryskyřice
stečením nedostane daleko od místa zamýšleného použití. V jisté vzdálenosti od vývrtu se tvoří opera. Vzhledem
k plasticitě, kterou lze rovněž nastavit a podle potřeby
měnit, neztrácí pěna soudržnost při posunech masivu.
Polyuretan drž! výborně v hornině, uhlí a dokonce i v takových materiálech jako je železo a dřevo, bohužel také
na pokožce a ve vlasech.
Polyuretanové pryskyřice se v německém hornictví používají od roku 1971. Pro technické aplikace v podmínkách
hlubinných dolů jsou nejpoužívanější metody náložková
a injektažní.

Metoda náložková
Při technologii založené na použiti náložek jsou obě
složky pryskyřice ve správném poměru vloženy do dvou
v sobě zastrčených polyetylenových hadicích. Ve vnitřní
hadici se nalézá diisokyanát (komerční název BEVEDAN).
Vnitřní i vnější hadice jsou kapalinotěsně uzavřeny jedinou
svorkou.
Aplikace náložek se předpokládá pro nasazení
v mocných, ploše, případně mírně šikmo uložených slojích, kde se následkem vývalú uhlí z pilíře obnažuje velká
plocha stropu předčasně a následkemtoho v nich dochází
k výlomům horniny z nadloží.
Zprvu se vrtají díry o průměru asi 50 mm pokud možno
v pravém úhlu na sešikmenf vytvořeném vývalem
z uhelného pilíře, potom se do vrtu vpraví asi 1.5 náložky
na 1 bm vrtu. Čtyřhrannou, špičatou dřevěnou tyčt se
náložka poruší. Aby se obě složky dobře promíchaly, je tyč
z tvrdého dřeva spojena přes adaptér s vrtačkou, rotační
vrtačka pohybuje tyčí ve vrtu po dobu asi 20 - 30 sekund,
potom se vrt uzavře.

Metoda injektažní
Zatím co se aplikace polyuretanu v náložkách většinou
omezuje na zpevnění uhelného pilíře proti vývalům
a následnému sešikmení, má injektáž univerzální využití,
jak se již v praxi ukázalo.
Pro zpevnění injektáží je dnes k dispozici několik systémů umělých pryskyřic, které pokrývají prakticky celý
rozsah případného nasazení. Jsou to polyisokyanát Bevedan a Polyol Bevedol.
BEVEDOL N-BEVEDAN - normální systém k zpevňování drobivých i volných hornin při vyšších teplotách
BEVEDOL NK-BEVEDAN - systém ke zpevňování
drobivých i volných hornin při nízkých teplotách
BEVEDOL S-BEVEDAN - nejrychlejší systém pro
zpevňování silně uvolněných a naltypřených oblastí
BEVEDOL WF-BEVEDAN - rychlý vodotěsný systém
pro zpevňováni a utěsňování při nízkých teplotách
a rychle tekoucí vodě
BEVEDOL OM-BEVEDAN - organominerální systém
k zpevňování tektonických a drobivých oblasti
GEOFOAM pěna k vyplňování dutin a výlomů
KRAXIL-BEVEDAN k elastickému utěsňování trhlin
BEVESEAL W - jednosložkový systém k zastavení
vodních přítoků
U všech systémů se používá poměru obou složek 1:1.

Technika
Pro injektáž bylo nutno vyvinout kromě vlastních
pryskyřicových systémů také potřebná zařízeni.
Kromě injektážního zařízení VPE II, které má malé
rozměry a dobře se s ním manipuluje, je především
vhodné pro nasazení ve stěnových porubech, je vyvinuto
zařízení VPE III.
Toto čerpadlo, které bylo vyvinuto především pro
injektáž využívající dlouhých hadic, je možno ustavit na

Nové oblasti aplikace
Jaké byly důvody k vývoji systému s urychlenou reakcí
(S- systém)? Hlavní důvod pro vývoj tohoto rychle reagujícího systému spočíval vtom, že při zpevnění mimořádně
silně rozvrstveného masivu docházelo vzhledem k pomalému tuhnutí ke značným ztrátám pryskyřice tím, že
pryskyřice vytékala z porušeného masivu. Zvláště kritickou
oblastí v tomto směru bylo ústí porubů na chodbu při
stěnování z pole. Přirozeně je hloubka, do které pronikne
tento urychlený systém podstatně menši ve srovnání se
systémem normálním. Jako kompromis se v kritických
případech osvědčilo použit S-systému k uzavření velkých
puklin a potom takto připravený masiv zpevnit obvyklou
technologií. To se však umožnilo teprve po vývoji nového
typu těsnění vrtu.
S-systém se v mnoha aplikacích osvědčil lépe než se
předpokládalo, vyžaduje však, vzhledem ke zkrácené
době reakce, velmi pečlivou práci.
Dovolte, abych v krátkosti popsal nasazeni S-systému.
Na dole Haus Aden se uzavřel porub ve sloji Ida u šiblku
409. Hráz sice těsnila, nikoli však okolní masiv, který byl
porušen vlivem odrubávání sloje. Tím se dostával metan
do větrů vedených šíbíkem. Když později porub ve sloji
Rottgersbankpodrubával zbytkový pilíř ve sloji Ida, změnil
se objem exhalovaného metanu. Zvětšená exhalace se
odváděla degazacl z prostoru za hrázi, avšak deprese
způsobila, že se puklinami nassávaly do degazačního
systému če_rstvé větry. Pomocí S-systému se masiv
utěsnil. Celkem se injektovaly 3 tuny směsi Bevedan-Bevedol S, pro práce spojené s injektáží se spotřebovalo
dvacet směn. Po provedeném utěsnění se již nezjistil
metan v průběžných větrech.
A nyni v stručnosti k nejnovějšímu vývoji systému pro
těsněniproti vodě, který se označuje zkratkou WF-systém.
Opětně se v praxi ukázalo, že existují případy, kdy dosavadní technologie těsnění proti vodě, tj. pomoci injektáže
cementových suspenzí nejsou dostatečné. Problémem
jsou především poměrné dlouhé časy reakce jednotlivých
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systémů, které umožňuji aby agresivní voda cementovou
suspenzi vyplavila, a to je přičinou neúspěchu. Našim
ůmyslembylo vyvinout velmi rychle reagujicl PUR-systém,
který by se napěnil právě působením vody, která se v masivu vyskytuje.
Těsněn) by muselo proběhnout tak rychle, aby se zabránilo vyplaveni pěny z puklin v masivu alespoň natolik, aby
to nebránilo utěsněni.
Stručně vylíčim jedno z prvních nasazení WF-systému.
Na dole Hansa se jednalo o utěsněni vodního zásobníku,
který byl tvořen úsekem důlní chodby, přehrazené hrázi.
Po uvedeni do provozu se zjistilo, že voda ze zásobníku
prostupuje puklinami a trhlinami v masivu okolo hráze a že
v úseku před hrází je přítok asi 500 l/s vody, kterou bylo
nutné čerpat zpět do zásobn (ku. P řed i za hrázlse provedla
řada vývrtů s rozteči 0,6m do hloubky 1,5m.
Pokud se týká injektážní techniky bylo mezitím možno
vyvinout čerpadlo, které při velmi přesném dávkováni
jednotlivých složek vykazovalo podstatné zlepšeni životnosti a menši náchylnost k poruchám, tim se redukuji
náklady na opravy.
Závěrem mi dovolte prohlásit, že polyuretan si již v SRN
a nyní ve zvyšující se míře i v zahraničí, v Evropě zejména
v Polsku a v České republice v Ostravskokarvinském
revíru, nalezl své pevné postavení v uhelných dolech.
Význam zpevňování hornin polyuretanem pro hospodárnost a bezpečnost v dobývání a ražení ve složitých podmínkách z hlediska geologie je nepopiratelný.
Dokonce si dovoluji tvrdit, že polyuretan je dnes pro
důlní provoz nepostradatelný.

Organizace firmy Carbo Tech
Firma Carbo Tech vyrábí a pomáhá při aplikaci polyuretanových pryskyňc od roku 1971. Její organizační schéma
je uvedeno v příloze. Můj příspěvek se týká části činnosti
Carbo Tech Berg und Tunelsystem, tedy hornických a tunelovacích injektážnlch systémů.
Tato společnost ve svém sídle v Essenu zaměstnává
přes dvě sté pracovníků a disponuje dvěmi linkami s kapacitou 5000 náložek za směnu a kromě toho je schopna
vyrábět až 1400 tun PUR měsíčně. Vzhledem k vysoké
kvalitě sy^ch výrobků, propracovaným aplikačním metodám, zajišťování potřebné techniky a relativně nízkým
cenám, vzhledem k operativnosti a šíň použití se aplikace
jejich výrobků rozšiřuje z Německa do dalších teritorií.
V Evropě je to zejména filiálka Carbo Tech - Polonia a nyní
je už zřízen konsignačnf sklad y OKD a zájmy společnosti
v české republice zajišťuje firma Daněk Veterans, ul.
28. října 93, Ostrava 1. Ta nejen zajišťuje dodávky polyuretanových pryskyřic, ale i potřebné techniky, zejména
směšovacích čerpadel PACO, jejich servis, zaškoleni
obsluhy i havarijní a běžné zásahy vlastni četou.

Závěr
Polyuretanové pryskyřice jsou neocenitelným pomocníkem pro zpevňováni a utěsňování hornin. Vzhledem ke
svýmvlastnostemjsou vhodné nejen pro zpevnováníuhelného piifře, kde byly první úspěšné aplikace, ale rozšiřují
se do dalších oblasti, kde je nutno zpevnit, nebo utěsnit
narušenou horninu či zabránit přítokům vod nebo pronikání plynů. Nyní jsou dostupné I v české republice a je jen
na vás, aby jste využili jejich přednosti.
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Důl Darkov produkuje:
kvalitní koksovatelne uhlí o zrnitosti 0 až 50 mm
energetické uhlí - proplastek 0 až 30 mm
- prach 0 až 10 mm
- prach 0 až 30 mm
- kaly

OKD, AKCIOVÁ SPOLEČNOST DŮL DOUBRAVA V DOUBRAVĚ

Důl Doubrava, jedna z výrobních organizačních jednotek akciové společnosti OKD Ostrava, patří mezi nejstarší doly v karvinské oblasti revíru.
Kvalitní černé uhlí těží již více než 170 let. Je podnikem ziskovým
a perspektivním i přes toto úctyhodné stáří, Doubravské uhlí jde dobře na
odbyt pro svůj nízký obsah síry a je také výhodným vývozním artiklem.
Současná filozofie vedení akciové společnosti, efektivní těžba a dobrý
odbyt vytěženého uhlí - se plné promítá rovněž do řízeni Dolu Doubrava.
Vedení Dolu Doubrava klade důraz na zajišťování moderní výkonné
techniky přizpůsobivé do náročných důlně-geologických podmínek dobývaní ze sedlových slojí.
Mezi důležité úkoly patří doplněni a obnova pracovníků podniku s cílem
stabilizovat zejména dělníky v důlních profesích a tak nahradit kvalifikované a zkušené pracovníky, kteří odešli v minulém období ze zdravotních
důvodů. Proto je vysoký zájem o poctivé a spolehlivé pracovníky.
Budoucnost podniku je v novém - severním poli, které otevírá dokončovaná jáma Doubrava IV. Ta je v současné době vyhloubena pod 12. patro
a svou absolutní hloubkou 1176 metrů se stala nejhlubší jámou v revíru.
Kolektiv doubravských pracovníků věří ve svůj podnik a s trochou hornického štěstí v prosperitu i v dalším období..
OKD, a.s. Důl Doubrava
735 33 DOUBRAVA

Tel.: 06995/21111
Fax: 06995/24169

OKD,a.s.,OSTRAVA
DŮL DUKLA VOJ.
HAVÍŘOV

DŮL DUKLA TĚŽÍ ENERGETICKÉ
ČERNÉ UHLÍ NEJVYŠŠÍ KVALITY*
Č.T. 06994/33591-94 * HAVÍŘOV
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ČESKOMORAVSKÉ DOLY
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
KLADNO

KOKSOVATÍME
A ENERGETICKÉ

V
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NEJVYŠŠÍ KVALITY
DUL ČSM STONAVA • DUL KLADNO • DUL TUCHLOVICE

MINING

AND

ENGINEERING
INJECTION SYSTEMS
• WILKIT
is a solid-elastic plastic comprising A an B component.
• WILKIT Foam
is based on silicate and
achieves a foaming factor of
approx. 1:30.
• WIPUR Fix
is a tough-elastic polyurethane
foam for rock and coal stabilisation.

ANCHOR SYSTEMS
• WÍBOREX
the self-drilling, fully embedded
bolt for application in strata.
• GFK-Bolt
the glass-fibre/plastic bolt
is corrosion proof, very light,
and can be cut or milled.

CAVITY FILLING SYSTEMS
• WILFOAM / WILFOAM K
the foamed concrete to which
air and water are mixed, is ideal
for filling all types of cavities.
It sets quickly and develops a
high early bearing strength.

EXPERTS IN THE FIELD
Our Willich team, with its experience, competent approach and
individual concepts, is the reliable partner in mining, tunnelling,
special ground engineering and
civil engineering.

NEWS
Long years of field experience
have given the Willich Mining
and Civil Engineering team an
optimum basis for the continual
development of our products
and systems.

• BTS
the charched telescopic support
which telescopes mechanically
to be clambed in position and
then charched with a delayedsetting material.

Willich
F Wiilich Berg- und Bautechnik GmbH + Co • Nádražní 66 • Ostrava 1 • Telefon (069) 23 37 79 • Telefax 23 37 80
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POMŮCEK
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POVRCFIOVÉ

PROVOZY

V naftem VP I konbchotiě mfižele nakoupil. 1
- hornické komplety ( fáračky )
- hornické kalhoty
- košile, trenýrky
- onuce < letní i zimní )
- př i 1by
- opasky
- rukavice < plátěné, kožené i anlivibrafinl )
- obuv ( gumové i kožené holinky )
- respiratory
- prostředky pro ochranu odi
- prostředky pro ochranu sluchu
- obleky pro báňské záchranáře
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za na Se ho
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České republiky a

Jsou dodávány v prvotřídní jakosti se zárukou kvality.

V naSetn sortimentu dále najdete
-

:

technický textil, provazy, lana, čisticí bavlny a hadry
malířské a natěračské potřeby, barvy, laky, lepidla a tmely
prací, čistící a úklidové prostředky
lopaty, násady a drobné nářadí
teenickou pryá, těsnění, osinek, hadice

Toto i jiné zboží můžete zakoupit v našich skladech
Ostrava. Palackého ulice
Ostrava, Zelná ulice

tel.:069/225822

tel.=069/234049

Bohunin -^Skřecoň, ulice 1 . máje tel . •• 06992/2013
Frýdek - Místek, Příborská ulice
Krnov - Cvi1ín, Opavská ulice
Olomouc - ulice 28. října

tel. =0658/32704

tel.:0652/2313

tel . •

jsou

DŮLNÍ PRŮZKUM A BEZPEČNOST PASKOV
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 739

21 PASKOV, OKRES ľRÝDľK - MÍSľl-K

ľrovádí na obchodním základě:

vel k oprú měrové vrty pro větrání, transport i spojení ( pr«» doly. tuncK.
podzemní kolektory ap.)
průzkumné vrty v podzemí ( včetně karotážních měření :» komplexního
zhodnocení vzorků )
důlní vrty pro geomechaniku. odvodňování, degazaci a zabezpečováni
podzemních dč!
povrchové vrty pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a ekologii
laboratorní analýzy uhlí. hornin, vod, odpadů a průmyslových prachu
průzkum znečištění vod a zemin a jejich dekontaminaci
inženýrské služby a znaleerví v oborech důlní degazace. větrání,
hydrogeologie, odvodňování, geologie, výpočtů zásob, aeotechnikv
geomechaniky, geofyziky, ekologie a speciálních měřtčských prací
/a vice jak 30 lei působení organizace v mimořádně složitých provoznč-geolosík-kých
podmínkách Oslravsko-karvinského uhelného revíru získali pracovníci F)PH potrebne
zkušenosti s realizací nabízených služeb.
DPH spolupracuje s řadou organizací v České republice a rozviji dnes svá obchodní spojeni se
zahraničními partnery. Stavíme na solidním jednáni, vstřícné cenové politice, vysoké odbornosti
;i kvalitě prací.

Telefon:
Ostrava 069/232722, 231546
Krýdok-Místelt 0658/95281,95425
Vax:
0658/95429, 0658/95372
M H »lektr«by*«iJické vrtaá «iopr«v« RHS-2 p

