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Anotace 

Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout optimální otvírku, přípravu a 

dobývání porubu 400 002 ve 40 sloji, v 0. kře na závodě Sever Dolu ČSM.  

Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních celků. Pro uvedení do 

problematiky je v první kapitole uvedena základní charakteristika Dolu ČSM , geologicko-

úložní poměry předmětné oblasti. Druhá kapitola se věnuje samotnému návrhu otvírky a 

přípravy porubu 400 002, včetně strojního vybavení. Třetí kapitola je věnována návrhu 

technologie a způsobu dobývání předmětného porubu. Další kapitola je věnována 

bezpečnostním hlediskům, jako je protiotřesová problematika, systém větrání, atp. 

V závěrečné kapitole je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení návrhu.  

Klíčová slova: 

otvírka, příprava, dobývání, porub 

Annotation  

This thesis deals with proposal of optimum opening, preparation and exploitation 

of the longwall No. 400 002 in the block No. 0 of the Plant North CSM Mine. 

The thesis is divided into five main parts. Basic characteristic of CSM Mine, mode 

of deposit and geological conditions of the area are mentioned in the first chapters to initiate the 

problem. Second chapter is devoted to the proposal of opening and preparation of longwall 400 002 

including mechanical equipment. Third chapter is devoted to the proposal of technology equipment 

and mining method. Next chapter is devoted to the safety, such as bump proof prevention, mine 

ventilation etc. The conclusion consists of technical-economic evaluation of the proposal. 

Key words: 

opening, driving, exploitation, longwall 
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Seznam zkratek užitých v textu, obrázcích a přílohách. 

České zkratky: 

ABSE Vrtací a svorníkovací zařízení. 

CO Oxid uhelnatý. 

CK Centrální klimatizace. 

CŘS Centrální řídící středisko. 

ČBÚ Český báňský úřad. 

DP Dobývací prostor. 

HGF Hornicko – geologická fakulta. 

IS Inspekční služba. 

MV Mechanizovaná výztuž. 

NDO Nebezpečí důlních otřesů. 

OBÚ Obvodní báňský úřad. 

OKD Ostravsko karvinské doly. 

OMG Odbor měřičství geologie. 

OOTP Odlehčovací otřasná trhací práce. 

OPV Odbor přípravy výroby. 

SH Samostatná hydraulická výztuž. 

SHZ Stojka hydraulická. 

SVO samostatné větrné oddělení 

PVU Protivýbuchová uzávěra. 

TH Válcový ocelový profil. 

THD Těžký hřeblový dopravník. 

TP Těžní pás. 

SH Samostatná hydraulická výztuž. 

VP Větrná přepážka. 

VŠB TUO Vysoká škola báňská – technická univerzita 

ZD Závěsná dráha. 

ZOPO Zvláštní opatření proti otřesům. 

Cizojazyčné zkratky: 

V tomto textu se cizojazyčné zkratky nevyskytují. 
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Úvod 

Touto diplomovou prací řeším návrh přípravy a dobývání porubního bloku 

č. 400 002 umístěného ve 40. sloji 0. kry, na závodě Sever dolu ČSM. Moje řešení je 

provedeno tak, aby bylo možno následně a efektivně vydobyt stávající uhelné zásoby v této 

lokalitě. Pro můj návrh přípravy a vydobytí porubního bloku č. 400 002, vycházím ze 

svých vlastních zkušeností. Následně ze zkušeností, které byly získané při přípravě 

a instalaci předešlých porubů na dole ČSM. Dále jsem využil rady a zkušenosti, které jsem 

získal při konzultacích na odborných pracovištích dolu ČSM. V mé diplomové práci 

popisuji zvolenou technologii vzhledem k technologickým parametrům a možnostem 

nasazení nových technologii, které jsou v současné době používané na dolech OKD. Druhy 

razících a dobývacích komplexů volím podle mocnosti sloje, vlastnosti uhlí a průvodních 

hornin, dále vzhledem k funkčnosti a životnosti použitých strojů. Z těchto důvodů se 

provádí dobývání uhlí na dole ČSM výhradně na řízený zával. 

Důl ČSM a jemu vyhrazený dobývací prostor se nachází v nejvýchodnější části 

revíru OKD v těsné blízkosti státní hranice s polskou republikou. Celková rozloha 

„Dobývacího prostoru Louky“ činí 22,106 km2. Zasahuje do katastru obcí Louky, Stonava, 

Albrechtice a měst Karviná a Český Těšín. Správa tohoto území patří Magistrátu města 

Karviná. 

Z celkové výměry dobývacího prostoru Louky, jenž činí 22,106 km2, je plocha 

produktivního karbonu 17,6 km2. Důl ČSM sousedí na severu s lokalitou Darkov a 

na západě s lokalitou Gabriela a lokalitou 9. květen které jsou přiřazeny Dolu Darkov. Na 

východě Důl ČSM sousedí s dnes již zlikvidovaným Dolem Morcinek (dobývací prostor 

Kaczyce). V současné době je v oblasti bývalého dobývacího prostoru Kaczyce stanoveno 

průzkumné území. Také mezi východní hranicí dobývacího prostoru Louky a státní hranicí 

s Polskou republikou je v platnosti průzkumné území Louky. Povrch dobývacího prostoru 

tvoří mírně zvlněnou parovinu. Hlavním morfologickým znakem je hřbet, který se 

klínovitě rozšiřuje k jihu a je vytvořen erozí dvou řek - Olše a Stonávky. [1], [2] 
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Prostor areálu závodu ČSM Sever je situován na okraji plošiny, těsně nad svahem 

Stonávky s výškou terénu (+271) až (+273) m. Prostor areálu závodu ČSM Jih je v jižní 

části této plošiny na kótě (+278) m. Dnešní tvar terénu je již silně ovlivněn dobývací 

činností. Prohlubně vzniklé poddolováním dosahují hloubky až 15 m, vzniklé bezodtokové 

prohlubně jsou zaváženy hlušinou. Velká část rodinné zástavby, zejména v prostoru 

Darkov, Stonava a Louky je již zlikvidována. Východně od areálu ČSM Sever jsou 

umístěny odkalovací nádrže a uložiště flotačních hlušin [1], [2]. 
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1. Důlně geologické podmínky dobývání. 

1.1. Všeobecné geologické podmínky na Dole ČSM 

Kvartérní a terciérní sedimenty tvoří pokryvný útvar produktivního karbonu. 

Kvartér je nejmladším útvarem v nadloží karbonu a tvoří souvislou pokrývku celého 

území. Tyto sedimenty jsou pleistocénního stáří. Nejstarším členem kvartéru jsou fluviální 

štěrky, hlinitopísčité, složené z hornin beskydského původu. Slouží jako kolektor spodních 

vod. Nejmladším kvartérním sedimentem jsou horniny holocenního stáří tvořené hlinitými 

písky a bahnitými usazeninami. 

Terciér tvoří převážně miocénní jíly šedé až zelenošedé barvy, spodnobadenského 

stáří. Nejvýznamnější je tzv. spodní a svrchní miocénní obzor. Spodní miocénní obzor se 

rozpadá na dvě samostatné části, které jsou odděleny polohou písčitých slinů. Průběh 

horizontu je podobný jako reliéf karbonu a jen místy přímo na něj nasedá. Střídají se v něm 

vrstvičky písků a pískovců s vrstvičkami slínů, přičemž písčité polohy jsou kolektory vody 

a plynu. Petrograficky je svrchní miocénní obzor tvořen zpevněným jemnozrnným 

vápnitým pískem až pískovcem, často s útržky uhelné hmoty, a je flaciálně stálý [1], [2]. 

1.2. Směrové uložení uhelných slojí. 

Generální směr úklonu je k VSV. Směrem na jih se směr úklonu stáčí k východu a 

v severní části DP jsou vrstvy uloženy nepravidelně tak, že směr vrstev se mění 

obloukovitě ze směru S - J na V – Z a to několikrát. Uložení slojí je subhorizontální a 

úklon se pohybuje od 6° do 15°. V oblasti větších tektonických poruch dochází ke změně 

směru vrstev a ke zvětšení úklonu slojí, např. u poruchy "C" až na 19°. Ve 4. kře jsou 

úklony podstatně vyšší a jsou ovlivněny blízkostí „Stonavské“ a „Albrechtické poruchy“. 

Dosud zjištěné úklony se zde pohybují převážně od 12° do 20°, místně až 30°. Pásmo 

nejvyšších úklonů se nachází podél „Albrechtické poruchy“ a „Těšínského zlomu“ (jižně 

od poruchy "C") [1], [2]. 

1.3. Hydrogeologické poměry 

Na Dole ČSM je jedním z nejsledovanějších provozních a bezpečnostních faktorů 

problematika hydrogeologických poměrů v předmětné oblasti. Vzhledem k tomu, že dvě 
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třetiny dobývacího prostoru jsou pokryty na reliéfu karbonu zvodněným detritovým 

horizontem a vzhledem k nedostatečné hydrogeologické prozkoumanosti je DP Dolu ČSM 

zařazeno do kategorie dolu s nebezpečím průvalu vod. Hydrogeologie v DP Dolu ČSM je 

zpracována na základě výsledků povrchového průzkumu, důlního průzkumu a poznatků při 

vedení vlastních hornických prací. V oblasti „Stonavského výmolu“ je intenzivně 

prováděno aktivní odvodňování detritového horizontu. Důlní vody před vypouštěním do 

recipientu nejsou předčišťovány, jejich akumulace se neprovádí. Důlní vody jsou odváděny 

potrubím DN 500 spolu s důlními vodami OKD, a.s. Dolu Darkov, 5. patrem do čerpací 

stanice a odtud jsou třemi agregáty tlačeny na povrch a vedeny do Karvinského potoka, 

který ústí do řeky Olše. Celkové množství odváděné důlní vody se pohybuje v rozmezí cca 

3 500 000 l za den [1], [2]. 

1.4. Důlní pole a jeho rozdělení na jednotlivé kry 

0. kra - je ohraničena na jihu poruchou "X", na severu demarkací mezi Dolem 

ČSM a Dolem Darkov, na východě: státní hranicí s Polskem, "X" a na západě 

„Albrechtickou poruchou“. Do -1400 m jsou zde Stratigraficky zastoupeny, sloje vrstev 

spodních sušských a jakloveckých. 

1. kra - je ohraničena na severu poruchou "X" a částečně i poruchou "Olše ", na 

východě státní hranicí s Polskem, na jihu poruchou "A" a na západě „Albrechtickou 

poruchou“. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev doubravských až 

porubských. Uhelné zásoby V klínu poruchy "X ", "Olše" a “Albrechtické“ jsou uhelné 

zásoby pro účely výpočtu zásob považovány za poruchové pásmo. 

2. kra - je ohraničena na západě ,,Albrechtickou“ poruchou, na severu, poruchou 

s Polskem, na jihu poruchou "C", případně reliéfem karbonu. Porucha "B" dělí kru na 2. a - 

severní část a 2. b - jižní část. Toto dělení je ryze provozní charakter. Stratigraficky jsou 

zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev doubravských, spodních sušských. až 

jakloveckých. 

3. kra - ze severu je ohraničena poruchou "C", na východě průběhem státní 

hranice s Polskem, na jihu poruchou "E 1" případně reliéfem karbonu a na západě 

„Albrechtickou poruchou“, případně reliéfem karbonu. Jsou zde zastoupeny do -1400 m 

částečně sloje vrstvy doubravské hlavně pak svrchní sušské až jaklovecké 
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a částečně i  vrstvy hrušovské. 

4. kra - je ohraničena na, východě „Albrechtickou poruchou“, na západě 

„Stonavskou“ poruchou“, a na severu poruchou "X". Vzhledem k rozsáhlosti je kra 

rozdělena na severní a jižní křídlo. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m vrstvy 

vyšší doubravské až porubské. Tato kra je totožná s oblastí tzv. „Stonavského výmolu“. Je 

rozdělena V - Z tektonikami do několika dílčích ker, které s pohledem na malý rozsah 

nejsou vykazovány samostatně. 

5. kra -Je nejméně prozkoumanou části DP, je součásti důlního pole jižně od 

poruchy "E1 ", která je ohraničená na své jižní, východní i západní straně prudkým srázem 

reliéfu karbonu od bludovického výmolu. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do - 1400 m 

vrstvy svrchní sušské až hrušovské. Obrázek č. 1 ukazuje celkovou situací rozdělení na 

jednotlivé oblasti [1], [2]. 
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Obr. 1   Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky (Waclawik 1994 
Ing.  Pavlík&Waclawik 1999) 
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1.5. Stručná geologická charakteristika předmětné sloje 

Důlní díla č. 400 062, 400 022 a 400 042 budou ražena ve sloji č. 40 (504), jenž 

tvoří bázi sedlových vrstev karvinského souvrství. 

Uvedená důlní díla se nacházejí v 0. kře, která je vymezena na severu poruchou 

„6“, resp. hranici s Dolem Darkov a na jihu poruchou „X“, na východě hraničním pilířem a 

na západě „Albrechtickou poruchou“. Mocnost sloje č. 40 se v předmětné ploše pohybuje 

od 3,2 do 9,1 m, v průměru 5,9 m. Nejnižší mocnosti se očekávají při dojezdu porubu, kde 

vlivem eroze dojde k poklesu mocnosti až na 3,2 m. 

Sloj č. 40 je poměrně čistá bez výraznějších anorganických proplástků.  

Popelnatost se pohybuje kolem 15 %. Sloj č. 40 je z hlediska kvality uhelné hmoty velice 

variabilní, převážně je řazena do obchodní skupiny IV. Obsah prchavé hořlaviny se 

pohybuje kolem 21,5%, index puchnutí se pohybuje kolem 3,5 a dilatace je poměrně nízká 

a pohybuje se kolem hodnoty -10. Sloj č. 40 je tedy řazena mezi uhlí energetická. 

Bezprostřední nadloží sloje č. 40 je tvořeno místy prachovci, ve většině plochy 

však převažuji pískovce i slepence s erozivním dosedem na strop sloje. Vyšší nadloží je 

tvořeno pískovci a slepenci. Pak následuje (1-7)m mocná vrstva prachovce, která tvoří 

podloží sloje 39 a. Vzdálenost mezi slojí č. 40 a nejbližší nadložní sl. 39a je variabilní a 

pohybuje se v rozmezí 25 až 39m. Podloží sloje č. 40 je tvořeno převážně prachovci, těsně 

pod slojí se nachází kořenový prachovec až jílovec. Vývoj v podloží sloje č. 40 je 

variabilní. Nejbližší podložní slojí je nepravidelně vyvinuta sloj č. 498 případně č. 499. 

Mocností těchto slojí se pohybují v řádech prvních desítek centimetrů. Nejbližší bilanční 

slojí v podloží je sloj č. 463+461 v mezi slojové vzdálenosti 150 až 170 m. Nadloží sloje č. 

40 je řazeno do kategorie III a podloží do kategorie I.  

Výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních vod se nepředpokládá. 

Vývoj sloje č. 40 byl v předmětné oblasti doposud ověřen geologicko-průzkumnými vrty 

a částečně i důlními díly [1], [2]. 
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2. Návrh otvírky a přípravy porubu. 

2.1. Příprava porubu v návaznosti na stávající důlní díla. 

Při projektování důlních děl se v notné míře využívají získané poznatky 

z otvírkových i dobývacích prací, které již byly prováděny v dané oblasti. Jelikož 

v současné době ještě nejsou vyražená důlní díla sloužící k otevření samostatného větrního 

okruhu, mohou být razící práce na porubním bloku č. 400 002 započaty, až po jejich 

vyražení. 

Razící práce navrhuji provézt takto: 

Porubní blok č. 400 002 bude dobýván z úrovně 5. patra ( -800m)podél stařin 

dokopaného a uzavřeného porubu č. 400 000. Mapová příloha č. 1 vykresluje situování 

dobývaného porubu č. 400 002. Při dobývání porubu č. 400 002 se předpokládá 

s vytvořením potřebných výklenků a obtínek určených pro různá strojní a elektro zařízení. 

Takto vzniklá důlní díla budou pro zjednodušení evidence označována indexem [3], [6]. 

2.2. Razící práce pro porub č. 400 002 

Započetí razících prací na důlních dílech určených pro porub č. 400 002 navrhuji 

cca dva měsíce před ukončením dobývacích prací v porubu č. 400 000 a to zahájením 

ražby úvodní chodby č. 400 022. Úvodní chodba č. 400 022 bude zaústěna na chodbě 

č. 400 090 ve st.100m. Dále navrhuji pro otvírku porubu č. 400 002 ražbu výdušné chodby 

č. 400 042, která bude zaústěna z chodby č. 400 020 ve st.70m. Důlní dílo č. 400 042 bude 

raženo jako obtínka důlního díla č. 400 020 s 5 m celíkem již dokopaného porubu 

č. 400 000. Celík o velikosti 5m bude ponechán z důvodu protizáparového opatření 

porubu. Po vyražení úvodní chodby č. 400 022v délce cca. 620m ,bude zahájena ražba 

prorážky č. 400 062, která bude následně rozšířena a vedená pod označením č. 400 062/1. 

Navrhuji:Důlní díla č. 400 022č. 400 042č. 400 062č. 400 062/1 aby byla ražena 

za pomocí technologie razících kombajnů. Z důvodu malého manipulačního prostoru 

provést zaražení na chodeb č. 400 022, č. 400 042, č. 400 062technologii ražení za pomocí 

trhacích prací malého rozsahu. Navrhuji, aby vyražená důlní díla byla vyztužena pomoci 

podpěrné ocelové výztuže. Důlní díla č. 400 022a č. 400 042navrhuji realizovat 
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v profilu SP 19aSP 16  o hustotě budování 0,5m.Důlní díla č. 400 062 č. 400 062/1 budou 

provedena v profilu SBR o hustotě budování 0,5m (přílohy č. 3 a 4). Dále navrhuji, aby 

výztuž důlních děl ražených v oblasti čtyřicáté sloje, byla zesílená pomocí svorníkové 

výztuže. Tato svorníková výztuž bude instalována v průběhu ražby důlních děl. Vzhledem 

k vlastnostem uhelné sloje č. 40  a následnému vybavení porubu dobývacím komplexem 

Eickhoff SL 500 a výztuží Bucyrus  2600 / 5500, navrhuji vyražení těchto důlních děl za 

pomocí razicího kombajnu typu MR 340 [3], [4], [6]. 

2.3. Vyztužování a technologie ražení důlních děl 

Navrhuji vyrazit zaústění důlního díla č. 400 022 za pomocí trhací práce, odtěžení 

horniny provést pomocí nakladače VS  2500. Vrtání provádět za pomocí NVK  03. 

Odvětrávání bude provedeno, za pomocí ventilátoru WLE 1005 B a lutnového tahu o 

průměru 1000 mm, kdy maximální vzdálenost luten od čelby díla bude 8m.Separátní 

větrání bude provedeno jako foukací. Ventilátor WLE 1005 B umístit na třídě č. 400 090 

minimálně 5m od kříže 400 022 \  400 090 ve směru proti proudění větrů. Tímto způsobem 

vyrazit důlní dílo do délky 50m a následně nasadit technologii razícího stroje MR 340. 

Zároveň přeinstalovat foukací separátní větrání na sací větrání. Samotné vyztužení důlních 

děl bude provedeno v profilu 19 SP a 16 SP o hustotě budování 0,5m s ohledem na 

rozmístění strojních a elektro zařízení potřebných pro stávající porub. Výpočet únosnosti 

výztuže na ražených dílech byl proveden za pomoci počítačového programu. Tento 

program se používá na dole ČSM pro výpočty a dimenzování podpěrné výztuže. Jak 

vidíme na následném obrázku, (viz. obr. č. 2) po zadání patřičných hodnot nám program 

provede automatický výpočet rozteče budování výztuže. S ohledem na normované délky 

rozpínek, navrhuji rozteč budované výztuže zkrátit na d = 0,5 m. [4], [5] ,[6]. 
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Obr. 2   Dimenzování únosnosti výztuže dlouhých důlních děl. 
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2.4. Parametry důlníchděl č. 400 022, č. 400 042, č. 400 062 a 
č. 400 062\1 

Důlní dílo č.: 400 022 

Účel díla : úvodní chodba 

Délka díla (m) cca 620 m 

Profil díla.st.(m):19 SP 0 – 20 m, 300 – 320 m 

Profil díla. st.(m):16 SP 20 -300 m, 320 – 620 m 

Hmot.st., spojky, třmeny : TH 29,S-29,P-29, (M 24x95) 

Rozpínky kovové : 6ks 

Nehořlavá výztuž. : v celé délce 

Osová vzdálenost výztuže. 0,5m 0 – Konec 

Max. vzdálenost výztuže od čelby.při zabírce.: 1,2m 

Mocnost sloje č. 40.: 3,2 – 9,1m 

Předpokládaný úklon díla.: -2° 

Nehořlavé pažení strop síta tipu MIDO – stropní 

Nehořlavé pažení bok  síta tipu MIDO – boční 

Svorníková výztuž APB – 1 – K -2,4m.:  osová vzdálenost dle přílohy č. 3. 

Vysvětlivky:  

červeně  (vpravo) je závěsná lokomotiva pro dopravu po závěsné drážce 

zeleně  (vlevo) je pásové odtěžení (dole) a zavěšené elektropříslušenství 

modře  (vlevo) lutnový tah 

Instalovat svorníkovou výztuž po dokončení razícího cyklu. 

Železné (Fe) patky a dřevěné podkladky použít při stavění TH výztuže na uhlí, dle 

schematické přílohy č. 3 a 4. 
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Dále navrhuji zaústit důlní dílo č. 400 042 na díle č. 400 020 ve st.70m. Realizaci 

provést pomocí trhací práce (70kg/odpal, čekací doba 16 min.) a nakladače NLH 703, (VS-

2500), vrtání NVK 03, větrání foukací, množství větrů na čelbě 5,5 m3/s, průměr luten 

0,8m (max. vzdálenost luten od čelby 8m). Separátní větrání bude provedeno jako foukací. 

Ventilátor WLE 1005 B umístit na díle č. 400 090 min. 5m od kříže 400 090// 400 020ve 

směru proti proudění větrů, dále pak pokračovat touto metodou maximálně do st.50m a 

následně převybavit na technologií ražení pomocí razícího stroje (kombajnu) MR 340 

Zároveň přeinstalovat foukací separátní větrání na sací větrání. 

Důlní dílo č. 400 042 bude vyztužováno a raženo obdobně jako důlní dílo 

č. 400 022. 

Důlní dílo č.: 400 042 

Účel díla .: výdušná chodba 

Délka díla (m) cca 585 m 

Profil díla.st.(m):TH 29 / 19 SP 0 – Konec 

Hmot. st., spojky, třmeny : TH 29,S-29,P-29, (M 24x95) 

Rozpínky kovové : 6ks 

Nehořlavá výztuž. : 0– konec 

Osová vzdálenost výztuže. 0,5m 0 – Konec 

Max. vzdálenost výztuže od čelby.: 1,2m 

Mocnost sloje č. 40.: 3,2 – 9,1m 

Předpokládaný úklon díla.: -2° 

Nehořlavé pažení.:strop síta tipu MIDO – stropní 

Nehořlavé pažení boky síta tipu MIDO – boční 

Svorníková výztuž APB – 1 – K -2,4m.: - osová vzdálenost dle přílohy č. 3. 

Po dokončení razícího cyklu. Instalovat svorníkovou výztuž. 

Železné (Fe) patky a dřevěné podkladky použít při stavění TH výztuže na uhlí. 

Profil důlního díla č. 400 042a jeho ostatní specifika tohoto důlního díla jsou uvedena 

v příloze č. 3 
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Navrhuji z důlního díla č. 400 022vyrazitprorážkuč. 400 062, resp. č. 400 062/1, 

v profilu SBR, který je dostačující pro následné vybavení porubu. Ražbu provést za 

pomocí technologie ražení pomocí razícího stroje (kombajnu) MR 340, jako plynulé 

navázání na důlní dílo č. 400 022. Stavění stojek bude provedeno šachovitě 

s roztečí 1m.Rozteč stojek 0,5m bude použita ve zhoršených podmínkách. Stavba stojek 

bude prováděna ihned za lopatou razícího stroje (kombajnu) MR 340. 

 

Důlní dílo č.: 400 062 , 400 062/1 

Účel díla .: prorážka 

Délka díla (m) cca 145 m 

Profil díla a hmotnostní stupeň.: SBR / TH29 

Rozpínky kovové (ks) : 11 

Nehořlavá výztuž. : 0 –konec 

Osová vzdálenost výztuže. 0,5m 0 – Konec 

Max. vzdálenost výztuže od čelby.: 1,2m 

Mocnost sloje č. 40.: 5.2m – 6,8m 

Předpokládaný úklon díla.: dle položení sloje. 

Poloha sloje v díle: P. B. – strop sloje / strop díla 

Nehořlavé pažení: síta „Katim“ 

Ostatní pažení: síta „Katim“ 

Svorníková výztuž APB-1-k - 2,4 m  dle přílohy č. 4 

Svorníková výztuž IR/4W ´= 13 m dle přílohy č. 4 

Instalovat svorníkovou výztuž po dokončení razícího cyklu 

Železné (Fe) patky a dřevěné podkladky použít při stavění TH výztuže na uhlí. 

Ostatní specifika tohoto důlního díla jsou uvedena v příloze č. 4 

Podpěrná hráňová výztuž o rozměrech (1500 x 150 x 85 mm) bude instalována v  průběhu 

rozšiřování důlního díla č. 400 062/1 ihned za razícím kombajnem. 
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2.5. Parametry strojních zařízení. 

Razící stroj, použitý pro vyražení stávajících důlních děl bude kombajn typu 

MR340-Ex Sandvik Miner. Pásové odtěžení navrhuji sestavit z pásových dopravníků 

typu TP 630 A šíře 1000mm.Tyto pásové dopravníky mají možnost modifikace převodů a 

tedy možnost změny výkonu i rychlosti. Tabulka č. 1 ukazuje přehled pásových 

dopravníků TP 630 A. Dále obrázek č. 3 zobrazuje razící kombajn. Celkový pohled 

příloha č. 4. 

 

MR340 Ex Sandvik Miner. Tento stroj umožňuje zavrtávání svorníkové výztuže 

přímo v průběhu ražby [4], [6], [10]. 

 

MR340X-Ex Sandvik Miner – parametry: [10] 

Celková délka [mm] cca 10300 

Váha (bez ABSE) / (s ABSE) [t]  55/62 

Instalovaný výkon (1000 [V], 50 [Hz]) [kW] 357 

Celková výška (přes otoč) [mm] cca 2050 

Celková výška (včetně kabiny operátora a ochranné mříže[mm] cca 2680 

Celková výška (s ABSE) [mm] cca 3180 

Šířka nakládacího stolu [mm] 2800 

Rozšíření nakládacího stolu [mm] 4000 

Poloha nakládacího zařízení nad spodní hranou pásu, max.[mm] 710 

Poloha nakládacího zařízení pod spodní hranou pásu, max.[mm] 120 

Šířka pásů (housenic) [mm] 600 

Tabulka č. 1. Přehled pásových dopravníků. 
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Šířka podvozku, max. [mm]  2600 

Tlak na podloží [MPa] 0,14 

Tlak na podloží+ABSE [MPa] 0,17 

Vzdálenost od podloží [mm] 240 / 420 

Rychlost jízdní [m/min] 0 - 5,0 - 8,8 

Rychlost dopravníku [m/s] 1,1 

Příčný sklon, max.: 

v hornině ± [°] / [gon] 5 / 6 

v uhlí ± [°] / [gon] 8 / 9 

Stoupání ve sklonu, max.:bez strojní přípřeže ± [°] / [gon] 18 / 20 

 

 

Obr. 3   Razící kombajn MR340 EX Sandvik Miner 
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3. Návrh technologie a způsobu dobývání. 

3.1. Hlavní parametry porubu 400 002. 

 Délka porubu 145,5m 

 Směrná délka porubu 535 m 

 Rubatelná plocha porubu 77842,5m2 

 Vytěžitelnost zásob 509868,4t 

 Průměrná mocnost čistá 5,2m 

 Průměrná mocnost dobývaná 5,0m 

 Průměrný úklon v bloku 30 

 Průměrný úklon kolmo na pilíř 30 

 Průměrný úklon rovnoměrně s pilířem -50 

 Hloubka pokosu 0,8m 

 Plánovaná denní těžba 4300t/24h 

 Průměrná kapacita pokosu 759,8t 

 Počet cyklů za směnu 2,2 

 Počet cyklů za den 6,5 

 Denní postup 5 m /24h 

3.2 Metoda dobývání porubu 

Dobývací metodu pro porub č. 400 002 volím jako metodu směrného stěnování 

z pole na řízený zával. Tato metoda se používá na dole ČSM běžně. Pro dobývací práce 

navrhuji maximální využití mechanizace. Samotné rozpojování uhlí a hornin v porubním 

bloku bude prováděno za pomocí dobývacího kombajnu Eickhoff SL  500. (Příloha č 5). 

Při přechodu tektonik, vytváření výklenků a podobně, bude použita trhací práce malého 

rozsahu. Porub č. 400 002 bude vybaven plně mechanizovanou štítovou výztuží 

Bucyrus 2600 – 5500. Tato výztuž je vybavena zařízením pro pasívní zabezpečení 

pracovního prostoru před účinky důlního otřesu. Dále doporučuji používat pneumatické a 

hydraulické utahovačky. Dále vzduchové pily a hydraulické stříhačky. Zajištění přívodu 

elektrické energie pro porub č. 400 002 bude zajištěn z hlavní rozvodny umístěné na 

úrovni 5. patra. Odtěžení horniny z porubu bude prováděno za pomocí stěnového 
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hřeblového dopravníku. Poté přesuvným hřeblovým dopravníkem umístěným na úvodě 

porubu č. 400 002. Následně bude hornina odtěžována pásovými dopravníky po úvodní 

třídě č. 400 022 a důlních dílech č. 400 090, č. 400 080, č. 5000, č. 5000/1, č. 2004 až do 

akumulačního zásobníku skipové jámy závodu Darkov [6]. 

V důlních dílech porubu 400 002 navrhuji použít rozvody potrubních řádů. 

 požární – provozní voda φ100 mm 

 vzduch nízkotlaký φ150 mm 

 odvodňovací φ150 mm 

 dusíkové φ100 mm 

 degazační φ100 mm 

 klimatizační 2 tahy φ100 a φ160mm 

Návoz materiálu a strojní vybavení. 

Materiál potřebný pro provoz předmětného porubu bude prováděn z centrálního 

překladiště, které je umístěno na překopu č. 5201. Návoz materiálu bude zajišťován 

závěsnými lokomotivami, po závěsné trati ZD 24 (B, C/100, 34 D, 24 D/130). Vybavení 

porubu bude probíhat takzvaně přímým překlizem z dokopaného porubu č. 400 000. 

Veškeré strojní díly budou převáženy po závěsné dráze do prostoru nového porubu. 

Výdušnou třídou bude do porubu č. 400 002 dopravována a instalována mechanizovaná 

výztuž BUCYRUS 2600/5500., stěnový hřeblový dopravník a dobývací kombajn. Úvodní 

třídou bude dopravován a instalován sběrný hřeblový dopravník, drtič, elektrozařízení, 

pásové dopravníky a klimatizační jednotky. Dle příloh č. 2 a 6. 

Doprava osob na pracoviště. 

Doprava osob na pracoviště bude zajišťována dle vyhlášky ČBŮ č. 22/89 Sb. 

Doprava bude prováděna za pomocí kolejové lokomotivy z nástupiště umístěného na třídě 

č. 5201, po nástupiště umístěné na třídě č. 5000. Dále pak závěsnou lokomotivou na 

pracoviště. 
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Rozvod technologické vody 

Rozvod technologické vody bude v porubu proveden pomocí vysokotlaké hadice 

o φ 50 mm a požární ,,C“ odbočky budou rozmístěny každých 40 m. 

Pohotovostní sklad pro hořlavé kapaliny a tuhá maziva. 

Se zřízením tohoto skladu se nepočítá. Veškeré hořlavé kapaliny i tuhá maziva 

budou dopravována v každé směně a pouze v množství potřebném pro danou směnu [7]. 

3.3. Strojní vybavení porubu č. 400 002 

3.3.1. Štítová výztuž BUCYRUS 

Navrhuji použít v předmětném porubu č. 400 002 porubní štítovou výztuž 

BUCYRUS 2600 / 5500 2/5655 x 1750ato s ohledem na podobné geologické podmínky 

jaké byli v předešlém porubu č. 400 000(viz. Obr. č. 4 s tabulkou) 

Navrhuji použít celkem 84 kusů mechanizované výztuže Délka porubu 

je 145,5  m, proto navrhuji postupně od vrchní úvrati porubu upnout výztuž a to v tomto 

pořadí: 

 3 ks mechanizované štítové výztuže BUCYRUS 2600 / 5500 – 7520x2600 (krajní 

výztuž). 

 78 ks mechanizované štítové výztuže BUCYRUS 2600 / 5500 – 7520x2600 (porubní 

výztuž). 

 3 ks mechanizované štítové výztuže BUCYRUS 2600 / 5500 – 8270x2600 (krajní 

výztuž) [10]. 
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Obr. 4   Varianty a rozměry sekce BUCYRUS. 
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Základní technické parametry štítové výztuže [10] 

BUCYRUS 2600 / 5500 – 2X5655 - 1750 

 Zajištění proti převrácení - přípustný sklon do všech stran 15° 

 Výška při zasunutí 2600 mm 

 Výška při vysunutí 5500 mm 

 Výšková nastavitelnost 2900 mm 

 Délka kroku 850 mm 

 Zdvih válce přesouvacího zařízení 900 mm 

 Rozteč stojek v úklonu 950 mm 

 Délka stropnice za stojkou 1250 mm 

 Délka stropnice před stojkou 3300 mm 

 Šířka stropnice s bočním krytem 1650 mm 

 Délka stropnice 5380 mm 

 Sklon závalového štítu výztuž zasunutá 3,6° 

 Sklon závalového štítu výztuž vysunutá 60,6° 

 Šířka závalového štítu s bočním krytem 1650 mm 

 Šířka základového rámu 1610 mm 

 Celková plocha základového rámu 36943 cm2 

 Rozteč středu sekcí  1750 mm 

 Podpěrná síla výztuže při střední mocnosti 4800 mm 

 I-při upínacím tlaku 320 bar 8014 KN 

 II-při jmenovitém tlaku 450 bar 11270 KN 

 Odpor výztuže na m2 plochy nadloží při střední mocnosti 4800 mm 

 I-při upínacím tlaku 320 bar 772 KN/m2 

 II-při upínacím tlaku 450 bar (KAKO velká/malá) 942/1085 KN/m2 

Mnou navrhovaná mechanizovaná výztuž typu BUCYRUS 2600 / 5500 je výztuž 

podpěrně ohraničující. (obr. 5). Táto výztuž je plně automatizovaná. Dvoustojková sekce je 

vybavena jednodílným základovým rámem. Tento rám se skládá ze dvou navzájem pevně 

spojených ližin, mezi nimiž se uprostřed nachází kanál pro přesouvací zařízení  
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Obr. 5   Sekce BUCYRUS 2600/5500. 

 

Závalový štít je jednodílnou ocelovou konstrukcí, která je spojena se základovým 

rámem pomocí tzv. táhel. Přes stropnici sekce se podpěrná síla stojek přenáší do nadloží. 

Spojení se závalovým štítem je kloubové pomocí čepových spojů. Kloub je vyztužen 

rohovým válcem. Všechny stropnice sekce jsou vybaveny pilířovou opěrkou. 

Tvarování výztuže probíhá pomocí naprogramovaných výpočtů. Tak je zajištěno 

optimální sladění odporu výztuže s přestavovacím rozsahem výztuže. 

Vícestupňové hydraulické stojky mají ve všech stupních stejnou zatížitelnost 
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a jsou dvojčinné. 

Lemniskátový ovládací systém zajišťuje, aby vzdálenost mezi špičkou stropnice a 

uhelným pilířem byla v celém přestavovacím rozsahu sekce téměř konstantní. Varianty 

koncové sekce mohou být vybaveny boční klapkou. Ty mohou být umístěny buď na pravé, 

nebo levé straně. Všechny varianty sekce jsou vybaveny válcem posunovače umístěným na 

pravé nebo levé straně. Sekce jsou vybaveny veškerými součástmi, které jsou potřebné 

k realizaci elektrohydraulického sousedského ovládání s elektronickým ovládáním 

PMC R [10]. 

3.3.2. Stanice vysokotlaké hydrauliky. 

Stanice pro výrobu vysokotlaké kapaliny bude umístěna na díle č. 52900. Tato 

stanice zajišťuje vysokotlaké chladící postřikové vody a vysokotlakou hydraulickou 

kapalinu, nutnou pro provoz předmětného porubu. Stanice je řízena z místa obsluhy ručně 

nebo v automatickém provozu. Provoz stanice je zároveň monitorován z povrchového 

pracoviště umístěného na centrálním dispečinku. Vodní část vysokotlaké stanice obsahuje 

3 ks plunžrových čerpadel HAUHINCO EHP-3K 125/62 FL, 3 ks elektromotoru 

75 kW / 1000 V a 1 ks zásobníková nádrž na vodu= 2500 l. Rozvod vody do porubu je 

zajištěn pomocí potrubí DN 65 PN 100, které je značeno modrou barvou. Černou barvou je 

označen přívod vody, který je veden pomocí potrubí DN 50 PN40. Stanice obsahuje 3 ks  

plunžrových čerpadel HAUHINCO EHP-3K 200/53 FL1 ks zásobník a míchací nádrž 

emulse = 3700 l s integrovanou nádobou koncentrátu, 3 ks elektromotoru 

200 kW / 1000 V, 1 ks zásobní nádrž emulze 3000 l vybavenou zařízením pro měření a 

regulaci hydraulických kapalin RECOMATIC®. Kapalina HYDROCOR GS 460N s 

minimální koncentrací 1,8 – 2,2 % je dopravována do porubu pomocí vysokotlakého 

potrubí DN 70 PN 350, které je značeno červenou barvou a zpět do stanice za pomocí 

potrubí DN 80 PN40 značeného zelenou barvou [7], [8], [10]. 

3.3.3. Kombajn Eickhoff SL 500 

Pro vydobytí předmětné sloje navrhuji použít válcový dobývací kombajn typu 

Eickhoff SL 500. Tento kombajn navrhuji z důvodu vysoké mocnosti sloje, která se 

pohybuje od 2,6 m až 9,1m. Zároveň tento dobývací kombajn se již na dole ČSM používá. 
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U tohoto kombajnu je rozpojování a nakládání uhlí včetně doprovodních hornin 

obousměrné. Řezné orgány jsou vybaveny vnitřním postřikem. Ovládání kombajnu je 

dálkové pomocí přijímače umístěného v dobývacím kombajnu a vysílače, který obsluhuje 

pověřený zaměstnanec [6], [10]. 

 

 

Obr. 6   Hlavní konstrukční jednotky kombajnu EickhoffSL.5001 

 

Hlavni konstrukční jednotky dobývacího kombajnu Eickhoff SL 500 [10] 

1. Jednotka elektro. 

2. Transformátorový oddíl. 

3. Hydraulická jednotka. 

4. Vrátek. 

5. Skříň pojezdu. 

6. Ložisková uložení. 

7. Řezné rameno.  
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Technická data válcového kombajnu Eickhoff SL 500 [10] 

 Použité napětí 3300V 

 Otáčky řezného orgánu 23 min-1 

 Celková hmotnost cca. 72 t 

 Dobývaná mocnost 2,6 – 5,6 m 

 Maximální úklon příčný +10 až -15° 

 Maximální úklon podélný ±25° 

 Motory vrátků 2x90 kW 

 Řezné motory 2x500 kW 

 Hnací motor (hydraulika) 35 kW 

 Celkový nainstalovaný výkon 1215 kW 

 Maximální šířka pokosu 850 mm 

3.3.4. Stěnový hřeblový dopravník. 

Navrhuji pro odtěžení rozpojené horniny z porubu použít porubový hřeblový 

dopravník PF 6 / 1042. Porubový hřeblový dopravník slouží k dopravě rubaniny z důlního 

díla na sběrný hřeblový dopravník. Dopravník může pracovat s příčným úklonem ± 25⁰ pro 

všechny druhy výsypu. Na celé délce je dopravník spojen s mechanizovanou výztuží. 

Zároveň porubový dopravník je vybaven přesouvacím zařízením typu PZF-11.Pro pojezd 

kombajnu ve stěně slouží porubový pojezd typu jumbotrack který je součástí stěnového 

hřeblového dopravníku [10]. 

Technická data hřeblového dopravník u PF 6 / 1042 

 Hlavní pohon 

 Rám s bočním výsypem MRAR 35- 1000/1100 

 Řetězový buben DKB 42x146,Z=7 

 Rozteč řetězu 165 mm 

 Převodovka KP-30 CST,í=33 

 Elektromotor 500kW,3,3kV 

 Přechodový žlab PF 6/1042 

 Klínové žlaby 1L-4L PF 6/1042 
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 Pomocný pohon [10] 

 Napínací rám MRHS 35-1000 

 Řetězový buben DKB 42x146, Z=7 

 Převodovka KP-30 CST,i=33 

 Hnací spojení EK-S300-M800/100-G800/100 

 Elektromotor 500kw, 3,3kV 

 Žlab kombajnového provedení PF 6/1042, L = 1756 mm 

 Žlab kombajnového provedení s otvorem PF 6/1042, L = 1756 mm 

 Řetěz dopravníku DKB 42x146,rozteč řetězu=146 mm 

 Vzdálenost hřebel 876 mm (co 6. oko řetězu) 

3.3.5.Podporubový dopravník 

Pro odtěžení rubaniny z porubového dopravníku navrhuji použít hřeblový 

dopravník PF 4/1132 o maximálním výkonu 520kW. Délka hřeblového dopravníku bude 

68m Zároveň hřeblový dopravník bude osazen kladivovým drtičem DU 3 P5 

a přesouvacím zařízením typu PZF-11 [10]. 

 

Technická data hřeblového dopravníku PF 4/1132 [10] 

 Napínací rám SPR 3-1100 

 Řetězové kolo DKB 34x126,Z=7,rozteč řetězu=130mm 

 Příruba  SPR 3/KP-25-30 

 Převodovka KP-25/30, i=24,4, 

 Hnací spojení EK-S300-M800/100-G800/100 

 Elektromotor 260/520kW, 3,3kV 

 Přechodový žlab PF 4/1132 

 SL-žlab PF 4/1132-1500 

 SL-žlab PF 4/1132-1500 MT 

 SL-žlab PF 4/1132-750 

 Vratná stanice PF 4/1132 

 Řetěz dopravníku DKB 34x126 
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3.3.6. Pásový dopravník BELT 1200 

Pro odtěžení rubaniny z porubu navrhuji použít pásový dopravník typu BELT 

1200. Abychom dosáhli prvního dopravníku centrálního odtěžení, bude nutno nainstalovat 

tři pásové dopravníky BELT 1200 (viz. Tabulka č. 2). U prvního pásového dopravníku 

BELT 1200 před podporubovým zařízením je zavěšeno flexibilní vedení. Na tomto vedení 

jsou zavěšeny napájecí kabely, hadice vodního a hydraulického rozvodu, včetně 

kabelových vozíků, do kterých se ukládají vysokonapěťové kabely. Dalším zařízením 

umístěným na flexibilním vedení jsou elektrické zařízení se stykačovými soupravami a 

transformátorem Přesun flexibilního zařízení zajišťuje aretační krokovací zařízení. Aby 

rozjezd pohonů dopravníků byl plynulý, bude nutné nainstalovat elektrické zařízení 

SOFTSTART. Toto zařízení chrání převodovky, elektromotory a spoje na gumových 

potazích. Na převodovky instalovat dvě brzdy řízené elektromagnetickým ventilem za 

pomocí automatiky pásových dopravníku (APD 1) [10]. 

Pásový dopravník č 1. 

Pásový dopravník typu BELT 1200 instalovat o délce 250m na třídě č. 400 022, 

bude instalován dovrchně cca 3°. Pohon nainstalovat ve staničení 555m. Pásový dopravník 

bude při postupujícím porubu postupně zkracován. 

Pásový dopravník č. 2 

Pásový dopravník typu BELT 1200 instalovat o délce 310 m na třídě č. 400 022. 

Bude instalován dovrchně cca 3°. Pohon nainstalovat ve staničení 5 m. 

Pásový dopravník č. 3 

Pásový dopravník typu BELT 1200 instalovat o délce 100 m na třídě č. 400 090. 

Bude instalován dovrchně cca 9°. Pohon nainstalovat 5m od kříže 

č. 400 080/400 090.Tento pás bude sypat horninu na již instalovaný pás centrálního 

odtěžení jdoucího po dílech č. 400 080, č. 5000/1, č. 2004 až do akumulačního zásobníku 

skipové jámy závodu Darkov. Rozmístění strojních zařízení v porubu 

zobrazuje příloha č. 5. 
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Tabulka č. 2   Přehled instalovaných pásů v porubu 

. 

 

 

 

 

 

 

  

Pasový dopravník 

Třída 
Délka 

(m) 

Šířka 

(m) 

Rychlost 

(m/s) 

Dopravní 

množství 
(t/hod) 

Elektrický 
výkon 

(kW) 
číslo 

typ 

1 BELT 1200 400 022 250 1200 3,15 1590 3x100 

2 BELT 1200 400 022 310 1200 3,15 1590 3x100 

3 BELT 1200 400 090 100 1200 3,15 1590 1x100 



Jozef Pohrom: PLÁN PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ PORUBU Č. 400 002 NA LOKALITĚ 
SEVER DOLU ČSM, STONAVA 

 

2013 28 
 

4. Větrání a bezpečnost 

4.1. Opatření pro tektonickou činnost v předmětné oblasti 

Ražení dlouhých důlních děl v podzemí se řídí podle vyhlášky 

ČBÚ č. 659/2004 Sb. Horský masív v předmětné oblasti je zařazen do kategorie 

s nebezpečím důlních otřesů. Dle lokální prognózy je pak uvedený porub č. 400 002 

zařazen závodním dolu do 3. stupně nebezpečí důlních otřesů. Při ražbě a následném 

dobývání porubního bloku č. 400 002 bude prováděno individuální pozorování, 

seizmickým pozorováním s průběžným vyhodnocováním a testovacím vrtáním. Dalším 

preventivním opatřením proti nebezpečí důlních otřesů, bude po vyražení prorážky 

zavlažování uhelného pilíře Součástí technologického postupu pro dobývání porubu 

č. 400 002 budou „Zvláštní opatření proti otřesům“ schválené závodním dolu, ve kterých 

bude podrobně stanovena a upřesněna lokální prognóza, průběžná prognóza a preventivní 

opatření proti nebezpečí důlních otřesů. Ražba a následné dobývání výše uvedeného 

porubního bloku musí být v souladu s Dlouhodobou koncepcí hornické činnosti 

Dolu ČSM – Stonava [8]. 

4.2. Zajištění důlního díla před postupujícím porubem 

Na dílech č. 400 022, č. 400 042 budou vedeny dvě řady TH rovin. Velikost osové 

vzdálenosti mezi rovinami bude 0,7 m. Délka rovinového tahu bude minimálně 10 m před 

porubem Zvětšená o vzdálenost denního postupu porubu. Pod TH roviny budou upnuty 

hydraulické stojky SH. Stojky zajišťující styk porub a úvodní chodba. Jejich maximální 

vzdálenost je 1 m před porubovým dopravníkem. Za porubovým dopravníkem budou 

zajištěny TH roviny stojkami SH s podvlakem. Následně budou nahrazeny stojkami 

dřevěnými s podvlaky o vzdálenosti max. 0,7 m. Pokud bude vzdálenost mezi krajní sekcí 

a prvním tahem TH rovin větší než 0,7, bude do tohoto prostoru vložen další rovinový tah 

zajišťující volný prostor [7], [8]. 
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4.3. Opatření proti průtržím 

Mezi doly s nebezpečím průtrží hornin, uhlí, plynů a ionizující záření není Důl 

ČSM zařazen Proto se nestanovují opatření proti průtržím. 

4.4. Opatření k zajištění bezpečnosti 

Podle vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na pracovištích a 

v předmětné oblasti porubu kontrolovat v pravidelných intervalech složení důlního 

ovzduší. K tomuto účelu používat schválené typy přístrojů a zařízení. Dále provádět odběr 

vzorků vzdušin k chemickému rozboru. Důlní díla poprašovat inertním prachem. 

V používaných důlních dílech zřídit protivýbuchové vodní uzávěry Jejich rozmístění je 

názorně zobrazeno v příloze č 1. 

4.5. Důlní degazace 

Degazace předmětného porubu č. 400 002, bude realizována za pomocí vrtů 

provedených na výdušné třídě č. 400 042 Plánovaný podíl degazace z celkové 

plynodajnosti porubu č 400 002 v průběhu jeho dobýváním se předpokládá ve 

výši  cca 30%. Předpokládané množství degazovaného plynu je cca.1750m 3 /CH 4 za den. 

Veškeré parametry vrtů, sloužících k degazaci předmětného porubu budou součástí 

projektu degazace porubu [7]. 

4.6. Protizáparová prevence. 

V souladu s § 187 vyhlášky ČBÚ č. 22/89 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude 

součástí technologického postupu ražení, vybavování a dobývání, vytvořen projekt 

prevence samovznícení uhlí. Kontrolu náchylností uhlí k samovznícení sloje č. 40 v 0 kře, 

byla ověřena zhodnocením oxireaktivity uhlí. Na základě odebraných vzorků uhlí byla sloj 

č. 40 zařazena do kategorie II. „reaktivní uhlí“. Vypočtená míra nebezpečí samovznícení. 

M-F = 28, což je < 35 Vypočtená hodnota množství větrů pro dobývání porubu 

740 m3/min. Při vedení porubů ve slojích náchylných k samovznícení uhlí je nutno dodržet 

následující technicko-bezpečnostní a protizáparová opatření:  
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Při ražení důlního díla. 

 neprodleně vyplňovat volné prostory za výztuží důlního díla. 

 vytvářet podmínky pro inertizaci důlního ovzduší dusíkem. 

 razit bez ponechání uhlí ve stropu díla. 

 při tvorbě  vícevýlomů v bocích a stropě díla během ražby provádět zajišťování 

zavrtáváním svorníků. 

 zpevňovat předpolí ražby lepením bezprostředního nadloží. 

 zpevňovat uhelný pilíř lepením. 

 vzniklé výlomy zakládat neprodleně pytlovaným materiálem. 

Při vybavování 

 Při chůzi zaměstnanců a dopravě materiálu důsledně dodržovat způsob 

průchodu/průjezdu přes případnou dvojici izolačních dveří, tj. aby jedny dveře byly 

vždy uzavřeny. 

 Při dobývání porubu sledovat objemové množství větrů formou kontinuálního měření 

rychlosti větrů čidlem instalovaným na úvodní respektive výdušné chodbě porubu. 

 Sledování výskytu oxidu uhelnatého zajistit kontinuálně a to na začátku SVO, na 

začátku výdušné chodby porubu (v neovlivněném výdušném větrním proudu z porubu) 

a na konci SVO. 

 Při chůzi zaměstnanců a dopravě materiálu důsledně dodržovat způsob 

průchodu/průjezdu přes případnou dvojici izolačních dveří, tj. aby jedny dveře byly 

vždy uzavřeny. 

Při dobývání 

 Optimalizovat větrní síť v oblasti dobývaného porubu se zabezpečením hodnot dle 

schváleného Plánu OPD. 

 Provádět měsíční měření objemových průtoků větrů v předmětné oblasti.  

 Při dobývání porubu sledovat objemové množství větrů formou kontinuálního měření 

rychlosti větrů čidlem instalovaným na úvodní respektive výdušné chodbě porubu. 
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 Sledování výskytu oxidu uhelnatého zajistit kontinuálně a to na začátku SVO, na 

začátku výdušné chodby porubu (v neovlivněném výdušném větrním proudu z porubu) 

a na konci SVO. 

 Při chůzi zaměstnanců a dopravě materiálu důsledně dodržovat způsob 

průchodu/průjezdu přes případnou dvojici izolačních dveří, tj. aby jedny dveře byly 

vždy uzavřeny. 

 Z důvodu omezení proudění větrů závalovým prostorem porubu instalovat na úvodní a 

výdušné chodbě porubu větrní přepážky. Větrní přepážky instalovat těsně, na pomocné 

dřevěné konstrukci, v celém profilu chodby s vyvedením do první a poslední sekce 

v porubu. 

 Pro omezení proudění větrů závalovým prostorem porubu instalovat na úvodní chodbě 

na styku porub – chodba naváděcí větrní plentu s vyvedením do první sekce v porubu.  

 Naváděcí větrní plentu stavět již při výjezdu porubu z výchozí prorážky a rovněž při 

ukončení dobývání porubu. Naváděcí větrní plentu přemísťovat při každém přeložení 

sekcí. 

 S denním postupem likvidovat výztuž úvodní i výdušné chodby včetně podvlaků za 

porubem zpravidla pleněním. Po likvidaci výztuže výdušné chodby musí být závalový 

prostor porubu izolován větrní přepážkou. Na úvodní chodbě dále naváděcí plentou. 

 Dobývací kombajn v porubu se smí zdržovat ve vzdálenosti 20 m od vrchní nebo 

spodní úvratě pouze po dobu nezbytně nutnou. V tomto úseku se kombajn nesmí 

zdržovat zejména při plenění porubní chodby, střídaní směn nebo ukončení jízdy. 

V nepracovních dnech musí být kombajn ponechán minimálně 20 m od spodní nebo 

vrchní úvratě porubu. 

 V každé polovině směny provádí proměření oblasti porubu na obsah CO směnový 

THZ se zvýšenou pozorností k vrchní úvrati porubu, zejména na styku porub / 

výdušná třída, dále na výdušné třídě u větrní přepážky a ve vzdálenosti cca 20 m od 

porubu. 

 Do příkazu ke kontrole větrních cest v nepracovních dnech zahrnout místa kontrol 

koncentrací CO v oblasti porubu. 

 Sloj dobývat bez ponechání uhlí pod stropem, pokud v PP II° není uvedeno jinak. 



Jozef Pohrom: PLÁN PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ PORUBU Č. 400 002 NA LOKALITĚ 
SEVER DOLU ČSM, STONAVA 

 

2013 32 
 

 V místech s nutným ponecháním uhlí pod stropem (z provozních důvodů) je nutno 

pravidelně ověřovat mocnost uhelné vrstvy vrty (1x v každém pracovním dnu s roztečí 

max. 10 m po délce porubní fronty) a tato místa evidovat včetně zjištěných hodnot a 

zakreslit v mapové dokumentaci provozovaného porubu. 

 Provoz porubu realizovat s pravidelným postupem porubní fronty. 

 Na úvodní i výdušné chodbě nainstalovat v závalu porubu ztracené potrubí 

1x Js 100 mm s vyvedením min. 20 m před linií porubní fronty s postupným 

prodlužováním potrubního řádu s postupem porubu pro možnost napouštění N2. 

V případě mimořádných událostí množství potrubí a vzdálenost rozpojování potrubí 

určí závodní dolu. 

 V případě nepříznivých výsledků vývinu kysličníku uhelnatého budou další opatření 

řešena na základě zhodnocení místních podmínek příkazem závodního dolu. 

 V ostatním platí Prováděcí projekt II° pro dobývání předmětného porubu a ustanovení 

k prevenci samovznícení uvedená ve směrnici č.1/2011 ředitele [7], [8], [9]. 

4.7. Hydrogeologická opatření. 

Výnosem OBÚ č.j. 7742/1989-149-Ing. P/Ml ze dne 6. 12. 1989, je Důl ČSM  

zařazen do kategorie dolů s nebezpečím průvalu vod. Z tohoto důvodu, je součástí každého 

technologického postupu pracovišť projekt odvodnění. Zároveň jeho součástí jsou 

hydrogeologická opatření vůči nadložním stařinám. Důlní vody z oblasti ražeb a porubu 

budou odváděny potrubními řády na hlavní překopy 5. patra. Odtud do hlavní čerpací 

stanice, která je umístěná v blízkosti náraží 5. patra. Za pomocí čerpadel pak vytláčena na 

povrch. 

Na povrchu je regulovaně odváděna do místní vodoteče [7], [8]. 
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Stanovená opatření v průběhu ražby na důlním díle č 400 022 

 V oblasti se přirozené přítoky neočekávají, opatření jsou zpracována pro přítoky vody 

provozního původu. 

 Mít na čelbě čerpací techniku v provozuschopném stavu KDDF-80 po celou dobu 

ražby. 

 Po celé délce díla č. 400 022 pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm. 

 V průběhu ražby důsledně udržovat provozuschopnost čerpací techniky a čidlo 

havarijní hladiny vody na čelbě. 

 V úpadní části ražby ve vzdálenosti max. 10 m od čelby instalovat čidlo pro hlídání 

výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. Signalizaci čidla vyvést na 

stanoviště inspekční služby. 

Stanovená opatření v průběhu ražby na důlním díle č 400 062 

 Mít na čelbě čerpací techniku v provozuschopném stavu KDDF-80 po celou dobu 

ražby. 

 Po celé délce díla č. 400 022 pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm. 

 V průběhu ražby důsledně udržovat provozuschopnost čerpací techniky a čidlo 

havarijní hladiny vody na čelbě. 

 V úpadní části ražby ve vzdálenosti max. 10 m od čelby instalovat čidlo pro hlídání 

výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. Signalizaci čidla vyvést na 

stanoviště inspekční služby. 

Stanovená opatření v průběhu ražby na důlním díle č 400 042 

 Předpoklad zvodnění sousedních stařin porubu č. 400 000 je proveden na základě 

znalostí o úklonných poměrech již dokopaného porubu. 

 Důlní dílo bude po celou dobu ražby vedeno jako obtínka důlního díla č. 400 040 

s bezpečnostním celíkem 5 m. 

 Zvodnění a vyjíždění průvodních hornin ani jejich vyjíždění vyloučit nelze. 

 Mít na čelbě čerpací techniku v provozuschopném stavu KDDF-80  po 

celou  dobu ražby. 
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 Po celé délce díla č. 400 022 pokládat odpadní potrubí o průměru 100 mm. 

 V průběhu ražby důsledně udržovat provozuschopnost čerpací techniky a čidlo 

havarijní hladiny vody na čelbě. 

 V úpadní části ražby ve vzdálenosti max. 10 m od čelby instalovat čidlo pro hlídání 

výšky hladiny vody ve výšce 0,3 m od počvy díla. Signalizaci čidla vyvést na 

stanoviště inspekční služby. 

Stanovená opatření v průběhu dobývání porubu č 400 002 

 Čerpací techniku udržovat na úvodní i výdušné třídě v provuzuschopném stavu. 

 Čerpadla KDDF 80, instalované potrubí včetně čidel hladiny vody přemísťovat 

s postupujícím porubem. 

 Rozmístit čerpací techniku dle přílohy č 4. 

Opatření proti prašnosti. 

 Zavlažování pilíře pomocí vrtů. 

 Zkrápění rubaniny na přesypech a drtiči. 

 Razící i dobývací kombajn budou vybaveny postřiky na řezných orgánech [7], [8]. 

4.8. Větrání důlních děl a porubu. 

Větrání neproražených důlních děl, je řešeno mimo jiné vyhláškou 

ČBÚ č. 165/2002Sb. 

Separátní větrání se musí zřizovat v takové vzdálenosti od průchodního větrního 

proudu, kdy již není zaručena předepsaná jakost ovzduší, tato vzdálenost však nesmí být 

větší než 15 m na neplynujících dolech a 5 m na plynujících dolech. Při používání trhací 

práce musí být separátní větrání zřízeno ihned, jakmile je to možné. 

V plynujících dolech smí být elektrický ventilátor pro separátní větrání umístěn 

jen v průchodním větrním proudu, a to při foukacím způsobu větrání ve vzdálenosti aspoň 

5 m od výdušného proudu z pracoviště. Při sacím způsobu větrání ve vzdálenosti aspoň 3 

m od konce lutnového tahu a 5 m od vyústění separátně ovětrávaného důlního díla do 

průchodního větrního proudu. Při použití vzducho-elektrických ventilátorů je třeba dodržet 
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ustanovení zvláštního výnosu Českého báňského úřadu o povolení používat tento druh 

ventilátoru. 

Výdušné větry, které proudí z otvírkových a přípravných důlních děl nových 

pater, musí být v plynujících dolech odváděny přímo do výdušných větrů dolu nebo 

samostatného větrního oddělení. Není-li splnění tohoto požadavku technicky možné, je 

přípustné s povolením vedoucího organizace přivádět výdušný proud do pracovišť 

hořejšího patra. Je-li nutno odplynit důlní díla nového patra, musí být pracoviště v 

příslušném větrním proudu zastavena a pracovníci odvoláni. Separátním větráním nesmí 

být odebráno více než 70 % množství větrů v průchodním větrním proudu. Druh 

separátního větrání, umístění větráků, vyvedení luten do průchodního větrního proudu, 

jejich dotahování k čelbě a spojování a těsnění musí být určeno v technologickém postupu. 

Navrhuji použít separátní větrání sací. Tento druh větrání se používá kde je prováděna 

ražba pomocí razícího stroje (kombajnu) [9]. 

Separátní větrání důlního díla č 400 022 

 Druh větrání sací s chladícím zařízením. 

 Umístění ventilátoru na díle 400 090 min.5m od kříže 400 090/400 022 ve směru 

proudění větrů. 

 Typ tlumičů hluku v PVP D 800. 

 Umístění tlumičů hluku 1ks na sací a 1ks na výtlačné spraně ventilátoru. 

 Umístění odprašovacího zařízení 400 090, 3 m od ventilátoru. 

 Umístění a typ chladícího zařízen bude ustanoveno na základě vyhodnocení měření 

mikroklimatických podmínek v dané oblasti, zobrazuje příloha č. 4 

Separátní větrání důlního díla č 400 042 

 Druh větrání sací s chladícím zařízením. 

 Umístění ventilátoru na díle 400 090 minim.5m od kříže 400 090/400 042 ve směru 

proudění větrů. 

 Typ tlumičů hluku v PVP D 800. 

 Umístění tlumičů hluku 1ks na sací a 1ks na výtlačné spraně ventilátoru. 
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 Umístění odprašovacího zařízení 400 090, 3 m od ventilátoru. 

 Umístění a typ chladícího zařízení bude ustanoveno na základě vyhodnocení měření 

mikroklimatických podmínek v dané oblasti. 

Separátní větrání důlního díla č 400 062,400 062/1 

 Druh větrání sací s chladícím zařízením 

 Umístění ventilátoru na díle 400 090 minim.5m od kříže 400 090/400 042 ve směru 

proudění větrů. 

 Typ tlumičů hluku v PVP D 800. 

 Umístění tlumičů hluku 1ks na sací a 1ks na výtlačné spraně ventilátoru. 

 Umístění odprašovacího zařízení 400 090, 3 m od ventilátoru. 

 Umístění a typ chladícího zařízen bude ustanoveno na základě vyhodnocení měření 

mikroklimatických podmínek v dané oblasti. Zobrazuje přílohač.4. 
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Výpočet větrání důlního díla č. 400 022 za pomoci programu „NetzCAD‘‘. 

Tabulka č. 3   Výpočet větrání důlního díla č. 400 022 

Projekt separátního větrání, ČSM, 400 022 
Výpočetní program Separát, verze 1.1 Strana 1 
Zpracoval: Bc. Pohrom J. Datum: 21.3.2013 
Druh větrání:  sací s chladícím zařízením 

Důlně-technické podmínky potřebné pro výpočet požadovaného objemového průtoku 

1.1 Projektovaná délka důlního díla L = 615 [m] 

1.2 Světlý průřez projektovaného díla S = 18 [m2] 

1.3 Max.průřez projektovaného důlního díla dílčího úseku v díle Smax = 18,5 [m2] 

1.4 Předpokládaná exhalace CH4 v projektovaném díle q1 = 0,019 [m3.s-1] 

1.5 Předpokládaná exhalace  CO2 v projektovaném díle q2 = 0,021 [m3.s-1] 

1.6 Předpokládaná exhalace Rn DRn = 0 [Bq.s-1] 

1.7 Konc. CH4 v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla c1 = 0,1 [%] 

1.8 Konc. CO2 v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla c3 = 0,1 [%] 

1.9 Konc. Rn v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla cVt = 0 [Bq.m-3] 

1.10 Přípustná konc. CH4 v projektovaném díle c = 0,45 [%] 

1.11 Přípustná konc. CO2 v projektovaném díle c2 = 0,9 [%] 

1.12 Přípustná konc. Rn v projektovaném díle cRn = 0 [Bq.m-3] 

1.13 Hmostnost trhaviny použité na jednu zabírku A = 25 [kg] 

1.14 Celk.objem jedovatých zplodin trhaviny vyj.hodn.CO b = 0,035 [m3.kg-1] 

1.15 Přípustná konc.konvenčního CO ve zplodinách po trh.práci cCO = 0,013 [%] 

1.16 Délka zabírky trhací práce LZ = 1,2 [m] 

1.17 Měrná hmotnost horniny roh = 3100 [kg.m-3] 

1.18 Čas ke snížení konc.zplodin po trh.práci na přípust.konc.CO tau = 600 [s] 

1.19 Celk.výkonnaft.motorů pracujících současně v projekt.díle PN = 50 [kW] 

1.20 Největší vzdálenost ústí hl.lut.tahu foukacího od čelby L1 = 15 [m] 

1.21 Největší vzdálenost ústí hl.lutnového tahu sacího od čelby L2 = 2,1 [m] 

1.22 Průměr projektovaných luten (u obdélníkových hydraulický) D = 1 [m] 

1.23 Koeficient porušení radioaktivní rovnováhy (0.2-0.5) p = 0 [-] 

1.24 Nejmenší povolená rychlost důlních větrů v důlním díle vmin = 0,3 [m.s-1] 
1.71 Podíl obj.průt.chlad.zař.ahl.lut.tahem přivedeným na čelbu k = 0 [-] 

Výstupy VPOP 

Obj.průtok ke snížení konc. exhalujícího CH4 na přípustnou mez   Qv1 = 5,43 [m3/s] 
Obj.průtok ke snížení konc. exhalujícího CO2 na přípustnou mez Qv2 = 2,63 [m3/s] 
Obj.průtok ke snížení konc. zplodin po trhací práci na příp.mez Qv3 = 3,26 [m3/s] 
Obj. průtok pro dosažení nejnižší povolené rychlosti důlních větrů Qv4 = 5,55 [m3/s] 
Obj.průtok ke snížení konc.výf. zplodin naft.motorů na příp.mez Qv5 = 4,80 [m3/s] 
Obj.průtok ke snížení konc. exhalujícíhoRn na přípustnou mez Qv6 = 0,00 [m3/s] 

Potřebný obj. průtok důlních větrů přivedených na čelbu Qv0 = 5,55 [m3/s] 
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Projekt separátního větrání, ČSM, 400 022 
    Výpočetní program Separát, verze 1.0 
   

Str.2. 

Zpracoval: Bc. Pohrom J. 
   

Datum: 
21.3.2013 

Druh větrání:  sací s chladícím zařízením 
    Základní parametry raženého díla 
    

Hloubka zaústění pod úrovní hladiny moře:  -800 [m] Suchá teplota v PVP:        28 [°C] 
Hloubka čelby pod úrovní hladiny moře:  -860 [m] Mokrá teplota v PVP:        25 [°C] 
Geotermický stupeň:   33.5 [m/°C] Relativní vlhkost v PVP:    78  [%] 
Doba ražby důlního díla:   300 [dnů] Barometrický tlak:     110000 [Pa] 
Projektovaná délka důlního díla:   615[m] Celková délka lut.tahu:     620[m] 

Výstupy projektu separátního větrání 

Potřebný obj.průtok odvedený z čelby: 05,55 [m3/s] Suchá teplota na čelbě:  29,3 [°C] 
Minimální objemový průtok DV v PVP:  16,34 [m3/s] Mokrá teplota na čelbě:  26,7 [°C] 
Obj.průtok DV odvedený z čelby HLT:  07,38 [m3/s] Relativní vlhkost na čelbě:  81 [%] 
Obj.průtok DV odvedený z čelby VLT:  00,00 [m3/s] Suchá tep.-výst.do PVP: 32,8 [°C] 
Nejmenší povolená rychlost DV :  00,30 [m/s] Mokrá tep.-výst.do PVP: 27,4 [°C] 

Hlavní lutnový tah sací 

Úseky 

Typ luten 
 

Staničení  
 Délka 
luten   Průměr luten   Měrný odpor  Koef.netěsnosti 

[-] [m] [m] [mm] 
[1000.kg.m-

8] [m3.s-1.N-1/2] 
Luko zánovní - 30 - 0 3 1000 453 0,0020 
Luko zánovní  0 - 30 3 1000 453 0,0020 

VFT 1000/150 podtlak  30 - 620 3 1000 179 0,0020 

Ventilátory 
Typ ventilátoru Staničení Obj.průtok Celkový tlak Účinnost Umístění 

[-] [m] [m3/s] [Pa] [%] [-] 
WLE 1005_B 18 11,53 2405 60 HLT v PVP 

Místní ztráty 
Typ místní ztráty Staničení Průměr Odpor 

[-] [m] [mm] [kg/m7] 
Koleno 90° 156 1000 3,86 
Koleno 90° 48 1000 1,58 
Koleno 90° 33 1000 1,58 
OM mokrý 3 1000 0,30 
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Projekt separátního větrání, ČSM, 400 022 
Výpočetní program Separát, verze 1.0 Strana 3 

Zpracoval: Bc. Pohrom J. 
Datum: 
21.3.2013 

Druh větrání:  sací s chladícím zařízením 

Další parametry raženého díla 

Úseky chodby 

Typ chodby Staničení 
  

Průřez    Odpor 100m  Hornina  Vlhkost stěny  
[-] [m] [m2] [10-3.kg.m-7] [-] [%] 

Chodba 00-0-18  0 - 620 18,5 4,39 pískovec+uhlí 18 

Zdroje tepla a vlhkosti v chodbě 
Zařízení Staničení Příkon Koef.využití Tepel.ztráty 

[-] [m] [kW] [%] [kW] 
stroje na čelbě čelba 300 10 30 

pásové dopravníky celá chodba 440 10 44 
transformátor 350 400 2 8 

Chladící zařízení 

Typ chladiče Staničení Výkon Odpor Obj.průtok Umístění 
[-] [m] [kW] [kg/m7] [m3/s] [-] 

MMRP-130E 500 130 0,5 5,50 Dílo 

Projekt separátního větrání, ČSM, 400 022 
Výpočetní program Separát, verze 1.0           Strana 4 
Zpracoval: Bc. Pohrom J.           Datum: 21.3.2013 
Druh větrání:  sací s chladícím zařízením 

Aerodynamické a mikroklimatické podmínky v chodbě 

Staničení Obj.průtok    Rychlost   Suchá teplota 
Mokrá 
teplota 

Měrná 
vlhkost Relat.vlhkost 

[m] [m3/s] [m/s] [°C] [°C] [g/kg] [%] 
20 11,2200 0,607 28,150 25,071 17,210 77,696 
40 11,0430 0,597 28,306 25,146 17,260 77,211 
60 10,8940 0,589 28,462 25,221 17,312 76,741 
80 10,7220 0,580 28,617 25,297 17,366 76,285 

100 10,5530 0,570 28,770 25,374 17,421 75,843 
120 10,4100 0,563 28,923 25,451 17,478 75,414 
140 10,2640 0,555 29,074 25,528 17,536 74,999 
160 10,1280 0,548 29,224 25,606 17,596 74,598 
180 10,0140 0,541 29,373 25,684 17,657 74,211 
200 9,8830 0,534 29,521 25,763 17,719 73,838 
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220 9,7560 0,527 29,667 25,841 17,784 73,478 
240 9,6480 0,522 29,812 25,921 17,850 73,131 
260 9,5260 0,515 29,955 26,000 17,917 72,797 
280 9,4060 0,508 30,097 26,080 17,986 72,475 
300 9,3050 0,503 30,238 26,160 18,056 72,165 
320 9,1900 0,497 30,378 26,241 18,128 71,866 
340 9,0780 0,491 30,517 26,322 18,201 71,579 
360 8,9840 0,486 30,654 26,403 18,276 71,303 
380 8,8760 0,480 30,791 26,485 18,353 71,037 
400 8,7720 0,474 30,926 26,567 18,431 70,782 
420 8,6840 0,469 31,061 26,650 18,510 70,537 
440 8,5850 0,464 31,194 26,733 18,591 70,302 
460 8,4880 0,459 31,681 26,907 18,675 68,683 
480 8,4070 0,455 31,791 26,987 18,763 68,571 
500 8,3160 0,450 31,900 27,068 18,852 68,463 
520 8,2270 0,445 32,010 27,150 18,943 68,358 
540 8,1530 0,441 32,121 27,232 19,036 68,255 
560 8,0690 0,436 32,232 27,315 19,130 68,154 
580 7,9890 0,432 32,344 27,399 19,226 68,054 
600 7,9220 0,428 32,457 27,484 19,323 67,954 
620 7,8470 0,424 32,572 27,571 19,423 67,853 

čelba 7,4 0,40 29,3 26,7 19,3 81,0 
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Zásady pro provoz separátního větrání na dílech č. 400 022, č. 400 042, č. 400 062, 

č. 400 062/1 [9]. 

 U všech ventilátorů umístěných v hlavním lutnovém tahu musí být zřízeno sledování 

jeho chodu a s vyvedením na CŘS. 

 Lutnový tah -prodlužovat za postupující čelbou jednotlivými lutnami tak, aby byla 

dodržena max. vzdálenost luten od čelby.  

 Příruby luten spojovat těsně typizovanými spojovacími prvky. Lutnový tah těsnit 

gumovým těsněním, pokud nebude použito gumové těsnění, pak použít větrací plátno 

s páskováním nebo vázacím drátem.  

 Jednotlivé lutny zavěšovat na vázací drát a v rozestupu 12 m na řetěz 8 mm 

(šroub M8).  

 Ústí lutnového tahu chránit proti vniku horniny do luten v případě provádění trhací 

práce.  

 Pro dodržení max. vzdálenosti luten od čelby díla možno použít na vyústění lutnového 

tahu kovovou nebo flexibilní vyztuženou lutnu o průměru 800 mm a délky max. 3 m – 

lutnu teleskopicky vysouvat.  

 Pro možnost použití v případě anomálních stavů mít na čelbě k dispozici přidatné 

větrací zařízení o min. ø 300 mm tvořené min. jednou kovovou nebo „ LUKO“ lutnou, 

umístěnou na výfukové straně s ventilátorem APXV 315 (ventilátor musí mít krytí 

točivé části) nebo vzduchovým ejektorem Js 315 mm. Tento lutnový tah musí být od 

čelby vzdálen max. 2 m.  

 Větrní proud musí být rovnoběžný s osou důlního díla, nesmí být trvale rušen mezi 

ústím lutnového tahu a čelbou a musí směřovat pod strop díla. V případě anomálních 

stavů po dohodě s vedoucím větrání možno instalovat další přidatné větrací zařízení na 

druhý bok díla. Přidatné větrní zařízení bude provozováno současně s provozem 

razicího kombajnu v případech, kdy koncentrace na čelbě bude nad 0,8% CH4 nebo při 

dovrchní ražbě nad 8°nebo v případě vícevýlomů větších než 0,5 m a v případě 

nařízení THZ nebo předáka a v případě přibírky průvodních hornin včetně proplástku. 
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Větrní regulace porubu č. 400 002 [7], [9]. 

SVO sloje č. 40 bude začínat na kříži důlních děl č. 5000 (překop) a důlního díla 

č. 400 080 a konec SVO na kříži důlních děl č. 400 090 a dílem č. 293 120/1. 

V době dobývání porubu č. 400 002 bude vtažný větrní proud do oblasti 0. kry 

přiveden překopy č. 5501, č. 5201 a č. 5000 od vtažné jámy závodu Sever na úrovni 5. 

patra. Od kříže důlních děl č. 5000/400 080 (počátek SVO)bude vtažný větrní proud veden 

důlními díly č. 400 080 a č. 400 090 k porubu č. 400 002. Poté větrní proud projde přes 

samotný porub. Výdušný větrní proud bude veden důlním dílem č. 400 090 na kříž důlních 

děl č. 293 120/1 a č. 400 090 (konec SVO). Odtud bude spojený výdušný proud veden 

důlními díly na úroveň čtvrtého patra. Odtud důlními díly na mezipatro a následně do 

výdušné jámy závodu Sever. 

Regulace větrního zkratu mezi spojeným větním proudem a SVO sloje č. 40 bude 

na důlním díle č. 293 120/1 provedeno jako hrázový objekt s průlezem a průvětrníkem. 

Větrní proud uvnitř SVO budou mezi úvodní a výdušnou chodbou postaveny dvoje větrní 

dveře. 

 Na začátku SVO instalovat ve st. 20 m na důlním díle č. 400 080 kontinuální čidlo 

CO. 

 Na úvodním důlním díle č. 400 022 ve st. 20 m instalovat čidlo pro měření rychlosti 

větrů. 

 Na výdušném důlním díle č. 400 042 v místě styku porubu s chodbou nad horním 

pohonem porubového dopravníku instalovat kontinuální čidlo pro měření CH4, 

s automatickým vypínáním proudu v porubu a na výdušných dílech porubu. Dále na 

důlních dílech vedených po směru výdušných větrů. 

 Na důlním díle č. 400 020 umístit kontinuální čidla pro měření CH4, CO, O2. 

 Instalovaná čidla CH4 musí do 2 sekund od překročení mezních hodnot zabezpečit 

samočinné vypnutí elektrických rozvodů. 

 Nainstalovat větrní přepážku pro utěsnění závalu tak aby zajistila těsnost v celém 

profilu díla s vyústěním do prvních sekcí na úvodní straně. Maximální vzdálenost od 

průchodního větrního proudu je 5 m. 
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Klimatizace. 

Použitý způsob chlazení porubu je takzvaný nepřímý, pomocí oběhu studené vody 

centrální klimatizace Dolu ČSM. Dle varianty výpočtů prognóz provedené firmou 

Gascontrol, budou rozmístěny chladiče typu RWK dle přílohy č. 5. 
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5. Technicko ekonomické zhodnocení návrhu. 

5.1. Technické parametry navrhovaného porubu. 
 Délka vyražených důlních děl 1345,5 m. 

 Délka porubu 145,5 m 

 Směrná délka porubu 535 m 

 Rubatelná plocha 77 842,5 m2 

 Průměrná mocnost 5,0 m 

 Vytěžitelnost zásob 509 868,4 t 

 Plánovaná denní těžba 4300 t 

5.2. Odhadované výdaje. 

Pro uvedení nákladovosti a odhadnutí celkových výdajů jsem provedl konzultaci 

na úseku ekonomického útvaru. Protože ve fázi navrhování jsou náklady na přípravu, 

vybavování, dobývání a likvidaci pouze orientační. Z toho vyplývá, že všechny mnou 

uvedené údaje na náklady a výdaje jsou taktéž pouze orientační. Nákladovost a celkové 

výnosy jsou kalkulovány na základě zkušeností z předešlých prováděných prací.  

Při zjednodušeném kalkulačním výpočtu dojdeme k výsledné kalkulaci: 

 Náklady na vyražení důlních děl porubu celkem 120  838 000 Kč 

 Náklady na vybavení a výkliz porubu celkem 41 000 000 Kč 

 Náklady na těžbu porubu 50 000 000 Kč 

 Celkové náklady 211 838 000 Kč 

 Kurz 1 EUR ke dni 12.4 2013 25,86 Kč 

 Cena energetického uhlí za 1t (60 EUR) 1552 Kč 

 Vytěžitelné zásoby 509 868,4 t 

 Získaná částka za prodej uhlí 791 315 757 Kč 

 Předpokládaný výnos z porubu 400 002 579 477 757 Kč 
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Závěr 

Ve své diplomové práci navrhuji způsob a technologie pro přípravu, vybavení a 

vydobytí porubního bloku č 400 000 nacházejícího se v nulté kře Dolu ČSM na lokalitě 

Sever. Na základě zásad pro zpracování diplomové práce jsem postupně zpracovával 

jednotlivé kapitoly.  

V úvodní kapitole popisuji stručně charakteristiku a polohu dolu ČSM na 

dobývacím poli. 

Kapitola č. 1 se zaměřuje na popsání geologických poměrů na dole ČSM a 

charakteristikou dobývané sloje č. 40 umístěné v nulté kře. 

V následující kapitole č. 2 navrhuji a popisuji strojní technologie parametry a 

způsob ražení důlních děl potřebných pro porub č. 400 002. 

Kapitola č. 3 obsahuje návrh a popis hlavních parametrů porubu, strojní vybavení 

a technologii dobývání. 

Veškerá bezpečnostní opatření, způsob odvětrávání v předmětném porubu 

v jednotlivých fázích příprav, vybavování a dobývání jsou řešeny v kapitole č. 4. Kde jsem 

se řídil vyhláškami OBÚ č. 22/1989 Sb.  ČB č 165/2002 Sb. a  ČBÚ č. 659/2004 Sb.  

Technicko-ekonomické zhodnocení mého návrhu je provedeno kapitolou č. 5. 

Vyčísluji v ní ekonomický přínos mého návrhu, na základě běžně dostupných dat. 

Na závěr chci poděkovat všem pedagogům Institutu hornického inženýrství a 

bezpečnosti za mně předané znalosti a vědomosti při studiu. Zvláště bych chtěl poděkovat 

vedoucímu mé diplomové práce doc. Ing. Petru Žůrkovi CSc. Dále touto cestou děkuji 

mému konzultantovi Ing. Antonínu Baselidesovi a všem zaměstnancům dolu ČSM, kteří 

mi byli svými radami, zkušenostmi a konzultacemi nápomocní při vytvářeni mé diplomové 

práce.  
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