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Anotace 

Bakalářská práce řeší porovnání několika nejznámějších způsobů ukončení porubu 

v revíru Ostravsko-karvinských dolů (dále jen „OKD“) pouţívaných přibliţně do roku 

2005 a nově zaváděných způsobů vyplývajících z potřeb rychlejšího a bezpečného 

ukončení moderních komplexů dobývacích technologií. K nové moderní technologii je 

nutno přistupovat jako k investici, která je plně vyuţita a přináší maximální návratnost a 

zisky jen v případě provozování porubu. Práce mapuje postupný vývoj různých způsobů 

přípravy porubu na likvidaci a překliz technologie s ohledem na co nejmenší odstávky 

porubu.  

Popisuje techniky kladení umělého stropu od jiţ nepouţívaných aţ po nejmodernější 

způsoby pouţívané u nás i ve světě při ukončování porubu. Dále jsou popsány první 

zkušenosti s těmito způsoby včetně vytvoření a zajištění výklizového kanálu slouţícího 

k výklizu sekcí mechanizované výztuţe. Součástí práce je vyhodnocení a porovnání 

jednotlivých způsobů s doporučením jejich vhodnosti nasazení do určitých podmínek. 

 

Klíčová slova: Umělý strop, likvidační kanál, svorníková výztuţ, razící kombajn, 

dobývací kombajn. 

 

Annotation 

This bachelor thesis covers the comparison of several well-known methods of 

longwall screening used at Ostravsko-karvinské doly (further on referred to as OKD only) 

until ca 2005 and of the newly implemented methods based on the need of quicker and 

safer screening of modern longwall sets. The new equipment sets need to be considered 

capital expenditure which is fully used and brings maximum payback and profits only if 

operated in a longwall panel. The thesis is mapping the gradual development of different 

screening and equipment move methods in view of the shortest downtime of longwall 

equipment possible.  

 

The thesis describes the artificial roof installation technique for methods which are 

not used anymore and the most state-of-the-art longwall screening procedures.  



It also stipulates first experience with their use including the methods to develop and 

support the handling channel used for recovery of the full longwall equipment sets 

including powered supports. The thesis includes an assessment and comparison of 

individual methods with the recommendation of their application in certain conditions. 

 

Key words: Artificial roof, recovery channel, roof bolts, roadheader, shearer. 
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Seznam použitých cizích slov a zkratek: 

ČBÚ – Český báňský úřad 

Lupanka – půlkulaté dřevěné prkno délky cca 3 – 4 metry vyrobené rozříznutím kulatiny 

OKD – Ostravsko-karvinské doly 

Pokos – jeden kompletní cykl, kdy porub postoupí o jednu zabírku včetně zajištění 

POP 2010 – projekt optimalizace produkce, investiční program OKD 

Porubní fronta – délka porubu mezi úvodní a výdušnou chodbou  

Prorážka – spojovací chodba mezi přístupovými chodbami budoucího porubu 

Překliz – přesun technologie na nové stanoviště 

Stojka SH – individuální hydraulická stojka 

Stařiny – vydobytý prostor (závalová část) rubání 

Svorníková výztuž – tyčové ocelové prvky namáhané na tah, které stabilizují horninu 

TH rovinový nosník (TH rovina) – rovný díl ocelové výztuţe 

Umělý strop – zesílení únosnosti stropu v porubu za pomocí vhodných materiálů 

VOJ – vnitřní organizační jednotka OKD 

Zabírka – šířka řezného orgánu dobývacího stroje 
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1. ÚVOD 

Na dolech OKD byla v průběhu let 2009 a 2010 nasazována nová a výkonnější 

technologie, která vyţaduje nové přístupy k celé řadě důlních činností jako doprava 

technologie, uvedení porubu do provozu a nakonec likvidace nebo překliz technologie na 

nové stanoviště v nejefektivnějším čase. Hlavním cílem při zdokonalování způsobů 

ukončení je minimalizace neproduktivního období porubu a zajištění maximální 

bezpečnosti při ukončování a samotné likvidaci a také do jisté míry standardizace systému 

k nejširšímu vyuţití zvolené metody na dolech OKD. 

Jednou z nejnáročnějších a nejrizikovějších operací ze všech činností za ţivotnost 

porubu povaţuji právě přípravu porubu pro jeho ukončení vyplývající z potřeby vytvoření 

mnohem větší plochy otevřeného prostoru neţ za standardních podmínek při reţimu 

dobývání porubu. Tento prostor je zabezpečován pomocí kladeného umělého stropu, který 

zabraňuje protrţení nadloţí v místě plenění sekcí a v likvidačním kanálu slouţícím k 

výklizu sekcí mechanizované výztuţe z porubu. Řada úvah a doporučení vychází z mých 

osobních zkušeností v této problematice získaných za období praxe cca 15 let.  

Na této práci jsem spolupracoval s profesními pracovníky přípravy výroby Dolu 

Karviná a ČSM, kteří se mimo jiné podílejí na implementaci jednotlivých nových způsobů 

přípravy porubu na ukončení. Za účelem podrobnějšího prozkoumání jednotlivých způsobů 

na místě, mi bylo umoţněno absolvovat několik fárání kromě Dolu Karviná i na dolech 

Paskov a ČSM a získat tak podrobnější informace z konkrétních pracovišť s moţností 

přesnějšího porovnání jednotlivých způsobů přípravy porubu na ukončení v OKD. 
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2. VYHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZPŮSOBŮ UKONČENÍ 

PORUBU PRO VÝKLIZ TECHNOLOGIE 

V době před nasazením nové moderní technologie firmy Bucyrus na dolech OKD 

byly v zásadě pouţívány 3 základní způsoby zajištění stropu při ukončování porubu, které 

se více či méně osvědčovaly a ty osvědčenější byly postupně zdokonalovány. Rozdíly 

jednotlivých způsobů byly především v pouţitém materiálu ke zpevnění stropu a výjimkou 

nebyly vzájemné kombinace těchto způsobů. Rozměry umělých stropů byly voleny v šířce 

cca devíti metrů v závislosti na typu mechanizované výztuţe a dobývané mocnosti porubu. 

2.1 Kladení umělého stropu pomocí lan 

Jako první metodu uvedu kladení umělého stropu lanovým systémem, který byl 

zaloţen na principu nataţení jednotlivých tahů lan dostatečné únosnosti, tvořící nosnou 

část umělého stropu. Lana byla nataţena v celé délce porubní fronty a ukotvená na výztuţi 

přístupových chodeb k porubu pomocí TH rovinových nosníků a TH šroubů. Lana byla 

kladena s roztečí maximálně jednoho pokosu v takovém počtu, aby byla pokryta postupně 

celá plocha mechanizované výztuţe od pilířové strany stropnice aţ po počvu v závalovém 

prostoru během postupu porubní fronty porubu. Celková šířka umělého stropu dosahovala 

cca devět metrů. Samostatná lana byla aplikována jen v ojedinělých případech z důvodu 

jejich nedostatečného krytí stropu, a proto byla kombinována s ocelovými síťkami nebo 

pletivy. Tato alternativa představovala zavěšení pásu pletiva na nosné lano pomocí 

vázacího drátu během kaţdého pokosu. V závěrečné fázi kladení umělého stropu před 

započetím vyuhlování výklizového kanálu byly na sekce mechanizované výztuţe 

instalovány TH roviny v určené rozteči a v poloze rovnoběţné s osou sekce 

mechanizované výztuţe. TH roviny byly instalovány ze sloţených tahů v délce přesahující 

rozměr stropnice pro dostatečné zajištění stropu nad stropnicí mechanizované výztuţe a 

moţnost napojení dalších dílů TH rovin směrem na pilíř. Na přesahující části TH rovin 

byly napojovány další díly TH výztuţe slouţící k zajištění výklizového kanálu. 

Výhodou tohoto způsobu byla nízká náročnost na fyzickou pracnost a z důvodu 

častého vyuţívání vyřazených lan i ekonomicky výhodné.  

Nevýhodou a to zásadní bylo, ţe systém byl pouţitelný pouze při velmi kvalitních 

nerozrušených pískovcových stropech, coţ částečně kompenzovala kombinace lan 



Ota Sabela: Způsoby ukončení porubu 

2011  3 

s pletivem, které bylo v té době velmi nekvalitní a nesplňovalo nároky na únosnost. Velmi 

vysoké riziko představovalo zachycení a namotání pletiva i s lanem na buben řezného 

orgánu dobývacího kombajnu. Tento způsob se jiţ hlavně z bezpečnostních důvodů 

nepouţívá, ale dle mého názoru se jeho principy staly základem pro vývoj modernějších 

technik umělých stropů. 

2.2 Kladení umělého stropu pomocí dřevěných lupanek 

Tento způsob je zaloţen na principu vytvoření souvislé zpevněné plochy umělého 

stropu tvořenou dřevěnými prkny vyrobenými rozřezáním kulatiny (dále jen „lupanami“), 

které byly vzájemně svazovány buď ocelovým lankem, řetězem, nebo vázacím drátem. 

Lupany byly kladeny během kaţdého pokosu hustě vedle sebe v celé délce porubní fronty. 

Styčné plochy mezi skupinami lupan v jednotlivých pokosech musí být situovány 

šachovitě, aby nevyvářely linie diskontinuit s nebezpečím protrţení stropu v nadloţí 

porubu. Během postupu porubní fronty vytvoří lupany souvislou propojenou plochu od 

pilířového konce stropnice sekcí mechanizované výztuţe aţ po úroveň počvy v závalovém 

prostoru za sekcemi mechanizované výztuţe. V závěrečné fázi kladení bylo postupováno 

stejně jako v bodě 1.1 instalací TH rovin na stropnice sekcí mechanizované výztuţe. 

Výhody tohoto způsobu byly v celkovém dobrém krytí stropu a větší únosnosti 

umělého stropu neţ u lanového systému. Je vhodný prakticky do všech typů i zhoršených 

stropních podmínek a je vyuţíván v některých případech i v současnosti. Povaţuji tento 

způsob za jeden z nejčastěji a nejdéle pouţívaným způsobem přípravy porubu k ukončení 

pro výkliz technologie z mechanizovaných porubů, zejména při zhoršených stropních 

podmínkách.  

K zásadním nevýhodám patří nerovnoměrná únosnost umělého stropu v závislosti na 

různé kvalitě pouţitého dřeva, která byla obtíţně docílitelná, a proto mohlo docházet 

k neţádoucím rozdílům ve kvalitě a únosnosti stropu v určitých částech porubu. Dalším 

moţným ovlivněním kvality umělého stropu je nedodrţování technologické kázně při 

kladení a preciznosti provedení spojů jednotlivých lupan. Během ukončování porubu je 

zapotřebí velkých objemů dřeva, takţe klade velmi vysoké nároky na směnnost jak 

v oblasti dopravy materiálu pro porub, tak při samotném kladení umělého stropu v porubu.  
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Dalším neméně důleţitým faktorem, který plyne z kladení velkého objemu dřeva na 

mechanizovanou výztuţ, je poměrně velká pracnost a zvýšené riziko pracovních úrazů 

z důvodu zasaţení pracovníka padající horninou po celou dobu kladení umělého stropu 

v blízkosti otevřeného prostotu. Pro tyto nevýhody je nutno hledat další moţnosti a 

zdokonalovat pouţívané metody přípravy porubu na ukončení. [4] 

2.3 Kladení umělého stropu pomocí drátěného pletiva 

Tento způsob přípravy porubu na ukončení vyuţívá jako hlavního stavebního prvku 

umělého stropu drátěné (plotové) pletivo v kombinaci s kladením lupan, ale jen jako 

doplňujícího prvku ke zvýšení únosnosti stropu. Pletivo bylo distribuováno do porubu 

v rolích cca 25 aţ 50 metrů dlouhých a širokých cca 1 aţ 1,25 metru. Během vyuhlování 

kaţdého pokosu bylo pletivo rozvinuto v jednotlivých úsecích porubu a v celé délce 

porubní fronty zavěšeno na stropnice mechanizované výztuţe. Pásy pletiva byla mezi 

sebou spojována vázacím drátem pro vytvoření kompaktní plochy. Pletivo bylo po dobu 

vyuhlování zavěšeno pod stropnicemi sekcí mechanizované výztuţe pro zamezení jeho 

zachycení dobývacím kombajnem. 

Po vyuhlení kaţdého dílčího pokosu bylo provedeno postupné zajišťování stropu v 

porubu přesunutím jednotlivých sekcí výztuţe směrem k pilíři za současného podjíţdění 

zavěšeného pletiva. V případě zhoršených stropních podmínek byla aplikována výhodnější 

kombinace pletiva s dřevěnými lupanami pro zvýšení únosnosti stropu. Po absolvování 

tohoto cyklu pracovních operací následovalo zavěšení dalších pásů pletiva. V závěrečné 

fázi bylo provedeno kladení TH rovin stejně jako v bodě 1.1a 1.2.  

Výhodou tohoto způsobu kladení umělého stropu bylo vytvoření kompaktní sítě 

s dobrou únosností a velmi dobrým krytím stropu proti propadnutí horniny i drobnějšího 

charakteru. 

Nevýhodou byla ovšem stále přetrvávající pracnost kladení umělého stropu, i kdyţ v 

menší míře neţ u popsaného způsobu v bodě 1. 2. Stále zůstává poměrně velký objem 

dopravovaného materiálu do porubu a zvýšené riziko při zavěšování pletiva na stropnice 

sekcí mechanizované výztuţe. Rizikové bylo taktéţ zachycení pletiva dobývacím 

kombajnem a poškození pletiva stropnicemi mechanizované výztuţe během přesouvání.  

Po vyhodnocení všech nevýhod během kladení umělých stropů výše zmiňovaných metod, 
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zůstává jednoznačně nejrizikovější závěrečná etapa instalace TH rovin na stropnice sekcí 

mechanizované výztuţe, které byly smontovány ze dvou kusů TH rovin pomocí TH 

šroubů. Montáţ těchto tahů probíhala nad povolenými stropnicemi sekcí mechanizované 

výztuţe za zvýšeného rizika pracovního úrazu, takţe byla předmětem dalšího 

zdokonalování technik kladení umělých stropů. 

3. VARIANTY NOVÝCH ZPŮSOBŮ UKONČENÍ PORUBU PRO 

NOVÉ TECHNOLOGIE 

3.1 Kladení umělého stropu systémem sítě MIDO 

Síť typu MIDO je nehořlavá stropní síťovina slouţící pro účely kladení umělého 

stropu v porubech před jejich likvidací. Jednotlivé díly sítě jsou tvořeny z drátěného 

svařence o rozměrech kopírující zabírku dobývacího kombajnu a šířku mechanizované 

výztuţe. Jsou tedy vyrobeny na míru konkrétní technologie. Tento systém kladení a 

konstrukce umělého stropu v sobě integruje výhody předcházejících výchozích technik a 

představuje rozhodující okamţik určující směr vývoje umělých stropů. Proto ho povaţuji 

za počátek moderního systému přípravy porubu na likvidaci v OKD, i kdyţ se začal 

pouţívat ještě před nasazením moderních dobývacích komplexů v investičním programu 

optimalizace provozu (dále jen „POP 2010“) v OKD. 

Stropní síťovina typu MIDO umoţňuje provádět průběţnou ochrannou vrstvu tvořící 

kompaktní nehořlavou síť. Vzájemné postupné spojování řad sít pomocí hákových ohybů 

drátů vede k vytvoření kompaktní ochranné vrstvy bez moţnosti bočního posunu 

jednotlivých řad sít. Pouţitý jedinečný samosvorný způsob vzájemného spojení 

jednotlivých sít spočívající v zajištění spoje vlivem působení tlaku mezi horninou a 

stropnicí mechanizované výztuţe, zabraňuje jejich samovolnému rozpojení (obr. č. 1). [4] 

 
Obrázek 1: Systém spojování sít [4]. 
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Stropní síťovina typu MIDO splňuje všechny technologické poţadavky v oblasti 

kladení umělého stropu v porubech. Při vlastním kladení umělého stropu se jednotlivé řady 

sít kladou před stropnice mechanizované výztuţe delší stranou podélně s pilířem porubu. 

Kaţdý pokos představuje poloţení jedné řady sít mezi spodní a vrchní úvratí porubu. Pro 

ještě vetší zesílení stropu je moţno pouţít dřevěných výztuh z prken (lupan) v délce cca    

4 m kladených v řadě za sebou podélně s pilířem. Lupany jsou připevněny vázacím drátem 

pod síť typu MIDO před stropnicemi sekcí mechanizované výztuţe, které budou potaţeny 

k pilíři (viz obr. č. 2). [4] 

 
 Obrázek 2: Smontovaná řada sít (foto autora) 

 

V závěrečné fázi bude provedena instalace TH rovin stejným způsobem jako 

v kapitole 1, viz příloha č. 1. Velkou výhodou tohoto způsobu ukončování porubu je 

vytvoření kompaktní nehořlavé sítě v prostoru celého porubu a velmi kvalitní oddělení 

pracovního prostoru od závalového prostoru vytvořeného po vypleněné sekci 

mechanizované výztuţe.  

V porovnání s ostatními uvedenými způsoby přípravy na ukončení porubu je u této 

metody zásadním způsobem sníţena náročnost dopravy jak v objemu tak i hmotnostech 

dopravovaného materiálu. Dále má tento systém podstatný vliv na bezpečnost práce při 

kladení stropu, protoţe nízká hmotnost jednotlivých sít umoţňuje snadnější manipulaci a 
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podstatným způsobem zkracuje dobu kladení a setrvání pracovníků v blízkosti ohroţeného 

prostoru na pilíři porubu. 

Má nemalý podíl i na bezpečnosti při vlastním plenění sekcí. Na obr. č. 3 je patrné 

kvalitní krytí stropu proti propadávání nadloţí i drobnějšího charakteru. 

 
Obrázek 3: Krytí stropu nad sekcí mechanizovaní výztuže (foto autora) 

 

Nevýhodou je nepouţitelnost síta i po částečné deformaci např. z důvodu 

nevhodného způsobu dopravy, která znemoţní kvalitní spojení jednotlivých sít pomocí 

hákových ohybů. Tyto problémy se ovšem vyskytují ve výjimečných případech. 

Hlavní nevýhodou celé operace přípravy porubu na ukončení, stále zůstává 

nejrizikovější část tak jako u všech zmiňovaných způsobů, a to závěrečná etapa instalování 

TH rovin. Zásadní potřeba tento problém řešit s větším důrazem přichází po investičním 

programu POP 2010 zaváděním nové moderní technologie v porubech. S nasazením 

mechanizovaných výztuţí firmy Bucyrus typu DBT přicházejí vedle zvýšených parametrů 

ve výkonu a únosnosti výztuţe taká mnohem rozměrnější stropnice a během instalací TH 

rovin na sekci v porubu vzniká velký otevřený prostor, takţe vytvořené riziko úrazu během 

montáţe TH rovin je příliš velké. 

Po zváţení všech dostupných moţností navrhuji na závodě ČSA Dolu Karviná pro 

výztuţ do středních mocností typu DBT opatření pro bezpečnější instalaci TH rovin na 
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stropnice mechanizované výztuţe, spočívající ve změně poměru obou délek TH rovin 

montovaných v jednom tahu na stropnici sekce. 

Prodlouţením zadního dílu na cca 4 m a zkrácení druhého montovaného dílu na 2 m 

s přihlédnutím na bezpečnou manipulaci a dostatečnou délku pro napojení další části 

navazující výztuţe k zajištění výklizového kanálu, bylo docíleno posunu montáţního místa 

do prostoru před stropnici sekce a sníţeno nebezpečí spojování TH rovin nad stropnicí 

sekce mechanizované výztuţe. 

3.2 Kladení umělého stropu systémem sítě MIDO a svorníky 

S rostoucí potřebou zajištění ještě větší stability stropu a moţnosti vyuţití výhod 

zaváděné svorníkové výztuţe, logicky vyústilo v moţnost kombinovat tyto dva systémy 

pro zajišťování porubů jak při dobývání (zajišťování výklenků porubu) tak i k zajištění 

umělých stropů při přípravě porubu na ukončení.  

Svorníkovou výztuţ nelze pouţívat zcela univerzálně, její uplatnění je moţné 

převáţně ve skalních, případně poloskalních horninách, celistvých i rozpukaných, ale 

schopných vytvářet v nejbliţším nadloţí únosné klenby. V kaţdém případě je nutné, aby 

byla plocha otevřeného prostoru bezpečně stabilní po dobu osazování svorníkové výztuţe, 

tj. před jejím ukotvením. Svorník je tvořen třemi základními částmi, viz obr. č. 4: 

- šroubovou hlava 

- kotevní tyč 

- kotevní patka 

 

 

 Obrázek 4: Svorník APB-1-k [7] 

 

 

Kombinace sít typu MIDO a svorníků je ve stádiu ověřování pouţitelnosti, ale v 

tomto systému spatřuji moţnost alespoň v některých případech nahrazení, nebo alespoň 

zásadní omezení pouţívání TH rovin během ukončování porubu.  
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První pouţití kombinace sítě typu MIDO a svorníků bylo provedeno na Dole ČSM 

v období 3/2010 při reinstalaci části porubu č. 331 203. 

Předmětem této operace bylo zkracování porubu č. 331 203 o 38 ks sekcí mechanizované 

výztuţe firmy Bucyrus typu DBT 1300/3100. Mimo jiné šlo o jedinečný příklad, kdy bylo 

zkombinováno několik způsobů ukončení porubu a to kladení lupan s provázáním 

ocelovými lanky nebo řetězy a po ukončení potahování sekcí bylo provedeno zajištění 

stropu navazujícího výklizového kanálu pomocí stropní sítě typu MIDO se současným 

vyztuţením stropu ocelovými kotevními svorníky typu APB-1-k, s roztečí podélně 

s pilířem 1,0 m a vzdálenosti jednotlivých řad 0,8 m, viz obr. č. 5. [3] 

 
Obrázek 5:Řez ukončovaným porubem [3] 

 

Na tomto projektu byla ověřována pouţitelnost kombinace sítě typu MIDO a svorníkové 

výztuţe i kdyţ jenom v závěrečné fázi ukončení části porubu, takţe se týká ve větším 

měřítku rozšiřování výklizového kanálu neţ samotného kladení umělého stropu. Budu se 

tímto porubem zabývat v kapitole vyuhlování a zajišťování výklizového kanálu dobývacím 

kombajnem. [3] 

3.3 Kladení umělého stropu použitím polypropylenové sítě 

Vývoj polymerních materiálů v oblasti vázacích prostředků potaţmo sítí pro pouţití 

v podzemí uhelného průmyslu byly vytvořeny nové moţnosti jejich vyuţití. Tento pro 

OKD zcela nový způsob přípravy porubu na ukončení a samotné kladení umělého stropu 

vychází ze zkušeností v oblasti hornictví na dolech ve Spojených státech amerických. 
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S touto problematikou se seznámili na pracovní cestě jak zástupci generálního 

ředitelství OKD tak i některých vnitřních organizačních jednotek (dále jen „VOJ“) a 

doporučili její odzkoušení v podmínkách dolů OKD.  

Zástupci OKD se v USA setkali s paţící sítí vyrobenou z polypropylenu typu 

Huesker Minegrids od firmy NBW MINING, která se vyznačuje vysokou pevností a 

nízkou hmotností a vytváří nad porubem ochranný paţící štít, viz schéma na obr. č. 6.  

 
 Obrázek 6: Schéma obloženého porubu [6] 

Po vyrobení jednotlivých částí sítě ve výrobním závodě, začíná kompletace umělého 

stropu poţadované velikosti pro celý porub. Jednotlivé díly se spojují ručně pomocí lanek 

z polypropylenu a vytvoří pevný celek ve formě kompaktní sítě pro celkovou rozlohu 

porubu.  

Výrobce je schopen dodat síť smontovanou z menších dílů pro porub v délkách 20 aţ 

400 m, viz obr. č. 7. Hotová síť bude srolována do koberce a dopravena jako celek na 

přístupovou chodbu k porubu, viz obr. č. 8. 

 
 Obrázek 7: Kompletace pažící sítě [6]    Obrázek 8: Srolovaná pažící síť [6] 
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Vlastní kladení umělého stropu bude zahájeno postoupením porubu do 

poţadovaného staničení a vtaţením koberce do porubu v celé délce porubní fronty pomocí 

dobývacího kombajnu.  

Pomocí stropnic sekcí mechanizovaných výztuţí následuje vyzdviţení začátku 

koberce umělého stropu v celé délce porubní fronty a upnutí pomocí pilířových opěr sekce 

mechanizované výztuţe ke stropu. Na obrázku č. 9 je znázorněno vtahování sítě do porubu 

dobývacím kombajnem přes naváděcí zařízení chránící sít před poškozením a na obrázku 

č. 10 je znázorněno vyzdviţení sítě pomocí navijáků pod stropnice sekcí. 

 
 Obrázek 9: Vtahování sítě do porubu [6]     Obrázek 10: Zavěšování pažící sítě [6]    

 

Dokončení první fáze bude ukončeno přesunutím sekcí mechanizovaných výztuţí a 

tím definitivní ukotvení sítě ke stropu. Pro moţnost dalšího vyuhlování bude role koberce 

vyzdviţena pomocí ručních navijáků těsně pod stropnice mechanizovaných výztuţí a 

porub bude připraven k těţbě. 

S takto připravenou sítí umělého stropu pak bude moţno provádět vyuhlování dalších 

pokosů bez časových ztrát při dopravě materiálu do porubu, vše bude připraveno na 

podjíţdění kompletního umělého stropu, který se postupně odvíjí z role zavěšené na 

stropnicích sekcí, vţdy po kaţdém pokosu o jednu zabírku dobývacího kombajnu.          

Dle zpracovaného projektu bude ke stabilizaci stropu aplikována ocelová svorníková 

výztuţ schváleného typu. [6]  
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Pro zavrtávání svorníků bude pouţit samohybný vrtací stroj s pojezdem po trati 

porubového dopravníku, viz obr. č. 11. 

 
 Obrázek 11: Vrtací stroj s pojezdem po porubovém dopravníku [8]    

Tento stroj umoţňuje zavrtávání dvou vrtů současně. V tomto případě svorníková výztuţ 

zcela nahrazuje instalaci TH rovin. Nutno podotknout, ţe tento způsob je provozován 

v dolech USA, kde jsou podstatně příznivější geologické podmínky a lehčí stropy neţ na 

jiných dolech. Proto je nutné přistupovat k této formě umělého stropu s patřičným 

přihlédnutím na geologické podmínky a vhodnost pouţití svorníkové výztuţe. 

Kromě výhod systému ve velké pevnosti materiálu, nízké hmotnosti sítě k poměru 

rozlohy krytí stropu a kompletní dopravě celého umělého stropu v jednom kroku od 

výrobce aţ po porub, je nejdůleţitějším přínosem zvýšení bezpečnosti během celé přípravy 

porubu na ukončení.  

Tento systém zaručuje minimální pohyb pracovníků v blízkosti otevřeného prostoru a 

to pouze při prvním vyzdviţení sítě ke stropu. Vrtání svorníků je maximálně 

mechanizované a obsluha je kryta stropnicemi mechanizované výztuţe. Nezanedbatelná je 

úspora ve sníţení směnnosti a urychlení celého procesu ukončení porubu umoţňující 

včasné nasazení technologie v dalším bloku dobývacího prostoru, takţe zaručuje 

minimalizaci neziskového, netěţebního období.  
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Strategickou podmínkou plného vyuţití efektivity tohoto systému je připravenost dalšího 

bloku dobývacího prostoru. Důleţitým kritériem při rozhodování pro nasazení tohoto 

systému bude zajisté také příznivá pořizovací cena. 

3.4 Kladení umělého stropu použitím polypropylenové na Dole ČSM 

Nový způsob přípravy na ukončení porubu pouţitím polypropylenové sítě byl jako 

první v revíru OKD odzkoušen v období 12/2010 na Dole ČSM v porubu č. 320 209. Jedná 

se o pouţití polypropylenové sítě s popruhem typu OSBORN MM 20, výrobce Osborn 

Strata Products, viz obr. č. 12. Síť je podobné konstrukce jako sítě firmy NBW MINING. 

 
Obrázek 12: Detail sítě OSBORN MM 20 a kompletace hotové sítě [5] 

 

Pouţití samotné svorníkové výztuţe byly doprovázeny omezeními zásadního 

charakteru ovlivňující průběh ukončování porubu. Na základě legislativy není moţné 

pouţití svorníkové výztuţe jako samostatné výztuţe v oblastech zařazených do III. stupně 

nebezpečí horských otřesů. V tomto případě bylo nutno pouţít ke zvýšení únosnosti stropu 

TH roviny instalované na stropnicích sekcí mechanizované výztuţe. [2] 

Základní údaje o porubu[1]: 

Porub č. 320 229 byl dobýván ve 2.a kře na závodě Sever Dolu ČSM pod stropem 

sloje 32 (624) s místní přibírkou nadloţních hornin. Mocnost 32 sloje se v oblasti 

dobývaného porubu 320 209 pohybovala od 176 cm do 266 cm. Úklon sloje je v oblasti 2.a 

kry relativně rovnoměrný a pohybuje se od 5° do 7° směrem k východu. Hloubka uloţení 

sloje v místě dobývaného porubu č. 320 209 se pohybuje od 980 m do 1030 m pod 

povrchem.  
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Mocnost meziloţí k nejbliţší bilanční slojí (sloj 30) v oblasti porubu č. 320 209 se 

pohybuje v intervalu od 35 m do 43 m s maximem v JV části hodnocené oblasti (vrt 1142).  

Meziloţní vrstvy jsou tvořeny ze 76 aţ 98 % jemnozrnným aţ hrubozrnným 

pískovcem s ojedinělými polohami drobnozrnných slepenců. Tyto pískovce mají charakter 

kompaktních lavic, jejichţ mocnost se pohybuje v intervalu od 8,3 do 14,9 m a narůstá 

směrem k východu. V bezprostředním nadloţí sloje 32 se vyskytuje poloha prachovců o 

mocnosti od 0,1 m do 1,65 m s maximem výskytu v SZ části. Podloţí sloje 32 je tvořeno 

prachovci a jílovci o mocnosti od 0,5 m do 4 m a dále pískovci a slepenci, jeţ se 

podstatnou měrou podílejí na stavbě meziloţí k nejbliţší bilanční sloji 33a (608).  

Porubem č. 320 209, v pořadí jako pátým, pokračovala exploatace spodních sušských 

vrstev v oblasti 2.a kry na závodě Sever. V nadloţí porubu č. 320 209 byly vydobyty sloje 

26 (1998 – 1999), 28 (2000), 29b sp. l. (2005 – 2007) a 30 (2008) ve vzdálenostech 179 m, 

99 m, 44 m a 28 m v mocnostech 100 cm, 120cm, 210 cm a 180 cm. Významnými 

tektonickými poruchami v oblasti 2.a kry jsou kerné poruchy „A“, „B“ a „těšínský zlom“. 

Porubem byly přecházeny drobné tektonické poruchy ve směru V – Z aţ JZ – SV o úklonu 

60° - 70° a o amplitudě do 1 m, a to zejména v závěrečné fázi dobývání, tj. při přibliţování 

se k plánované linii dorubu. Délka porubní fronty porubu č. 320 209 činila 181,5 m, čemuţ 

odpovídalo 104 sekcí BUCYRUS – DBT 1300/3100. Porub byl vybaven dobývacím 

kombajnem EICKHOFF – SL 300 a porubovým dopravníkem BUCYRUS – PF 6/1042.  

Vlastní realizace probíhala ve spolupráci s firmou STRATA PRODUCTS a Dolem 

ČSM. Byl zpracován návrh přípravy porubu č. 320 209 k likvidaci při pouţití svorníkové 

výztuţe (systém AT) v kombinaci s důlní polypropylenovou paţící sítí s popruhy OSBORN 

MM 20 – výrobce Osborn Strata Products. Síť byla certifikována VVUÚ, a.s. v Ostravě 

Radvanicích a je opatřena prohlášením o shodě pod číslem VVUÚ – 165/H/2010. Paţící 

síť byla dodávána v 8 panelech o váze jednoho panelu 200 kg a rozměrech 25 x 13 m 

stočených do rolí o dopravních rozměrech 3200 x 1200 x 900mm.  

Důlní polypropylenová síť s popruhy OSBORN MM 20 o okatosti 60 x 60 mm byla 

na začátku vybavena startovacím ocelovým lanem o průměru 10mm. Část sítě, která byla 

určena pro závalovou část sekce mechanizované porubní výztuţe a byla dlouhá 5m, byla 

zesílená popruhy na únosnost 10 tun. Část sítě od závalové hrany sekcí mechanizované 

porubní výztuţe po pilíř v délce 8 m, byla zesílená popruhy na únosnost 5 tun. 



Ota Sabela: Způsoby ukončení porubu 

2011  15 

 Na síti byla barevně vyznačena linie 1. řady svorníků na zálomové hraně sekcí 

mechanizované porubní výztuţe (obrázek č. 13). Síť byla dopravena na výdušnou třídu 

porubu a po vytvoření 1. zabírky (cca 0,8 m) byla dopravena po jednotlivých rolích pomocí 

porubového dopravníku do porubu. Následně byla spojována speciálním vázacím 

materiálem (lanové svorky, plastové samosvorné rychlospojky, uzly na popruzích) a 

zavěšována na stropní štíty sekcí mechanizované porubní výztuţe, podjíţděním kaţdé 

druhé sekce pod pruh sítě o šířku vytvořené zabírky (cca 0,8 m). V místech nerovného 

nebo protrţeného a vypadnutého stropu, aby nedocházelo při podjíţdění sítě sekcemi 

k jejímu shrnování, bylo provedeno vyhráňování pomocí dřevěných lupánek. Startovací 

lano bylo připevněno na oblouky TH výztuţe na výdušné a těţní třídě lanovými svorkami.  

 
Obrázek 13: Porub zajišťovaný sítí OSBORN MM 20 (foto Důl ČSM) 

Zbývající část sítě byla zpět srolována a zavěšena pomocí speciálních popruhů 

s háky pod stropní štíty sekcí. Takto bylo postupováno aţ do vytvoření 6. zabírky, tj. kdyţ 

se před stropními štíty sekcí objevil barevný pásek označující linii zahájení vrtání 1. řady 

svorníků. Tato 1. řada svorníků (a také i další) byla instalována pomocí ručních 

vzduchových svorníkovacích zařízení Super Turbo Bolter (STB) firmy MINOVA. Byly 

pouţity svorníky typu APB-1-k délky 2,4 m firmy MINOVA viz příloha č. 2, které byly 

vrtány s roztečí 1 m přes ocelovou pásnici „W strap“ a speciální podloţku firmy OSBORN 

STRATA PRODUCTS, chránící závitovou část svorníku před poškozením při upínání 

sekcí (obr. č. 14).  

 
Obrázek 14: Ocelová pásnice se svorníkovou podložkou (foto Důl ČSM) 
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Po navrtání 1. řady svorníků byly konce startovacího lana uvolněny, aby bylo 

umoţněno postupné spouštění sítě a závalu na závalové štíty sekcí mechanizované porubní 

výztuţe. Následovně byla vytvořena další zabírka a instalace 2. řady svorníků opět 

s roztečí 1 m. Vzdálenost mezi 1. a 2. řadou svorníků byla 0,8 m.   

Další vytvářené zabírky byly obdobným způsobem zajišťovány 3. řadami svorníků 

s roztečí 1,6 m. Vzájemné vzdálenosti mezi řadami svorníků 2, 3, 4 a 5 pak byly 1,6 m. Po 

zavrtání 5. řady svorníků, kdy sekce mechanizované porubní výztuţe jiţ zůstaly stát, byly 

postupně napouštěny a instalovány TH roviny délky 4 m (obr. č. 15), v počtu 2 ks na kaţdý 

stropní štít sekce tak, aby nebránily průjezdu dobývacího kombajnu a zajišťovaly strop při 

vrtání dalších řad svorníků stabilizujících strop manipulačního kanálu pro dopravu sekcí 

mechanizované porubní výztuţe při jejich výklizu.  

 
Obrázek 15: Instalované TH roviny na stropnice sekcí (foto Důl ČSM) 

4. ZŮSOBY VYUHLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VÝKLIZOVÉHO KANÁLU 

Kaţdé ukončení porubu je sloţeno z etapy poloţení umělého stropu pro zajištění 

prostoru určeného k vyplenění mechanizovaných výztuţí a z etapy vytvoření prostoru 

určeného k výklizu celé technologie z porubu. Jedná se o tzv. výklizovou uličku, nebo 

výklizový kanál. Výklizový kanál musí být dostatečně široký, závisí to na typu likvidované 

technologie a zvoleném způsobu dopravních prostředků pro výkliz. Nejběţnější rozměry se 

pohybují v rozmezí 2,5 – 3,5 m.  
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Mým cílem je doporučit návrh na co nejuţší výklizový kanál z důvodu minimalizace 

otevřeného prostoru pro zvýšení bezpečnosti při jeho kladení, ale rovněţ umoţňující 

plynulé plenění a bezproblémový výkliz technologie. Budu se zabývat dvěma způsoby 

zhotovení výklizového kanálu v závislosti na pouţité technologii k vyuhlování a to pomocí 

razícího kombajnu a pomocí dobývacího kombajnu. Pro porovnání způsobu zajišťování 

stropu u těchto metod jsem zvolil v tomto případě sít typu MIDO a polypropylenové sítě 

obou zmiňovaných výrobců. 

4.1 Vyuhlení razícím kombajnem a zajištění TH rovinami a sítí MIDO 

Tato alternativa zhotovení výklizového kanálu je pouţívána v porubech mocných a 

středně mocných slojí s nedostatečně soudrţným a bořivým nadloţím, nebo při 

poţadavcích na výklizový kanál širší neţ 3 m. Zahájení prací na zřízení výklizového 

kanálu navazuje na dokončený umělý strop zakončený instalací TH rovin na stropnice 

sekcí mechanizované výztuţe a po vyuhlení a zajištění montáţní komory pro montáţ 

razícího kombajnu. Tímto bude ukončen postup porubu a následuje montáţ a nasazení 

razícího kombajnu. 

K vyuhlování bude pouţito razícího kombajnu typu AM - 50. V této fázi budou 

v porubu sekce mechanizované výztuţe pokryty umělým stropem po celé ploše od pilířové 

strany aţ po úroveň počvy v závalovém prostoru za sekcemi mechanizované výztuţe a na 

stropnicích sekcí budou poloţeny TH roviny vyčnívající cca 0,7 m směrem na pilíř pro 

napojení stropních dílů výztuţe určené k zajištění výklizového kanálu. U dřívějších 

nasazení při raţbách výklizového kanálu se pro razící kombajn instalovalo nové 

samostatné pásové odtěţení typu TP 400/800. Probíhala demontáţ a výkliz dobývacího 

kombajnu, porubového a podporubového dopravníku včetně energovlaku a zároveň 

doprava nové technologie razícího kombajnu a jeho odtěţení. Instalace razícího kombajnu 

zpravidla probíhala na opačné straně porubu pro urychlení obou operací, kdy mohly být 

prováděny současně. [4]  

Dle mého návrhu byl odzkoušen a dále preferuji systém raţby výklizového kanálu 

směrem od vratné stanice porubového dopravníku s odtěţením na stávající porubový a 

podporubový dopravník s navazujícími pásovými dopravníky původní odtěţovací linky. 
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Podmínkou pro urychlenou raţbu bylo vytvoření montáţní komory pomocí 

dobývacího kombajnu v délce 15 m směrem od vratné stanice porubového dopravníku. 

Komora slouţí pro montáţ a zaústění razícího kombajnu včetně dopravníkového vynašeče 

zavěšeného za razícím kombajnem slouţícího k odtěţení těţiva z raţby na porubový 

dopravník. Samotná raţba probíhala klasickou razící metodou, viz obr. č. 16 s tím 

rozdílem, ţe je stropní díl napojován na TH rovinu instalovanou na stropnici sekcí viz 

příloha č. 3.  

 
 Obrázek 16: Ražba výklizového kanálu pomocí AM - 50 (foto autora) 

Pilířový bok výklizového kanálu byl zajišťován instalací TH výztuţe smontované 

z TH rohového a TH bočního dílu pomocí TH šroubů. Zvolením systému bez nutnosti 

instalace nového odtěţení se tato metoda stala v současné době velmi efektivní a 

bezpečnou. Poslední výsledky dokazují, ţe je v některých případech i srovnatelná se 

způsobem zhotovení výklizového kanálu pomocí dobývacího kombajnu. [4] 

Tato metoda má hlavní opodstatnění při operacích v nepříznivých geologických 

podmínkách, v těţkých a nesoudrţných stropech a při kladeném důrazu na šířku a výšku 

výklizového kanálu, protoţe je razící kombajn vhodnější pro přibírky průvodních hornin 

neţ kombajn dobývací.  
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Na obr. č. 17 probíhala raţba s přibírkou počvy, kdy z mocnosti sloje a provozované 

mocnosti porubu 2,8 m byla výsledná mocnost raţeného výklizového kanálu 3,4 m pro 

moţnost pouţití mobilního zvedacího zařízení typu HMZ 8 – DUO k dopravě 

mechanizované výztuţe po závěsné kolejové trati typu ZD – 24 bez nutnosti její 

demontáţe. Důleţitým rysem v oblasti bezpečnosti při raţbě kanálu bylo vytvoření malého 

otevřeného prostotu a jeho bezprostřední zajištění i s pomocí razícího kombajnu, kterým je 

moţné vyzdvihnout stropní díl TH výztuţe pro jeho snadnější a bezpečnou montáţ. 

 
Obrázek 17: Ražba výklizového kanálu s přibírkou počvy (foto autora) 

 

Nevýhodou raţby je skutečnost, ţe pokud není moţno nasadit vlastní porubový 

kolektiv k obsluze této technologie, musí být osádka vyměněna za razící kolektiv a to není 

vţdy moţné pro omezený počet razičských kolektivů. Tento problém je často rozhodující 

při volbě způsobu ukončení a jediná moţnost jak se s tímto problémem vypořádat je 

zahrnout tento systém do dlouhodobého výhledu dobývání a raţeb s předběţným 

zaškolením porubových kolektivů v obsluze razící techniky.  
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4.2 Vyuhlení dobývacím kombajnem a zajištění TH rovinami a sítí 

MIDO 

Tento způsob vyuhlování pomocí dobývacího kombajnu a kladení umělého stropu 

pouţitím paţící sítě typu MIDO je jedním z nejpouţívanějších způsobů přípravy porubu na 

ukončení za posledních minimálně 8 let. Tato metoda je uplatňována z několika hlavních 

důvodů nebo výhod. 

Největší výhodou je plynulý přechod mezi těţebním obdobím porubu a ukončovací 

fází kladení umělého stropu a následného zhotovení výklizového kanálu včetně jeho 

zajištění se stávající technologií. Vše probíhá bez prostojů potřebných pro instalaci jiné 

technologie a dalšího strojního zařízení k tomuto účelu. 

Potřebný prostor pro vyplenění a výkliz mechanizované výztuţe z porubu bude 

proveden vyuhlením cca 3 pokosů v závislosti na zabírce dobývacího kombajnu a 

poţadované šířce kanálu viz příloha č. 4. Zhotovení výklizového kanálu navazuje na 

dokončený umělý strop s instalovanými TH rovinami na stropnicích sekcí vyčnívajících 

před přední část stropnice sekce mechanizované výztuţe. Po vyuhlení prvního pokosu bude 

zajištěn strop poloţením pásu umělého stropu a napojením TH rovin délky cca 2 m pomocí 

TH šroubů na vyčnívající TH roviny před stropnicemi. Při rozrušeném a nesoudrţném 

stropu je nutno přistoupit k zajišťovacím pracím a to nejčastěji zavrtáním TH rovin do 

uhelného pilíře nebo chemickou stabilizací stropu a pilíře vysokotlakým injekčním lepením 

speciálními injekčními čerpadly. [4] 

U druhého pokosu bude zajištění stropu provedeno instalováním druhých TH rovin v 

délce cca 2 m a hned po té doloţení porubového dopravníku na poţadovaný rozměr 

výklizového kanálu. Tyto operace probíhají v menších asi 15 metrových úsecích. 

Dobývacím kombajnem bude postupně vyuhlen a vyčištěn poţadovaný rozměr kanálu a 

v tomto úseku bude provedeno zajištění vzniklého prostoru prozatímní výztuţí např. 

hydraulickými stojkami SH. Montáţí těchto TH rovin délky 2 m a montovaného TH 

rohového dílu s bočním dílem TH výztuţe bude dokončeno zajištění výklizového kanálu. 

V některých případech je voleno zajištění na pilíři pomocí dřevěných, nebo hydraulických 

stojek, popřípadě TH stojin, případně jejich kombinací. Z důvodů větší stability a častému 

poţadavku na dopravu mechanizované výztuţe v celku bez demontáţe pomocí závěsných 

lokomotiv je zajištění kanálu na pilíři pomocí TH výztuţe nejspolehlivější. [4]  
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Vyuhlení posledních 2 pokosů bude provedeno s odpojeným hřeblovým porubovým 

dopravníkem od přesouvacích válců sekcí mechanizované výztuţe. Přeloţení hřeblového 

dopravníku bude provedeno dle technologického postupu. 

Závěrečná fáze zajištění kanálu spočívá v zapaţení boku kanálu paţícím materiálem, 

kterým bude definitivně zajištěn prostor výklizového kanálu. Pro zvýšení únosnosti 

výztuţe a usnadnění zajišťovacích prací během plenění sekcí mechanizované výztuţe, 

bude před stropnice instalován podélný TH rovinový tah sekcí mechanizované výztuţe 

rovnoběţně s pilířem. [4] 

Při ukončování porubu s novou technologií firmy Bucyrus je zpravidla poţadována 

šířka kanálu minimálně 3 m a z bezpečnostního hlediska je nejrizikovější operace při 

zajišťování stropu v porubu instalace TH rovin na pilíři. Při této ploše byť zajištěné 

předsunutými TH rovinami je riziko protrţení stropu velmi vysoké. V jednom porubu 

s touto technologií na Dole Karviná navrhuji zajištění tohoto prostoru, viz obr. č. 18 

zavrtáním jedné TH roviny do pilíře na kaţdé sekci. Časové zdrţení zapříčiněné při 

zavrtávání TH rovin vyváţilo pouţití hydraulických vrtaček firmy Koexpro Ostrava typu 

VH – 75, které se velmi dobře osvědčily. Porub byl ukončen ve standardním čase. 

 
Obrázek 18: Zajištěný výklizový kanál (foto autora) 
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Výhodou tohoto způsobu je ukončení porubu v krátkém čase, které je ovšem závislé 

na správné volbě systému s přihlédnutím na stropní podmínky v porubu. 

Naopak v případě nasazení ve špatných geologických podmínkách, dochází k velkým 

časovým a materiálním ztrátám z důvodu nutnosti zajišťování protrţeného stropu a 

nutnosti dalších opatření jako lepení stropu a pilíře. Za těchto okolností narůstá směnnost a 

především opoţďování dalšího nasazení technologie a to řádově i několik týdnů.     

4.3 Vyuhlení dobývacím kombajnem s aplikací polypropylenové sítě a 

svorníků používaných v USA 

Vyuhlováním výklizového kanálu dobývacím kombajnem s pouţitím paţící 

polypropylenové sítě typu Huesker Minegrids od firmy NBW MINING v kombinaci se 

svorníkovou výztuţí se dostáváme k závěrečné fázi přípravy porubu na ukončení dle 

moderních trendů pouţívaných v USA. Svorníková výztuţ pro stabilizaci stropu bude 

aplikována samohybným svorníkovacím zařízením s moţností zavrtávání dvou svorníků 

současně v prostoru budoucího výklizového kanálu, viz obr. č. 19. [2] 

 
Obrázek 19: Zajišťování stropu výklizového kanálu pomocí svorníků [8] 

V první fázi byl porub v poloze dokončeného kladení umělého stropu popsaným 

v kapitole 2.3 a sekce mechanizované výztuţe byly v koncové poloze bez dalšího postupu. 

Důleţitý a zároveň zásadní rozdíl u tohoto systému je ve způsobu zajišťování stropu 

aplikací svorníkové výztuţe, která zcela nahrazuje montáţ TH rovin.  
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Samotné zhotovení výklizového kanálu spočívá v postupném vyuhlení tří pokosů a jejich 

zajištění pomocí tří řad ocelových svorníků zavrtaných do stropu samohybným vrtacím 

strojem. 

Tento způsob vyţaduje výrazně uţší výklizový kanál cca 2,4 m, který je dostačující 

pro plenění a výkliz sekcí pomocí mechanizace k tomu účelu vyvinuté a pouţívané 

v dolech USA. Jedná se o tahače s hydraulickou rukou na kolovém nebo pásovém 

podvozku a s pohonem elektrického nebo dieselového motoru, viz obr. č. 20.  

 
Obrázek 20: Plenící tahač s hydraulickou rukou [8] 

 

Dle mého názoru je tento systém po úpravách v postupu plenění sekcí a zajišťování 

prostoru po vypleněné sekci aplikovatelný i v současných podmínkách OKD, ale ţádoucí 

je pouţít systém kompletní, protoţe při vyuţití plenících tahačů je moţno zřizovat uţší 

likvidační kanály u všech pouţívaných systémů a zvýšit bezpečnost a efektivnost 

v ukončování porubů v OKD vůbec. 

Velkou výhodou systému při zajišťování  výklizového kanálu a stejně tak i u 

vlastního kladení umělého stropu je maximální mechanizace pracovních operací a tím 

minimalizace rizik vzniku pracovního úrazu, sníţení směnnosti a dobré krytí pracovního 

prostoru. Tento systém zatím nebyl aplikován na dolech OKD, ale první zkušenosti 

s pouţitím polypropylenové sítě jiţ jsou k dispozici. 
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4.4 Vyuhlení dobývacím kombajnem a zajištění pomocí sítě z 

polypropylenu na Dole ČSM [1] 

V druhé etapě ukončení porubu 320 209 z výchozího postavení s TH rovinami 

instalovanými na stropnice sekcí, kdy sekce mechanizované výztuţe zůstaly stát, následuje 

odpojení porubového dopravníku THD od sekcí porubní výztuţe. Byly vytvořeny další 3 

zabírky a byly instalovány poslední dvě, tj. 6. a 7. řada svorníků s roztečí 1 m a při 

vzájemné vzdálenosti řad svorníků 0,8 m. Nakonec byly TH roviny na pilíři zajištěny 

dřevěnými a SH stojkami, byl zapaţen uhelný pilíř a podél štítů sekcí mechanizované 

porubní výztuţe byl nainstalován rovinový tah spojený TH šrouby s rovinami, poloţenými 

na štítech sekcí mechanizované porubní výztuţe a stojkách na pilíři, viz příloha č. 5.  

Příprava porubu na likvidaci byla zahájená 29. 11. 2010 a ukončena 30. 12. 2010 při 

průměrném obloţení 67 směn/den a celkovém počtu 1882 směn (tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1. Časový harmonogram přípravy porubu k likvidaci [1] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Celkem

4 Vrtání svorníků (likvidační kanál)

5

Budování SHZ stojek, podélné tahy 

rovin

Kladení umělého stropu (síť, 

svorníky)1

2 Vrtání svorníků nad sekcemi

3 Instalace TH rovin na sekce

PŘÍPRAVA PORUBU 320 209 NA LIKVIDACI POMOCÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŢE, PAŢÍCÍHO PLETIVA "OSBORN" A TH VÝZTUŢE

28

18

9

5

5

10

 

 

Výše byl stručně shrnut postup, při přípravě k likvidaci vyrubaného porubu 

vybaveného technologií sekcemi mechanizované výztuţe určené pro dobývání středně 

mocných slojí v rámci programu POP 2010, který by v budoucnu měl slouţit jako standard 

pro přípravu porubů k likvidaci vybavených obdobnou technologií v podmínkách OKD.  
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 Jelikoţ v době zpracovávání bakalářské práce nebyly známy zkušenosti s pleněním a 

výklizem sekcí z porubu, lze pouze vyhodnotit fázi přípravy porubu k likvidaci a shrnout 

poznatky získané v průběhu její realizace. 

a) Před započetím první zabírky pro kladení umělého stropu (cca 13 m) musí být 

porub v přímce. Začátek a konec umělého stropu měřicky zaměřit a vyznačit na 

TH výztuţi porubových chodeb. 

b) Sekce porubové výztuţe vybavit opěrnými štítky pro snazší instalaci stropní sítě. 

c) Dokopávání a přípravu porubu k likvidaci provádět zaškolenou osádkou, znalou 

technologie svorníkování s optimálním obloţením cca 90 směn/den. 

d) Zajistit výkonnější dvoulafetové svorníkovací zařízení s pojezdem po trati 

porubového dopravníku s napojením na tlakový rozvod sekcí mechanizované 

porubní výztuţe. 

e) Pro zajištění větší bezpečnosti a urychlení času instalace svorníkové výztuţe 

zváţit moţnost pouţití „one step“ svorníků HOS – W 250, v podmínkách, kde lze 

tyto svorníky efektivně aplikovat (zejména litologický typ a pevnost 

svorníkovaných hornin). 

f) Na základě výsledků a poznatků získaných v průběhu likvidace porubu zváţit 

moţnost zesílení sítě a to zejména v její závalové části, přehodnotit hustotu 

svorníkové výztuţe nad štíty sekcí a minimální šířku manipulačního kanálu. 

Na základě dosavadních poznatků získaných při přípravě porubu k likvidaci lze 

konstatovat, ţe při pouţití stropní sítě a svorníkové výztuţe došlo k výraznému zlepšení 

bezpečnosti při kladení umělého stropu a zajišťování manipulačního kanálu a zároveň 

k urychlení přípravy porubu k likvidaci. V neposlední řadě je nutné vidět zefektivnění 

vyuţití kapacity razící techniky pro zajištění připravenosti, kdyţ přípravu porubů 

k likvidaci lze zajistit stávající porubovou technologií. [1] 

Likvidace tohoto porubu byla dokončena v březnu 2011 a při samotném plenění 

výztuţe se potvrzují poznatky pracovníků Dolu ČSM získané během kladení umělého 

stropu. Charakter silně rozrušeného stropu se projevil na nedostatečné únosnosti 

polypropylenové sítě a nevhodně aplikované svorníkové výztuţe, která neplnila svůj účel 

v plné míře, protoţe byla aplikována v nedostatečné délce, hustotě osazení a především do 

jiţ rozrušeného nebo vypadnutého stropu. 
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5.  POROVNÁNÍ DOSAVADNÍCH VARIANT UKONČENÍ PORUBU 

S NAVRHOVANÝMI VARIANTAMI 

Z porovnání jsem vyloučil metody, které nepovaţuji za aktuální pro moderní 

hornictví a zvolil ty, které povaţuji za efektivní a přínosné všeobecně. Vybral jsem metody 

v současnosti nejpouţívanější k přípravě porubu na likvidaci, a to metodu ukončení porubu 

s umělým stropem ze sítě typu MIDO s rozdílným způsobem vyuhlování výklizového 

kanálu. V jednom případě razícím kombajnem a v druhém případě pomocí dobývacího 

kombajnu. Tyto metody srovnávám s metodami navrhovanými pro doly OKD pouţívající 

systémem kladení umělého stropu pomocí paţící polypropylenové sítě s popruhem 

OSBORN MM 20 a sítí Huesker Minegrids od firmy NBW MINING. V obou případech 

metody vyuţívají k vyuhlování výklizového kanálu dobývací kombajn. 

Pro porovnání zvolených metod jsem pouţil kritéria a koeficienty dle vlastního 

uváţení a osobních zkušeností a poznatků z praxe, viz tabulka č. 2.  

Tabulka č. 2 

Poznámky

20 = nízká pracnost

20 = minimální riziko

10 = nízká pracnost

skutečná sm / den

skutečná sm / den

průměr provoz. dnů

průměr provoz. dnů

50 ≥ pouţitelné ve 

zhoršených p.

Způsoby ukončení porubu

Způsoby ukončení

MIDO + 

razící 

kombajn

MIDO + 

dobývací 

kombajn

Typ 

OSBORN 

MM 20 a 

TH roviny

Huesker 

Minegrids 

USA

Pracnost zajišťování 

kanálu
40 60 70 10

Pracnost kladení um.str. 50 50 40 20

Směnnost - kanál 70 90 90 60

Směnnost - umělý strop 90 90 90 60

Doba zhotovení kanálu 30 12 10 3

Doba kladení um. str. 7 7 18 4

Celkové hodnocení 337 439 478 257

Pouţitelnost dle 

stropních podmínek
20 50 80 80

30 80 80 20Bezpečnost

 

V uvedené tabulce je podle velikosti čísla celkového hodnocení rozdělena 

pouţitelnost v závislosti pouţitých kritérií k hodnocení. Niţší číslo označuje výhodnější 

pouţitelnost, ale zároveň naráţí na vhodnost pouţití dle geologických podmínek.  



Ota Sabela: Způsoby ukončení porubu 

2011  27 

Znamená tedy, ţe síť OSBORN MM 20 by byla srovnatelná při nasazení ve stejných nebo 

obdobných podmínkách, ale za předpokladu vyvarování se chyb plynoucích 

z odzkoušeného projektu na Dole ČSM. Kromě vhodného nasazení, je to zejména:  

a) Dimenzování únosnost sítě OSBORN MM 20 na více neţ 10 tun zahuštěním 

nosných popruhů. 

b) Nedostatečná hustota svorníků a jejich délek. 

c) Nasazením mechanizace při zavrtávání svorníků ve formě samohybného vrtacího 

stroje. 

d) Nasazení plenících tahačů, viz obr. č. 21 pro moţnost plenění sekcí v plenících 

kanálech širokých jen 2,5 m.  

 
Obrázek 21: Plenící tahač PETITTO Model 1039 USA [9] 
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6. ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo zhodnotit pouţívané způsoby ukončení porubu a navrhnout 

standardní způsob přípravy porubu k ukončení s přihlédnutím na bezpečnost, nízkou 

pracnost a ekonomickou efektivnost této operace.    

V posledních pěti letech se umělé stropy typu MIDO staly postupně uznávaným 

způsobem přípravy porubu na likvidaci. Nové trendy ve světě nás nutí zamyslet se nad 

efektivnějšími metodami a zdokonalovat stávající systémy. 

Prozatímní zkušenosti s pouţitím sítě s popruhem OSBORN MM 20 a ručním 

vrtáním svorníků a také s pouţitím TH rovin je časově a technicky náročnější neţ 

provedení klasických umělých stropů s pouţitím sítě MIDO. Nasazení polypropylenových 

sítí a pouţitím svorníkové výztuţe nelze doporučit v oblastech zařazených do nebezpečí 

horských otřesů, kde není povoleno pouţívat svorníkové výztuţe jako samostatné výztuţe 

důlního díla. Při nasazení mimo oblast s nebezpečím horských otřesů dále doporučuji 

nasazení samohybného dvoulafetového vrtacího stroje, který podstatným způsobem 

ovlivňuje bezpečnost a efektivitu práce při aplikaci systému přípravy porubu pro likvidaci 

pouţitím polypropylenové sítě a zhotovení výklizového kanálu pomocí dobývacího 

kombajnu. Dalším aspektem je zváţení investice do kolového plenícího tahače pro plenění 

sekcí, který zefektivní samotné plenění a výkliz sekcí mechanizované výztuţe 

z likvidovaného porubu. 

Učíme se vyuţívat systémy pouţívané ve světě a přizpůsobujeme se světovým 

trendům, ale nesmíme zapomínat, ţe podmínky OKD jsou jedny z náročnějších a i my 

můţeme z hornické problematiky světu nabídnout některé zkušenosti z oblasti dobývání 

uhlí ve sloţitých geologických podmínkách a hlavně v oblastech zařazených do kategorie 

nebezpečí horských otřesů. 
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