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Anotace
Ve složitých strukturách karvinské dílčí pánve dochází z geologických,
technologických a ekonomických příčin ke komplikovanému sledu časoprostorovému
odrubávání. Plánování a projektování dobývání uhlí vyžaduje co nejpřesnější znalosti o
napěťových polích a jejich distribuci. Vhodným nástrojem pro projektování je matematické
modelování napětí v horském masivu. V mé práci jsem se pokusil navrhnout způsob, jak
lze matematické modelování zahrnout do systému protiotřesové prevence v podmínkách
sedimentárního ložiska, v karvinské dílčí pánvi.
V exploatovaném horském masivu existuje řada ovlivňujících faktorů, které rozhodují
o výsledném rozložení napětí. Při studiu tohoto napětí je nutné vycházet z původního
geostatického napěťového stavu to je stavu, který zde působil před vlastní hornickou
činností. K velkým změnám tohoto původního napěťového stavu dochází vlivem hornické
činnosti. Zatímco v odlehčené vydobyté oblasti je napětí podstatně sníženo, v okolní
nevydobyté oblasti se přeskupené napětí zvýší. Hodnota tohoto působícího napětí v okolí
vydobyté plochy závisí mimo jiné na velikosti odrubané plochy, na dobývané mocnosti a
na geologických vlastnostech horského masivu.
Tato změna napěťového stavu výrazně ovlivňuje chování horského masivu a působí tak
významně na důlní díla v něm realizovaná. Důlní díla jsou ovlivňována zejména jak
napětími přirozenými, která jsou dána strukturní a geologickou stavbou horninového
masivu, distribucí trhlin, puklin a dalších diskontinuit, tak právě napětími indukovanými
hornickou činnosti. Zatímco tato indukovaná napětí můžeme ovlivňovat (např. vhodným
časoprostorovým vedením důlních děl), primární napěťová pole jsou antropogenní činností
neovlivnitelná. Postup odrubávání jednotlivých porubních bloků v geologické kře např.
vhodnou orientací důlních děl lze významně ovlivnit působení horizontální složky napětí,
která je jedním ze zásadních faktorů, které ovlivňují tato indukovaná napěťová pole.
Na příkladu 2a kry v dobývacím prostoru Dolu ČSM je zpracován postup možného
využití matematického modelu napětí při projektování dobývání slojí sušských a sedlových
vrstev. Modelování je zaměřeno na co nejlepší návrh hornických děl zohledňující možné
nebezpečí otřesů.
klíčová slova: napětí, horský masiv, důlní otřes, matematický model, protiotřesová
prevence
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Annotation
Complicated design of the mine development results from the geological, technological
and economical causes in the complex structure of the Karviná subbasin. Planning and
design of the mine working require the widest possible knowledge of the stress fields and
their distribution in the rock mass. The suitable instrument is the mathematical stress
modeling in the rock mass. I tried designed the way of use it in the system of the rock burst
protection in the conditions of sedimentary deposit in Karviná subbasin.
In the exploited rock mass, there are many factors influenced the final stress
distribution. It is necessary to worked on the assumption that the induced stress influenced
native hydrostatic stress state either positive or negative. While in the mined out zone the
stress state is substantially reduced, the stress magnitude in the surrounding area is much
higher. The magnitude of the additional stress in the surrounding of the mined out area
depend among other things on the size of the mined out seam area, the thickness of the
seam, and on the geological properties of the rock mass.
The change of the stress state basically influenced the rock mass behavior thus affected
the mine workings realized there. Mine workings are influenced by the natural stresses,
given by geological structure, fissures, ruptures and other discontinuities and by the stress
induced by mining. While the magnitude of the induced stresses we could influenced to a
certain extent (i.e. eligible time and space mine design), the natural stress fields are
uninfluenced. Eligible mining developments can be the best measure against irregular
stress distribution in the exploited mine area. In this way we can reduced undesirable stress
state in the surrounding of the openings.
The possibility of the use of the mathematical stress modelling for the design of
exploitation in the field ČSM mine (exploitation of the Suchá beds and Sedlové beds). The
mathematical stress modeling is focused on the best possible design take into the
consideration the possibility of rock burst.
Keywords: Stress, rock mass, rock burst, mathematical modeling, rock burst protection
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Cíle disertační práce
V případě exploatace slojí s pevným nadložím může v okolí vydobyté sloje docházet ke
koncentraci vysokých hodnot přídatných napětí. Ta mohou být při další exploataci příčinou
vzniku otřesu, který při náhlém uvolnění napětí může nastat. V konkrétních podmínkách
dochází k vydobytí určité plochy, na jejímž základě dochází k prolomení pevného nadloží.
Čím je tato plocha větší, tím vyšší jsou napětí působící v jejím okolí a narůstá nebezpečí
náhlého uvolnění napětí a vzniku otřesu. Matematické modelování v geomechanice
umožňuje mimo jiné posuzovat rozložení a intenzitu napěťových polí v masivu
indukovaných hornickou činností. Tím umožňují porovnat indukovaná napěťová pole v
závislosti na vzájemném situování odrubaných porubních bloků. Tato napěťová pole jsou
přitom zásadně ovlivněna situováním vyrubaných prostor. Zobecnění výsledků
matematického modelování přispívá k formulaci zásad pro vedení důlních děl a situování
porubů ve vymezené části sloje, které zamezují nebo alespoň omezují nepříznivé
koncentrace napětí. Některé stavební jednotky horninového masivu mohou být v důsledku
přeskupování stavů při postupu důlních děl vystaveny působení, tak nepříznivého
napěťového stavu, že v nich dochází ke křehkému porušení, což vede v některých
případech ke vzniku jevů, které mají charakter důlních otřesů. Takto komplikovaný sled
časoprostorového odrubávání zásob můžeme vystihnout prostorovým matematickým
modelováním.
Tato disertační práce se zabývá vyhodnocením modelování indukovaných stavu napětí
při exploataci jednotlivých porubních bloků ve 2a kře v dobývacím prostoru Dolu ČSM ve
Stonavě počínaje slojí 28 (č. 674) po plánovanou poslední sloj 40 (č. 504) karvinského
souvrství. V této kře se v současné době dobývají basální sloje sušských vrstev a plánují se
dobývat sloje vrstev sedlových. Jejich geologické a hornické vlastnosti jsou z hlediska
rizika otřesů nepříznivé a vyžadují při plánování důslednou aplikaci strategických
protiotřesových opatření. Ta musí být zohledněny již při plánování.
Metodika práce spočívá v sestavení matematického modelu slojí v této 2a kře a
interpretaci výsledků této oblasti spočívající ve sledování průběhu změn napětí sigma 1 a
sigma 3 při postupném odrubávání porubních bloků v modelovaných slojích.
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Úvod
Důlní otřesy patří neustále k potenciálnímu nebezpečí při vedení hornických prací v
některých částech horského masivu v ostravsko-karvinském revíru. Ložisko je dobýváno
hlubinným způsobem přes 200 let a hloubka dobývání dosáhla až kolem 1000 m. První
otřesy byly zaznamenány již v roce 1912. Jak bylo již tehdy popsáno příčinou těchto otřesů
je vznik rozsáhlých tlakových kleneb nad vyrubanými prostorami, podle nichž se přenáší
horský tlak do zdravého pilíře tak, že na určitém místě dojde k nahromadění tlaku [23].
Pak buď dojde k náhlému rozdrcení přetíženého pilíře, nebo k prolomení určité nosné
vrstvy v klenbě. Obojí se projeví jako důlní otřes se všemi průvodními jevy. Horninový
masiv v karvinské dílčí pánvi zejména v sedlových vrstvách je tvořen převážně pevnými
prachovci, pískovci a slepenci s pevností v prostém tlaku nejčastěji kolem 70 až 90 MPa.
Redukovaná pevnost bezprostředního nadloží a podloží je ovšem, v závislosti na strukturní
narušenosti, přiměřeně nižší a pohybuje se v širokém rozsahu od 20 do 90 MPa (podloží do
80 MPa). Kritické napěťové pole vzniká v blízkosti důlních děl. Sloj je při tomto jevu
křehce porušena, narušení hornin ve stropě a počvě je u čistých otřesových jevů minimální.
Při postupu dobývání do větších stratigrafických hloubek kdy se nad vydobytými prostory
začínají vytvářet mocná pásma s pevnými horninami, dochází zejména v sedlových
vrstvách k otřesovým projevům s ohniskovou oblastí mimo sloj. Kritické napěťové pole,
které vede ke křehkému porušení části horninového masivu je v těchto případech obvykle
výsledkem dlouhodobého a kombinovaného působení hornické činnosti v dané geologické
struktuře masivu. Tyto otřesy jsou typické v částech ložiska se složitou geologickou
stavbou. Porušení horninového masivu při tomto důlním otřesu se vyvíjí tak, že otřesový
jev v části masivu, často relativně vzdáleném od postiženého důlního díla, způsobí
porušení rovnováhy horninového masivu. Deformace a porušení související
s obnovováním nového rovnovážného stavu se pak mohou projevit destrukcemi i v důlních
dílech značně vzdálených od ohniskové oblasti. Snaha o co nejpřesnější určení příčin
vzniku a mechanismu důlního otřesu je nezbytná pro další predikci vzniku těchto jevů v
obdobných podmínkách, stanovení odpovídajících protiotřesových opatření pro zamezení
vzniku, nebo alespoň omezení následků, ale také pokud je to možné na základě těchto
zkušeností nevytváření těchto nebezpečných situací již při vedení důlních děl. Každé důlní
dílo znamená zásah do rovnovážného stavu v horninovém masivu, přeskupování napětí v
něm a zároveň možný zdroj přídatných napětí. Tyto jevy podléhají objektivním zákonům
mechaniky pohoří. Směřují k vytvoření nového rovnovážného stavu horninového masivu,
jehož rovnováha byla vznikem důlních děl porušena [35]. K předcházení vzniku a k
omezení následků otřesů nám slouží prostředky protiotřesové prevence. Pro volbu
jednotlivých metod prostředků protiotřesové prevence při vedení důlních děl vycházíme z
hodnocení geomechanických a hornických podmínek a také z výsledků lokální a průběžné
prognózy. Podle toho, jestli mají zamezit vzniku otřesů nebo omezit jeho následky je
dělíme na aktivní a pasivní. Zásadní postavení v oblasti aktivních prostředků protiotřesové
prevence zaujímají strategické prostředky. Strategické prostředky představují zásady
vedení hornických děl tak, aby nebyly vytvářeny nebezpečné stavy napětí. Uplatňují se již
ve fázi plánování vedení důlních děl. Při postupech plánování vedení důlních děl, lze
vhodně využít kromě klasických metod rozborů vlastností horského masivu a hornických
podmínek na důlních mapách (řezech a profilech), také metod matematického modelování.
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1. Geomechanické vlastnosti horského masivu
Pod pojmem deformace rozumíme změnu geometrických charakteristik určitého tělesa
nebo jeho částí, které se projeví změnami objemu tj. jak roztažení tak i stlačení, změnami
tvaru nebo obou současně a v neposlední řadě jeho různým přemístěním jako celku. Jedná
se celkově o složitý soubor vnějších i vnitřních strukturních změn tělesa, jimiž se přetváří
jeho vnitřní stavba (objemové, tvarové změny a vzájemné přemístění stavebních částic).
Tyto změny jsou rovněž doprovázeny změnou fyzikálních vlastností hmoty. V
geologickém prostředí, zejména v hlubších částech zemské kůry kde je taková to látková
migrace usnadněna, bývá deformace spojena s metamorfózou hornin a dochází také k
látkovým přeměnám.

1.1 Příčiny deformace horninových těles
V geologii používáme označení deformace zpravidla jak pro vlastní deformační proces,
tak i jeho výsledný stav a tvarovou charakteristiku deformovaných těles. Deformace se
uskutečňuje většinou mechanickým pohybem deformovaného tělesa a jeho stavebních
částic. Přetvárné vlastnosti deformované hmoty jsou určujícím faktorem, které se však
během deformace mění v závislosti na změnách termodynamických podmínek deformace i
na čase trvání rychlosti deformace. Povaha deformace závisí i na velikosti deformovaných
těles nebo jejich souborů. Menší horninový okrsek má schopnost odolávat deformaci více
než velký masiv stejnorodé horniny. „Horniny a spolu s ní horninové komplexy zemské
kůry a spolu s ní i svrchního pláště jsou vystaveny stálému působení sil i jimi
podmíněnými napětími, která jsou příčinou jejich deformace. Tyto deformace jsou
vyvolány jednak extraterestrickými silami (působení slapových sil, změnou rotačního
dynamismu Země), jednak intraterestrickými faktory (gravitace) nerovnovážné rozdělení
hmoty a objemovými změnami podmíněnou změnou teploty nebo fází minerálů,
působením konvekčního proudění v plášti, účinky pohybu litosferických desek. Na
povrchu a v podpovrchových částech zemské kůry zaznamenáváme především mechanické
pohyby, vyvolané účinky mechanických sil“ [11].
Příčinou změny hybnosti tělesa je fyzikální veličina, kterou označujeme jako sílu. Lze
jí vyjádřit jejím dynamickým účinkem na těleso:

F=ma=m

(1)

kde:
m - hmotnost tělesa
a - zrychlení
dv, dt - přírůstek rychlosti, přírůstek času
Síla je vektor definovaný velikostí a směrem. Na geologické těleso působí zpravidla
několik sil (napětí) různých směrů a velikostí. Síly stejného směru a velikostí, ale
opačného smyslu se navzájem ruší a udržují těleso v klidu. Síly lze vektorově skládat nebo
rozkládat na dvě nebo (více) komponent různých směrů a velikostí. Tohoto grafického
schématu se užívá k vizuálnímu vyjádření představy o kombinovaném působení sil nebo k
vizuálnímu vyjádření představy o kombinovaném působení sil nebo k stanovení velikosti
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normálové (Fn) a tangenciální (Ft) složky silového vektoru, tj. složky kolmé nebo paralelní
s rovinou, na kterou složka působí. Jejich velikost lze vyjádřit trigonometricky:
Fn = F sinα,

Ft = F cosα

(2)

kde α je úhel, který svírá silový vektor s myšlenou rovinou.
V geologii je obvyklejší působení sil v prostoru (trojrozměrné, prostorové silové pole).
Také v těchto příkladech se užívá sčítání a rozkladu silových vektorů. Proložíme-li bodem,
ve kterém síla působí tři vzájemně kolmé souřadnice x, y, z (tzv. kartézské souřadnice),
pak lze sílu F rozložit ve tři vzájemné komponenty (Fx, Fy, Fz) paralelní s těmito
souřadnicemi. Jejich velikost lze vypočítat z úhlů, které svírají silové vektory s příslušnými
souřadnicemi:
Fx = cosα

Fy = cosß

Fz = cosγ

(3)

Podle vzájemné velikosti složek síly Fx, Fy, Fz se rozlišují silová pole izotropní
(všesměrná), v nichž mají složky stejnou velikost (Fx ,= Fy, = Fz), a silová pole anizotropní
(orientovaná), v nichž složky nejsou stejně veliké (obecně (Fx ≠ Fy ≠ Fz).
Soubor sil působících na těleso vytváří jeho silová pole. Síly působící na tu část tělesa,
k níž hmotný bod patří, se označují jako vnější (aplikované síly. Podle Newtonova zákona
akce a reakce kladou působení vnějších sil odpor vnitřní síly, reprezentované pevností
tělesa, tzn. soudržností jeho hmoty, vnitřním třením aj. Pokud jsou vnitřní síly s vnějšími v
rovnováze nedochází teoreticky k pohybu tělesa a změněné polohy jeho stavebních částic,
tedy k přetváření (deformaci).

1.2 Napěťový stav horského masivu
Pokud je těleso namáháno silou nebo souborem sil, je ve stavu napjatosti (napětí).
Napětí (σ) můžeme definovat jako sílu (F), která nám působí na jednotku plochy (S):
Napětí (mechanické napětí) je veličina pomocí, které se charakterizuje stav kontinua
podrobeného vnějšímu silovému působení.
Jako napětí se označuje podíl síly F a plochy S, na kterou tato síla působí. Pro určení
velikosti napětí v daném bodě můžeme použít tvar:

σ=

(4)

Napětí je tedy určeno třemi parametry: (směrem, velikostí a namáhanou plochou).
Každé geologické těleso je ve stálém stavu napjatosti, který je podmíněn působením
souboru sil v zemské kůře. Každá síla působí na jakoukoli orientovanou rovinu tělesa. Síla
nebo složka síly kolmá k rovině řezu (normálová Fn) vyvolává tlak (nebo tah), síla resp.
složka síly paralelní s touto rovinou (tangenciální Ft) vyvolává střih (smyk).
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Tlak je tedy napětí vyvolané působením normálové síly (složky síly) která se snaží
těleso stlačit, tah je pak napětí vyvolané působením normálové síly (složky síly), která se
snaží těleso roztáhnout. Střih, smyk je deformace, která je výsledkem působení
tangenciální síly (složky síly) a tangenciálního napětí. (τ). Zpravidla jde o pár smykových
sil stejného směru, ale opačného smyslu, jež působí po obou stranách podél plochy, resp.
řezu tělesem a snaží se obě části tělesa navzájem protisměrně posunout.
σz

σz
V1
V2
V3

σz = f(H,γo)γo+c

V4
V5
V6
V7

σz = f(H,γo)γo-c
H

H
a

V8
b

Obr. č. 1 Průběh geostatického tlaku v závislosti na hloubce (podle Voropinov, Kittrich
1966)
„Geologická tělesa jsou v zemské kůře vystavená tlakům dvojího druhu: všesměrnému
a orientovanému. Všesměrný (hydrostatický) tlak má ve všech směrech stejnou hodnotu
vyjádřenou vztahem (σx=σy=σz), která odpovídá zhruba váze horninového sloupce v
nadloží tělesa. Nejpříznivější podmínky pro působení všesměrného tlaku jsou proto v
hlubších částech zemské kůry. V podpovrchových a mělkých úrovních má ve stabilních
oblastech zemské kůry svislá (tíhová) složka poněkud vyšší hodnotu než složky ostatní,
kterou zapisujeme (σz >σx, σz >σy), takže se zde uplatňuje spíše tlak geostatický. Mezi
různě orientovanými složkami geostatického tlaku platí určité vztahy, dané jiné
přetvárnými (reologickými) vlastnosti hornin geologického tělesa V homogenním
nevrstevnatém prostředí roste geostatický tlak do hloubky lineárně nebo plynule v
závislosti na přibývání měrné hmotnosti (hustoty) hornin“ [11]. „Průběh svislého napětí
v závislosti na hloubce je často téměř přímkový. Odchylky od přímky závisí na změnách
objemové tíhy úložní v závislosti na hloubce. Horniny v blízkosti povrchu mívají často
nižší objemovou hmotnost, čímž je nárůst napětí v této oblasti pozvolnější. Ve větších
hloubkách se často nacházejí horniny s vyšší objemovou hmotností a tím dochází
k rychlejšímu nárůstu svislého napětí. S hloubkou se zvyšuje také objemová deformace
hornin, proto narůstá i objemová hmotnost úložní a opět se rychleji zvyšuje svislé napětí.
Vliv je však velmi malý a v dosavadních hloubkách hornické činnosti zanedbatelný“ [32].
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Určující úloha přetvárné charakteristiky a napjatosti hornin způsobuje, že jsme nuceni
rozeznávat alespoň dva případy geostatického tlaku [3].
Na obr. č. 1a je znázorněn průběh geostatického tlaku pro monohorninový, nevrstevnatý
masiv. To znamená, že růst tohoto tlaku se zvětšující se hloubkou je buď lineární, nebo
plynule progresivní vzhledem k postupnému růstu měrné hustoty horniny s rostoucí
hloubkou. Přetvárná charakteristika v tomto případě je ovlivňována pouze vzájemným
vztahem mezi složkami geostatického tlaku. Hodnota svislé složky geostatického tlaku
bude určena pouze uvažovanou hloubkou a měrnou objemovou tíhou horniny.
Druhý případ nastává podle obr. č. 1b u masivu vrstevnatého, kdy jsou jednotlivé vrstvy
budovány horninami s různou přetvárnou charakteristikou. Průběh geostatického tlaku je v
tomto případě složitý, protože i jeho svislá složka σz je ovlivněna přetvárností horninových
vrstev. Napjatost jednotlivých vrstev závisí na tom, jak reologicky spolupůsobí. Tuhost
tělesa nám vyjadřuje jeho schopnost odolávat deformačnímu procesu. Pokud nahradíme v
tomto případě modul pružnosti obecným modulem přetvárností, který je funkcí závislosti
jak na stavu napjatosti a přetvárností, tak i času dostáváme tím tuhost vrstvy v daných
přetvárných podmínkách, která se nazývá reologickou tuhostí vrstvy. Vliv této reologické
tuhosti na průběh svislé složky geostatického tlaku je patrný z obr. č 1b. Je zřejmé, že
reologická tuhost vrstev V1 až V4 se s rostoucím indexem postupně zvětšuje. U vrstvy V5
je výrazně menší než u vrstvy V4. Obdobně u vrstvy V7 je reologická tuhost menší než u
vrstvy V6. Zvýšená poddajnost vrstev V5 a V7 naruší rovnoměrný průběh geostatického
tlaku a vyvolává koncentraci napětí v tužších vrstvách bezprostředního nadloží V4 a V6. Ve
vlastní méně tuhé, poddajné vrstvě nastává jakési odlehčení. Vrstva nepřijímá plnou
hodnotu tlaku na obr. č. 1b vyznačeno červenou čárou. V tomto případě předpokládáme, že
okrajové podmínky ve vrstvách V5 a V7 jsou takové, že umožňují alespoň v jednom směru
v rovině vrstvy zvýšené tečení horniny. Pokles napětí ve vrstvách V5 a V7 podmíní i pokles
rychlosti jejich deformace. Zpomalení této rychlosti způsobí opět narůstání hladiny
napjatosti a opakování této cykličnosti [32].
Kromě působení vnějších napětí, které působí na jednotku plochy (zatížení), působí v
geologickém tělese vnitřní napětí, které je vyvoláno vnitřními silami soudržnosti. K
deformaci horninového masivu dochází za předpokladu, pokud je vnější napětí větší než
vnitřní. Může nastat rovněž opačný stav, kdy jsou vnitřní síly větší než vnější. Prostředí, v
němž probíhá hornická činnost, horský nebo horninový masiv, mívá vždy složitou stavbu.
Toto je tvořeno horninami různých vlastností, které jsou porušeny jednak tektonickými
pochody v zemské kůře, jednak v nich působí také plynné a kapalné složky. V horském
masivu působí proto nepravidelné silové pole. Výsledný napěťodeformační stav je pak ve
svém důsledku součtem všech spolupůsobících faktorů.
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Obr. č. 2 Znázornění normálového a střihového napětí vyvolané uvnitř a na povrchu
hranolu (podle Price a Cosgrove 1990)

1.3 Přirozená napěťová pole
Jako přirozená napěťová pole označujeme ta, která v horském masivu existují
(existovala) bez spolupůsobení důsledků antropogenní činnosti. Hlavním a základním
zdrojem tohoto přirozeného napěťového stavu je tíhové působení hornin v zemské kůře
[16]. Přibližně platí, že primární napětí působící v horském masivu jsou přímo úměrná
hloubce uložení pod povrchem. Jedná se tedy o primární geostatický stav napjatosti.
„V exploatovaném horském masivu je řada ovlivňujících faktorů, které rozhodují o
výsledném rozložení napětí. Při studiu rozložení napětí musíme vycházet z původního
geostatického napěťového stavu, tj. stavu, který v horském masivu existuje před započatou
hornickou činností. K velkým změnám tohoto původního napěťového stavu dochází
vlivem hornické činnosti, hlavně pak vlivem dobývání. Na základě napěťového stavu při
známých přetvárných charakteristikách hornin (modul přetvárnosti, Poissonovo číslo)
můžeme definovat i přetvárný stav horského masivu. Jestliže známe i pružnostní
charakteristiku hornin, pak můžeme usuzovat i na deformační energii, kterou má hornina
akumulovanou ve formě pružné energie“ [24]
Teoretická velikost vertikální složky gravitačního napětí v masivu je dána vztahem:
σz = g . γou . H

(5)

kde:
σz
g
γou
H

svislá složka tenzoru napětí [MPa]
gravitační zrychlení (9,81 m/s2)
průměrná objemová hmotnost nadložních hornin
hloubka pod povrchem
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Toto svislé napětí vyvolá boční napětí σx σy
Pro isotropní prostředí platí: σx = σy = σx,y

(6)

σx =

(7)

kde:
σx σγ horizontální složka napětí
µ

Poissonovo číslo

σz.

vertikální složka tenzoru napětí

Problematiku spojenou s vedením hornické činnosti ovlivňuje do určité míry stav
horského masivu před vytvořením důlních děl. Zejména je důležitý primární napěťový stav
horského masivu, ale také zejména i jeho deformační stav. Tyto vlastnosti pak spoluurčují
jeho energetický stav. Vyhodnocením energetického stavu horského masivu dostáváme
obraz anomálních projevů při vedení důlních děl. Teoreticky můžeme předpokládat, že
horizontální složky napětí jsou vyvolány omezením bočních deformací horniny.
Průběh svislého napětí v závislosti na hloubce má ve většině případů přímkový
charakter. Odchylky od přímky jsou tvořeny změnami objemové hmotnosti v závislosti na
hloubce uložení. Horniny v blízkosti povrchu mají často nižší objemovou hmotnost a proto
je nárůst napětí v této oblasti pozvolnější. Ve větších hloubkách se často nacházejí horniny
s vyšší objemovou hmotností a tím dochází k rychlejšímu nárůstu svislého napětí. S
narůstající hloubkou se zvyšuje objemová deformace hornin, tzv. nárůstu úložní objemové
hmotnosti a rovněž zvyšování svislého napětí [32].
σ
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Obr. č. 3 Znázornění průběhu geostatického napěťového stavu v horském masivu (podle
Voropinov a Kittrich 1966)
Průběh svislého a bočního napětí v závislosti na hloubce je znázorněn na obr. č. 3a.
Pokud v horském masivu působí zbytkové tektonické napětí σn pak ve stejnorodém
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pevném prostředí není toto napětí závislé na hloubce viz. obr. č. 3b. Maximální zbytkové
napětí působí vždy v určitém směru a ve směru kolmém má daleko menší hodnotu. Za
předpokladu, že toto napětí působí ve směru osy x pak celkové boční napětí σx max je dáno
součtem [24]:
σx max = σx + σn

(8)

Toto napětí je znázorněno na obr. č. 3c.
Zbytkové tektonické napětí vyjadřujeme jako poměr bočního napětí ke svislému napětí
v závislosti na hloubce. Jak je zřejmé podle obr. č. 3d je uvedený maximální poměr v
blízkosti povrchu a směrem do hloubky se jeho hodnota snižuje. Vyšší zbytkové tektonické
napětí je charakteristické pro velmi pevné neporušené horniny. Tato napětí jsou schopné
přenášet jen velmi pevné kompaktní horniny [11] s vysokým modulem přetvárnosti. V
těchto horninách se podle prováděných měření vyskytují projevy vysokého bočního napětí
v partiích s nízkou četností ploch nespojitosti. Oproti tomu v místech častějších ploch
nespojitostí nedochází k jevům, které by vypovídaly o vysokém bočním napětí. Řada
měření geostatického napětí v horském masivu [16] ukazuje na vysoké hodnoty
horizontálního zbytkového napětí.
Za předpokladu, že na element horského masivu působí jen tíhové namáhání, pak je
tento element deformován jen ve směru svislém. Jeho boční deformace jsou nulové. Toto
výsledné přetvoření je určeno vztahem [24]:

εz =

-µ

-µ

(9)

kde:
Ep je modul přetvárnosti
σx σγ horizontální složka napětí
σz.

vertikální složka tenzoru napětí

po úpravě dostaneme:

εz =

ß

(10)

kde:
ß=1-

(11)

Závislost součinitele ß na Poissonově čísle je vynesena na obr. č. 4.
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Obr. č. 4 Závislost součinitele sigma na Poissonově čísle (podle Voropinov a Kittrich
1966)
U pevných hornin je převážně Poissonovo číslo v hodnotách kolem 0,1-0,2.
„Z uvedeného vyplývá, že součinitel ß je u těchto hornin vyšší než 0,9. Pro výpočet
skutečného přetvoření je nutné znát reologickou charakteristiku hornin a z ní stanovit
dlouhodobý modul přetvárnosti. Tyto charakteristiky však nebývají k dispozici a tak
odvozením z laboratorních zkoušek dostáváme hodnoty modulu přetvárnosti nižší, než
odpovídá skutečnosti [24].
Složitější průběh vykazuje horizontální geostatické napětí. Ve vrstevnatém pohoří, ve
kterém mají jednotlivé vrstvy různé Poissonovo číslo dochází k situaci, kdy jednotlivé
sousedící vrstvy mají rozdílná horizontální napětí. Horizontální geostatické napětí může
mít nejvyšší hodnotu, které se rovná svislému napětí. Tato rovnováha nastává v plastických
horninách kdy Poissonovo číslo má hodnotu µ=0,5 a součinitel boční tlačivosti A=1. Tento
případ nastává v přirozeně plastických horninách, které se nacházejí v blízkosti povrchu.
Skalní horniny mají Poissonovo číslo nejčastěji v hodnotách 0,1-0,2 a součinitel boční
tlačivosti odpovídá při těchto hodnotách rozmezí 0,11-0,25 [7].
Při analýze napětí způsobených přirozenými vlastnostmi horského masivu vycházíme z
dostupných údajů o těchto vlastnostech zjištěných z důlních průzkumných vrtů a při
vlastním vedení důlních děl. Jedná se především o mechanické a přetvárné vlastnosti
hornin a uhlí závislé na petrografickém složení a litologické stavbě vrstev v sedimentárním
karbonském uhelném ložisku. Dále jsou nám upřesňujícím faktorem úložní a faciální
podmínky vrstev a zejména jejich nepravidelnost. V neposlední řadě tektonické a obecně
strukturní vlastnosti horského masivu.
Analýza napětí vzniklých hornickou činností je jedním z nejdůležitějších poznatků,
protože právě tato napětí jsou ve většině případů rozhodujícím faktorem ovlivňujících
napěťodeformační stav horského masivu.
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Obr. č. 5 Závislost Poissonova čísla a hlavních napětí působících v horském masivu [m]
(podle Pěťuchov, Zamarski 1990)
Pro analýzy přirozených napětí i napětí indukovaných hornickou činností jsou
stanovena kritéria, na jejichž základě lze podle jednotlivých vlastností vymezit oblasti se
zvýšeným napětím. Průběh hlavních napětí v horském masivu v závislosti na hloubce pod
povrchem tak odpovídá (viz. obr. č. 5).
„Napěťová pole výrazně ovlivňují chování horského masivu a působí tak významně na
důlní díla v něm realizovaná. Důlní díla jsou ovlivňována jednak napětími přirozenými,
která jsou dána zejména strukturní a geologickou stavbou horninového masivu, distribuci
trhlin, puklin a dalších diskontinuit a napětími indukovanými hornickou činností. Zatímco
indukovaná napětí můžeme ovlivňovat hornickou činností (vhodné časoprostorové vedení
důlních děl), primární napěťová pole jsou antropogenní činností neovlivnitelná, trhlin,
puklin a dalších diskontinuit a napětími indukovanými hornickou činností. Zatímco
indukovaná napětí můžeme ovlivňovat hornickou činností (vhodné časoprostorové vedení
důlních děl), primární napěťová pole jsou antropogenní činností neovlivnitelná. Vzhledem
k výrazné anizotropii napěťových polí v horninovém prostředí sedimentárního ložiska
hornoslezské pánve, však můžeme např. vhodnou orientací důlních děl, významně ovlivnit
působení horizontální složky na důlní dílo popř. jeho výztuž“ [22]
Původní napěťový stav horského masivu je závislý nejen na geostatickém napěťovém
stavu, ale i na dalších ovlivňujících činitelích [16].
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Jedná se např. o vliv:
- tektonických napětí,
- reziduálních napětí,
- morfologie terénu,
- eroze nadložních vrstev,
- vyvřelin v sedimentárních horninách a pod.
Napětí působící v horském masivu dělíme na přirozená, mezi něž zahrnujeme
gravitační, tektonická, reziduální, termální a indukovaná, která jsou ovlivněna hornickou
činností.
Tektonická napětí lze velmi těžce předvídat pokud jde o jejich výsledný efekt a směr
působení s výjimkou pokud v dané oblasti došlo k tektonickým pohybům a seizmické
aktivitě. Horizontální tlaky jsou v tomto případě často vyšší než vertikální. Koncepčně
můžeme rozlišovat mezi běžnými nebo činnými tektonickými tlaky a zbylými, nebo-li
posledními tektonickými tlaky. Tyto zbylé tektonické tlaky nebyly plně uvolněny
horninovou deformací. Napětí v horninách se může uchovat po dlouhé časové období. Je
velmi těžké rozlišit mezi probíhajícím, nebo zbylým tektonickým pnutím. Podle [7] má
toto probíhající tektonické napětí vliv na vytváření trvalých tlakových polí ve svém okolí.
Zdá se, že největší ovlivnění způsobuje zbytkové tektonické napětí, které má původ
v předchozím utváření kůry zemské – vrásová a zlomová tektonika. V seismicky aktivních
oblastech se toto napětí stále mění.
Reziduální napětí je produktem nerovnoměrného ochlazování hornin, změnou jejich
teploty a různou tepelnou roztažností. Zbytková napětí jsou rovnovážně vyrovnaná napětí.
Pokud jsou uzavřena ve struktuře masivu působí v nich toto napětí. Vně masivu jsou tato
napětí eliminována. Zbytková napětí mohou být identifikována na základě měření napětí s
využitím napětí na vzorcích o různé velikosti spolu s rentgenovou analýzou, která ukáže
mřížkovou deformaci v minerálních zrnech. Termální tlaky se projevují následkem
zahřívání nebo ochlazování horniny. Vyskytují se těsně u zemského povrchu následkem
slunečního zařízení, nebo ohříváním nitra země radioaktivitou popř. jiným geologickým
procesem. Typický lineární koeficient tepelné expanze (α) pro pískovec je 10,8 x 10- m při
teplotní změně o 1°C [11].
Morfologie terénu nám ovlivňuje geostatický napěťový stav. Výrazné změny ve výškové
úrovni terénu se odrážejí ve změnách jak svislého, tak horizontálního napětí. Směrem do
hloubky se tyto vlivy snižují. Pokud známe přetvárné charakteristiky hornin, můžeme toto
ovlivnění dobře stanovit pomocí matematického modelování.

1.4 Indukovaná napětí -a změny napěťodeformačního stavu při vedení
důlních děl
„Vedení důlních děl vyvolává změny a dochází k přeskupování napětí, pohybům a
deformacím hornin, případně k porušování horského masivu. Tyto jevy podléhají
objektivním zákonům mechaniky pohoří. Směřují k vytvoření nového rovnovážného stavu
horského masivu, jehož rovnováha byla působením hornické činnosti narušena. Jak již
bylo výše uvedeno, rozlišujeme v horském masivu dvě oblasti působících napětí [35]:
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1. oblast původního napěťového stavu - do této oblasti můžeme zahrnout oblast
příznivých popř. nepříznivých reziduálních geotektonických napětí
2. oblast ovlivněnou existencí důlních děl - tato oblast je ovlivněna existencí důlních děl
(např. oblast přídatných napětí)
Jednotlivé oblasti definujeme:
Oblastí původního napěťového stavu rozumíme tu část horského masivu, kde se
neprojevují vlivy existence důlních děl.
Oblastí reziduálních geotektonických napětí rozumíme část oblasti původního
napěťového stavu, v níž vlivem anomálií ve stavbě horského masivu působí jiná napětí než
ta, která by měla odpovídat geostatickému tlaku. Pokud jsou tato napětí větší můžeme
hovořit o oblasti nepříznivých reziduálních napětí. V opačném případě se jedná o oblast
příznivých reziduálních napětí.
Oblast přídatných napětí v horském masivu je ta, kde v důsledku existence důlních děl
působí napětí větší než primární. V oblasti přídatných napětí se podle okolností zvětšuje
poměr mezi působícím svislým a vodorovným hlavním napětím Tato skutečnost vede u
většiny hornin ke zvýšení pravděpodobnosti porušení.
Oblast příznivě ovlivněná existencí důlních děl je tou oblastí, kde v důsledku důlních
děl působí menší napětí v horském masivu, než by se předpokládalo vzhledem k
působícímu geostatickému tlaku.
Chráněná oblast je část oblasti, kde působící napětí v horském masivu nedosahuje
hodnot, při kterých mohou vzniknout důlní otřesy. Oblast je příznivě ovlivněna existencí
důlních děl“
Exploatace uhelné sloje je spojena s vyvoláváním pohybu hornin nacházejících se
bezprostředně nad dobývanou oblastí (řízeným zavalováním). Horniny v tomto nadloží
jsou porušovány, dochází k jejich nakypření a s postupující porubní frontou se začíná
vytvářet tzv. oblast závalového polštáře. Mocnost vrstev, které se bezprostředně podílejí
na tomto procesu je relativně malá. Zpravidla nepřesahuje čtyřnásobek až šestinásobek
dobývané mocnosti sloje.
Vedení důlních děl vyvolává změny a přeskupování napětí, pohyby a deformace
hornin, porušování horského masivu Dané jevy podléhají objektivním zákonům mechaniky
pohoří. Směřují k vytvoření nového rovnovážného stavu horského masivu, jehož
rovnováha byla vznikem této činnosti narušena.
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2

Důlní otřesy, příčiny vzniku a jejich vliv na exploataci

Důlní otřesy jsou jedním z geomechanických jevů, s nimiž se setkáváme při vedení
důlních děl v horském masivu. Základní příčinou jsou změny v distribuci napěťových polí
v horninovém masivu. Kromě fyzikálně mechanických vlastností horského masivu a jeho
stavebních jednotek má na vznik geomechanických jevů, a tedy i horských otřesů, základní
vliv primární napěťodeformační stav horského masivu a také napěťodeformační stavy
vznikající v důsledku probíhající činnosti v horském masivu. Prostředí, ve kterém činnost
probíhá mívá zpravidla složitou stavbu. Je tvořena horninami různých vlastností,
porušených při geotektonickém utváření zemské kůry a dalšími kapalnými a plynnými
komponenty.

2.1 Definice pojmu důlní otřes
Za důlní otřes se považuje ve smyslu Vyhlášky ČBÚ 659/2004 Sb. přírodní jev náhlého
porušení horského masivu, který se projeví náhlým vysunutím nebo vyvržením hornin do
důlního díla s následkem jeho zjevné a trvalé deformace. Doprovázen může být
seismickým a zvukovým efektem v důlním díle. Plynné a kapalné komponenty obsažené v
horském masivu se zde nepodílejí podstatnou měrou.
Jako otřesový jev se označuje přírodní jev náhlého porušení horského masivu bez
zjevné deformace důlního díla.
Na většině uhelných ložiscích je uhelná sloj nejslabší stavební jednotkou horského
masivu v okolí důlních děl. Procesy porušování a deformace uhelné sloje jsou často
rozhodující pro vznik důlních otřesů a jejich projevy. Uhelné sloje mívají často složitou
stavbu [30]. Její jednotlivé makropetrografické polohy se vyznačují různou pevností,
pružností, reologickými vlastnostmi. Mimo toho jsou uhelné sloje porušeny celou řadou
ploch mechanické nespojitosti a jsou prostoupeny plochami diskontinuity (plochy
vrstevnatosti, pukliny, trhliny). Uhelnou sloj je proto nutné považovat za systém navzájem
více či méně spojených elementů. Tato skutečnost se z tohoto důvodu odráží ve velikosti
vzniklé deformace způsobené zejména v okrajových částech sloje přilehlé k důlnímu dílu.

2.2 Teorie vzniku důlních otřesů
Pro zdárné řešení prevence vzniku otřesů je zvlášť důležité rozpoznat mechanismus
jejich vzniku. Pro vysvětlení mechanismu vzniku důlních otřesů byla vypracována řada
teorií a hypotéz. Mechanismus vzniku důlních otřesů však není ve všech podmínkách
stejný, proto různé teorie vzniku otřesů mají platnost vždy jen pro určité podmínky.
Základní princip otřesu, na kterém se shodují různí interpreti je, že se jedná o náhlé
uvolnění akumulované energie, která se změní na energii kinetickou, čímž dochází k
deformování důlních děl. Rozdíly v mechanismu vzniku otřesů či jejich vysvětlení je
závislý na tom, ze které části horského masivu je energie uvolňována (sloj, průvodní
horniny, vzdálenější centra). Jaká je příčina akumulování energie (indukované napětí
vlivem hornické činnosti, zbytkové tektonické napětí apod.). Dále je důležité o jaký
mechanismus uvolnění akumulované energie se jedná, jde-li o překročení meze pevnosti,
posunutí na zlomové tektonice, šíření pružných vln, malý odpor sloje proti přetváření za
mezí pevnosti, slapové jevy apod.), jaký je druh deformací kolem postižených důlních děl
(plastická deformace, vysunutí vlivem překonání třecích sil, rozrušení nadloží, zvednutí
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podloží, rozrušení a vysunutí bočních hornin apod.). Existuje ještě celá řada dalších
faktorů, které mohou způsobovat různost mechanismů vzniku otřesu, nebo kterými tyto
mechanismy různí autoři vysvětlují. Společným znakem (principem) různých mechanismů
vzniku otřesů je výsledné překročení meze pevnosti v určité části masivu a s tím spojené
náhlé uvolnění akumulované energie, která se mění na energii kinetickou, která má za
následek deformaci důlních děl. Rozdíly v mechanismu vzniku otřesů nebo jejich
vysvětlení záleží na těchto okolnostech [35]:


ze které části horského masivu je tato energie uvolňována (sloj, průvodní horniny,
popř. vzdálenější centra),



jaká je příčina akumulování energie (indukované napětí vlivem hornické činnosti,
zbytkové tektonické napětí),

 jaký mechanismus uvolnění akumulované energie se jedná (překročení meze
pevnosti, posunutí na zlomové tektonice, šíření pružných vln, malý odpor sloje
proti přetváření zamezí pevnosti),


výsledný druh deformace kolem postižených důlních děl (plastická deformace,
vysunutí vlivem překonání třecích sil, rozrušení přímého nadloží, vyzvednutí
podloží, rozrušení a vysunutí bočních hornin do prostoru důlního díla).

„V rámci celkového pohybu uhelné sloje do prostoru důlního díla dochází k relativním,
navzájem různým posunům jejich dílčích poloh, které jsou navíc navzájem deformovány
ve směru kolmém k vrstevnatosti. S nárůstem vzdálenosti od důlního díla směrem do
masivu je tato samostatnost deformací jednotlivých poloh snižována a sloj se stále více
deformuje jako jeden kompaktní celek. Tento jev je vysvětlen tím, že směrem do masivu
narůstají radiální napětí ve sloji a tím jsou relativně vyrovnávány podmínky jednotlivých
poloh s různými vlastnostmi (vyrovnává se poměr mezi jejich pevností a působícím
napětím, modulem pružnosti a působícím napětím). Při velmi silných horských otřesech
dochází k porušení především podél primárních ploch mechanického oslabení horského
masivu. Pokud jsou tyto otřesy slabší, nemají tyto plochy takové dominantní postavení.
Můžeme předpokládat, že vliv primárního porušení hornin je nepřímo závislý na velikosti
oblasti porušení“ [35].
Z výše uvedených poznatků můžeme stanovit některá fakta:


v části uhelné sloje, která je přilehlá k důlnímu dílu, vzniká v důsledku dílčího
porušování podmínka, která má za následek nerovnoměrné rozdělení napětí v
jednotlivých izolovaných blocích,



zvětšení objemu hornin (uhlí) v důsledku pohybu podél nerovných ploch porušení
se nejpodstatněji projevuje v okamžiku porušení uhelné hmoty formou horského
otřesu,



zvětšení objemu hornin se projevuje v okolí většiny důlních děl, zejména těch,
která jsou vedena ve vrstevnatých horninách. Prohýbání a vytlačování hornin do
prostoru důlního díla je provázeno vzájemnými mezivrstevními pohyby, ujížděním
po přírodních i sekundárních plochách porušení.

V rámci celkových deformací periferní části uhelné sloje, spočívajících v jejich
impulsivním, skokovitém vytlačování do důlního díla probíhají vzájemné posuny
jednotlivých vrstviček uhelné sloje a pohyby po plochách přirozených trhlin. Jsou
doprovázeny porušováním a ustalováním nového rovnovážného stavu v jednotlivých
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blocích. Rázová deformace okrajové části uhelné sloje je vyvolávána i krátkodobými
pohyby (deformacemi) okolních hornin. Vznik náhlých, rázových deformací uhelné hmoty
může nastat i tehdy, porušují-li se okolní horniny ve větší vzdálenosti od sloje. Může též
porušit existující rovnováhu tím, že dočasně omezí síly tření mezi okolními horninami a
uhelnou slojí, vede tedy ke snížení radiálních napětí potřebných k rovnovážnému stavu.
V souvislosti se vznikem a charakterem rázových deformací okrajové části uhelné sloje
nastává často zaklínění uhelné hmoty mezi prohýbající se horniny nadloží a podloží. Čím
je toto zaklínění větší, tím výrazněji se projevuje rázový charakter deformací uhelné
hmoty.
Rázové vyrovnání a přerozdělování napětí je třeba považovat za zákon deformace
uhelné hmoty (hornin) nacházející se v mezním stavu napjatosti. Tento zákon do jisté míry
objasňuje mechanismus vzniku a projevy horských otřesů.
Na základě geologické stavby, složení hornin a známých údajů o jejich mechanických
vlastnostech a na základě znalostí strukturní a tektonické stavby stanovíme v souladu
s Vyhláškou ČBÚ 659/2004 Sb. náchylnost příslušné části horského masivu, včetně
dobývaných slojí ke vzniku otřesu. Veškeré části jsou do té doby, než v nich lze provést
regionální prognózu považovány za náchylné ke vzniku otřesu. V případech, kdy dosud
regionální prognóza nebyla provedena, jsou posouzeny dostupné údaje a na základě nich je
stanoven první předpoklad možného nebezpečí vzniku otřesů při dobývání příslušné části
horského masivu. Současně je nutné posoudit, jakým způsobem mohla předchozí hornická
činnost ovlivnit napěťodeformační stav v exploatované oblasti. Při tomto posouzení je
nutné brát v úvahu i možné ovlivnění vyššího nadloží. I v případě, že nebezpečí otřesů při
dobývání slojí nelze očekávat, je nutné počítat s postupným ovlivňováním vyšších vrstev.
Jestliže v nadloží lze předpokládat části horského masivu, které nejsou dosud zcela
prolomeny a deformovány, stanou se s největší pravděpodobností v budoucnosti zdrojem
pozdějšího porušování a křehkých deformací doprovázených seismickými projevy. S
ohledem na reologické pochody je nutno u těchto projevů počítat s určitou časovou
prodlevou. Detailní zařazení jednotlivých porubů a dlouhých důlních děl do stupňů
nebezpečí nelze zatím v této fázi posuzování stanovit, protože pro takové zařazení není
dostatek podkladů.
To však nebrání při zohlednění výše uvedených faktorů, provedení kvalitativní a hrubě
kvantitativní prognózy seismicity vyvolané hornickou činností.

2.3 Podmínky vzniku otřesů
Nutné podmínky vzniku otřesového jevu v obecné podobě můžeme charakterizovat takto:


v masivu musí existovat soustava hornin, která je schopna kumulovat pružnou
deformační energii,



v této soustavě musí být hornickou činností indukována pružná deformační energie,
při zachování relativní stability soustavy po určitou dobu,



v části této soustavy musí ale dojít vlivem indukovaných napěťových polí ke
křehkému porušení, které zapříčiní přechod soustavy do nového rovnovážného
stavu na nižší energetické úrovni,
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část potenciální poměrné deformační energie se musí transformovat na kinetickou
energii, která je spotřebována na práci potřebnou pro dynamické přemístění
stavebních jednotek horského masivu do nové relativně stabilní polohy.

Důlní otřes vzniká za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. Pokud dojde k
absenci jen jedné z těchto podmínek k důlnímu otřesu nedochází. Rozbor podmínek, které
jsou nutné pro vznik důlního otřesu nám ukazuje, že se na jejich vyvolání podílí celá řada
ukazatelů, jak přírodních tak technických. Vznik horského otřesu je proto odvozen od
přírodních charakteristik ložiska a zvoleným způsobem vedení důlních děl [16].
Pro posouzení povahy průvodních, zejména nadložních hornin a jejich chování při
exploataci ložiska má význam mnoho činitelů, které můžeme rozdělit do dvou základních
skupin:
1. přírodní činitelé
2. technicko-provozní činitelé
Mezi přírodní činitele řadíme úložní poměry (rovněž hloubka uložení), petrografické
vlastnosti hornin, fyzikálně mechanické vlastnosti hornin a tektoniku. Ze všeho
nejdůležitější jsou zejména ty faktory, které se podílejí bezprostředně na možnost vzniku
důlních otřesů.
Jako technicko-provozní činitele označujeme zvolený způsob dobývaní, řízení přímého
nadloží, charakter porubní výztuže, rychlost postupu dobývání, vliv nadrubání nebo
podrubání slojí [35].
Ve smyslu pochopení vyvolání důlního otřesu musí být splněny tyto tři nutné
podmínky jeho vzniku:
1. V některé části horského masivu musí dojít působením napětí vyvolaných
hornickou činností k jeho porušení, toto porušení nemusí být doprovázeno
spolupůsobením plynných nebo kapalných komponentů obsažených v horském
masivu. Tuto podmínku lze charakterizovat vztahem:
σ ≥ σmez

(12)

2. Při porušení stavebních jednotek horského masivu je nutné uvolnění
nashromážděné pružné deformační energie W. Rychlost zatěžování (změn napětí)
stavebních jednotek horského masivu VH musí být větší než mezná, při níž jsou
jednotky ještě plasticky deformovány V mez. Obecně tedy můžeme tento vztah
nutný pro vznik horských otřesů vyjádřit vztahem:
N>1

N=

(13)

(14)

kde:
VH je rychlost změny napětí v uhelné sloji
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Vmez je rychlost meze plastických deformací který označujeme jako ukazatel
křehkosti.
3. Uvolněná pružná deformační energie se musí přeměnit v práci přemisťující horniny
do důlního díla v takovém množství, aby dotčené dílo alespoň na chvíli přestalo
plnit svou funkci. Tato podmínka je splněna za předpokladu, že jsou překonány síly
působící proti pohybu hornin do volného prostoru důlního díla a důlní dílo je
omezeno v plnění své funkce, když dojde k jeho větší deformaci než je určitá
mezná hodnota. Tento vztah lze vyjádřit:
E ≥ F smez (J)

(15)

kde:
F je působící síla proti pohybu hornin do důlního díla
Smez je mezná hodnota deformace
Důlní otřes vzniká skutečně za předpokladu splnění výše uvedených podmínek [35].
Rozbor podmínek, které jsou nutné pro vznik důlního otřesu ukazuje, že se na jejich
vyvolání podílí celá řada faktorů jak přírodních, tak technických. Vznik důlního otřesu je
proto odvozen od přírodních charakteristik ložiska a zvoleného způsobu vedení důlních
děl.

2.4 Druhy důlních otřesů
V základních principech a zásadách při zařazování horského masivu z hlediska
nebezpečí otřesů vycházíme z těchto předpokladů [33]:


celkově je horský masiv v OKR zařazen jako masiv s nebezpečím vzniku otřesů



podle místa původu impulsu a místa vzniku můžeme důlní otřesy na uhelných
ložiscích rozdělit na dvě hlavní skupiny:

1. otřesy slojové
2. otřesy z vyššího nadloží
Otřesy ve sloji vznikají náhlým uvolněním energie nahromaděné v uhelném pilíři
takových fyzikálně-mechanických vlastností, které umožňují kumulaci energie. Jsou
spojeny s prudkým rozrušením a vymršťováním uhlí z pilíře, deformací výztuže s
následným vyvoláním prolomení obnaženého nadloží. Tyto otřesy vznikají při ražení
chodeb a prorážek v tlakových pásmech zbytkových pilířů a při dobývání těchto pilířů. V
rozích nerovně vedené porubní fronty a ochranných pilířích nevhodných rozměrů [2].
Příčinou otřesů z vyššího nadloží je náhlé prolomení nadložních horninových vrstev,
které jsou schopny hromadit energii a při překročení meze pevnosti zejména pevnosti v
tahu za ohybu jí náhle uvolňovat. Tyto otřesy nepůsobí samostatně, ale v kombinaci se
slojovými otřesy nabývají vysoké intenzity projevu a následné destrukce. Otřesy z vyššího
nadloží na rozdíl od samostatných slojových rozeznáváme podle způsobu dynamiky
prolomení nadloží exploatované sloje a míry poklesu přímého nadloží. U samostatných
slojových otřesů nastává náhlé porušení a vymrštění uhelné hmoty z pilíře, přičemž
nadložní horniny zůstávají obvykle v neporušeném stavu [2].
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2.5 Prognóza vzniku otřesů
Prognóza otřesů zaujímá v systému prevence důlních otřesů velmi významné místo.
Zatímco známé a dlouho používané aktivní a pasivní prostředky protiotřesové prevence se
příliš za poslední období příliš neměnily, rozvoj prognózy důlních otřesů se rozvíjí v
závislosti na dosažené technické úrovni a vhodném přístrojovém vybavení, kterým je
prognóza při kontinuálním sledování prováděna. V obecném pojetí znamená prognóza
(predikce) komplexní činnost, umožňující v celém souboru vztahů hodnotit základní
varianty řešení dané problematiky. Prognóza anomálních geomechanických jevů
představuje bezesporu nejsložitější článek, jehož význam roste zejména tam, kde nemáme
k dispozici dostatek účinných preventivních prostředků k zamezení vzniku těchto jevů
nebo omezení jejich následků. V geomechanickém pojetí je prognóza jako nedílná součást
boje proti důlním otřesům činností umožňující [2]:


zjistit existenci ohrožení činné části dobývacího prostoru vznikem daného
anomálního geomechanického jevu (otřes) a zařazení příslušné části Hm do
příslušné kategorie – bez nebo s ohrožením,



kvantifikovat ohrožení tzn. stanovit stupeň ohrožení vznikem DO v konkrétní
části důlního pole,



posouzení vývoje nebezpečných stavů vedoucích
pravděpodobnost vzniku, kontrola aktuálnosti.

ke

vzniku

otřesů,

Úspěšnost a věrohodnost prognózy je dána stupněm poznání tj. prozkoumaností
horského masivu a úplností údajů potřebných ke zpracování prognózy, ale také závislostí
na propracovanosti metodického komplexu, jeho realizovatelnosti a technické úrovni
určování a hodnocení rozhodujících faktorů vzniku jevů. Úkolem prognózy je tedy
zhodnocení, zda je vznik jevu v zájmové oblasti horského masivu vůbec možný
(klasifikace masivu z hlediska predispozice), zařazení ložiska, nebo jeho části, kvantifikace
ohrožení a vyhodnocení nebezpečí.
Cílem protiotřesové prevence je pak návrh včasných racionálních a účinných opatření k
zabránění vzniku otřesů, popř. omezení jejich následků. Prognózování okamžiku vzniku
důlního otřesu je velmi obtížné a v praxi prakticky nereálné. Vznik důlního otřesu je jev,
který probíhá ve složitých, časoprostorově proměnlivých napěťodeformačních
podmínkách, přičemž tyto anomální procesy porušování stavebních jednotek horského
masivu mají přes určité zákonitosti vývoje charakter náhodných, pravděpodobných
průběhů.

2.6 Druhy a stupně prognózy
Objektivní prognóza musí svou podstatou směřovat k věrohodnému vymezení prostoru
a času, ve kterém existují podmínky pro vznik otřesu, k průběžnému hodnocení
nebezpečného stavu a vývoje. Směřuje k vyhodnocení, zdali toto nebezpečí narůstá nebo v
čase klesá, vyhodnocení správnosti účinnosti prováděné prevence. S přihlédnutím k
velikosti prostoru, k němuž se prognóza vztahuje, ke stupni jeho prozkoumanosti (etapa
geologického průzkumu, otvírka, příprava a vlastní dobývání) a ke druhu uvažovaných
faktorů a jejich veličin, dělíme prognózu v obecném pojetí do těchto základních stupňů:


makroregionální prognóza
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regionální prognóza



místní (lokální prognóza)



průběžná

Z hlediska rozpoznání mechanismu otřesu je nutné, aby mezi prognózou a prevencí
existovala úzká vazba. Prognóza, třebaže je provedena co nejlépe nemůže zabránit vzniku
anomálního otřesového jevu. Na druhou stranu pokud je prognóza přesnější a dokonalejší
lze vhodně volit aktivní a pasivní prostředky protiotřesové prevence.
Makroregionální prognóza se opírá o znalost geologické stavby vlastního ložiska a
využívá princip srovnávání s ostatními ložisky s obdobným výskytem důlních otřesů. V
regionální prognóze již podrobně zhodnocujeme přírodní a geologické podmínky a na
jejich vyhodnocení zařazujeme sloj popř. její část z hlediska nebezpečnosti vzniku
otřesových jevů do kategorií s nebezpečím otřesů, bez nebezpečí otřesů a také dočasně
nezařazené. U této metody je nutné zohlednit:


úložní a tektonické podmínky (hloubka a úklon vrstev, tektonické poruchy, vrásové
struktury, litologická stavba masivu),



vlastnost uhelné sloje (mocnost, tektonika, petrografická stavba, pevnost a přetvárné
vlastnosti),



vlastnost průvodních hornin (sedimentárně-litologický charakter, petrografická stavba,
mechanické vlastnosti).

Regionální prognóza stanovuje, zda v posuzované části horského masivu, existuje
predispozice ke vzniku otřesu či nikoliv. Děje se tak na základě hodnocení geologických a
fyzikálně- mechanických vlastností vrstevních jednotek horského masivu, slojí nebo jeho
částí a posouzení výskytu otřesů v analogických podmínkách. Podkladem pro regionální
prognózu jsou přírodní údaje o ložisku a částech horského masivu ve vztahu ke slojím. V
současné době zahrnuje toto posouzení stanovení predispozic horského masivu jak k
otřesům s mechanismem vzniku ve sloji nebo jejím blízkém okolí, tak i otřesům s
mechanismem vzniku ve vyšším nadloží. Posouzení vychází z údajů o všech známých a
dostupných geologických a fyzikálně-mechanických vlastnostech horského masivu s
přihlédnutím na dřívější hornickou činnost. Slabým článkem této prognózy zůstává malý
počet vhodných údajů o geologických a fyzikálně-mechanických vlastnostech horského
masivu. Přestože existuje hustá síť průzkumných jádrových vrtů, jejich hustota neodpovídá
horizontálním a vertikálním změnám vlastností, daným heterogenitou horského masivu.
Dostáváme tak jenom hrubý obrys stavby horského masivu. Taktéž v minulosti nebyly ze
všech vrtů vyhodnoceny potřebné údaje, které nám chybí pro případné přeřazení části
horského masivu mezi ty, kde nehrozí nebezpečí vzniku otřesu a vzniká nám tedy nutnost
tyto údaje v průběhu ražeb důlních děl neustále doplňovat. Z ekonomických důvodů nejsou
v rámci průzkumných vrtů prováděny analýzy komplexně.
Podle výsledku regionální prognózy můžeme vymezit části horského masivu jako
masiv bez nebezpečí vzniku otřesů, ale také přeřadit zpětně mezi části s nebezpečím
vzniku otřesu. V takto zařazené části horského masivu se nepředpokládá (předpokládá)
vznik otřesu z vyššího nadloží anebo otřesu s místem vzniku ve sloji nebo jejím blízkém
okolí.
Regionální prognóza je tedy výsledkem rozboru a vyhodnocení následujících podmínek
a vlastností:
_________________________________________________________________________
2012

34

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

1. výskytu otřesových jevů
2. přírodně geologických vlastností
ad. 1 v případě výskytu otřesu s jakýmkoliv místem vzniku je nutné, aby takováto část
horského masivu byla zařazena jako část horského masivu s nebezpečím vzniku
otřesu
ad. 2 přírodně geologické vlastnosti zahrnují:
 litologii vrstevního sledu
 fyzikálně mechanické vlastnosti horninového masivu
 hloubku uložení pod povrchem a její změny
 změny mocnosti a její změny
 změnu mocnosti sloje a její vývoj
 existenci anomálních jevů ve vývoji vrstevního sledu
 strukturně tektonickou stavbu masivu
 náchylnost slojí k otřesům
Náchylnost slojí k otřesům zjišťujeme na základě:









hloubky sloje pod zemským povrchem
úklonu sloje
mocnosti sloje
petrografie sloje
pevnostních a přetvárných vlastností sloje
tektonického porušení sloje
litologických vlastností hornin v okolí sloje
fyzikálně mechanických vlastností hornin v okolí sloje

Místní (lokální) prognóza zjišťuje přítomnost relativně zvýšených napětí v okolí
vedených důlních děl. Pro posouzení stavu napětí v bezprostředním okol důlního díla se
používá výsledků testovacího vrtání. Podle kombinace působících přídatných napětí a v
závislosti na hloubce důlního díla pod povrchem se tato zařazují do 1. stupně až 3. stupně
nebezpečí otřesů [14]. Pro oblast lokální prognózy v horském masivu rozlišujeme:


oblast původního (primárního) napěťového stavu,



oblast ovlivněnou existencí důlních děl, jejíž část tvoří,



oblast příznivě ovlivněnou existencí důlních děl, z nichž část může být oblastí
chráněnou,



oblast přídatných napětí.

Pod pojmem oblast přídatných napětí rozumíme takovou část horského masivu kde je v
důsledku napětí indukovaných hornickou činností vyšší napětí, než bylo původně působící
primární napětí.
Oblast příznivě ovlivněná existencí důlních děl je ta, kde v důsledku existence důlních
děl jsou napětí působící v horském masivu nižší, než odpovídají primárnímu napětí.
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Průběžnou prognózou rozumíme vrtné testy, které jsou v podmínkách OKR spolu s
individuálním pozorováním a geofyzikálními seismoakustickými a seismologickými
metodami řazeny spíše do metod průběžné prognózy.
Pokud se při komplexním vyhodnocení přírodních vlastností prokáží příznivé výsledky
je možné příslušnou část masivu zařadit podle § 4 Vyhlášky ČBÚ 659/2004 Sb. mezi části
bez nebezpečí otřesů.

2.7 Úkoly a cíle prognózy
Cílem prognóz je posouzení je-li v dané části horského masivu možný otřesový děj
(klasifikace z hlediska predispozice), zařazení ložiska nebo jeho části, kvantifikace
ohrožení (stupeň nebezpečí) a posouzení možných nebezpečných jevů.
Cílem protiotřesové prevence je potom návrh včasných racionálních a účinných
opatření k zabránění vzniku otřesů popř. omezení jejich následků. Prognózování okamžiku
vzniku důlního otřesu je velmi obtížné a v praxi prakticky nereálné. Vznik důlního otřesu
je jev, který probíhá ve složitých, časoprostorově proměnlivých napěťodeformačních
podmínkách, přičemž tyto anomální procesy porušování stavebních jednotek horského
masivu mají přes určité zákonitosti vývoje charakter náhodných, pravděpodobných
průběhů. Stanovení objektivní prognózy musí tedy směřovat k upřesňujícím informacím ze
kterých je možno vycházet při stanovení podmínek vzniku otřesu. Dále k vyhodnocení
nebezpečného stavu a vývoje a rozpoznání jestli toto nebezpečí má stoupající nebo naopak
klesající tendenci.

2.8 Zařazování důlních děl
„Při zařazování důlních děl popř. jejich částí do 1., 2. nebo 3. stupně nebezpečí otřesů
se postupuje podle níže uvedených zásad:
Mezi důlní díla v 1. stupni nebezpečí otřesů se zařazují ta díla, u kterých se při běžném
způsobu vedení nepředpokládá vznik otřesů [14]. Podle časoprostorového posouzení
situování důlního díla se jedná o díla:


která se nacházejí v ochranné oblasti vydobyté ochranné sloje a jsou ovlivňována
přídatným napětím jednoho původu (toto přídatné napětí nepochází od vlastního
důlního díla), která se nachází mimo chráněnou oblast vydobyté ochranné sloje a
mimo oblast přídatných napětí od jiných důlních děl, pokud jejich hloubka pod
povrchem je menší než 600 m,



která se nachází mimo chráněnou oblast vydobyté ochranné sloje a mimo oblast
přídatných napětí od jiných důlních děl, pokud jejich hloubka pod povrchem je
menší než 600 m.

Do 2. a 3. stupně nebezpečí se zařazují díla, u nichž při běžných způsobech jejich
vedení je nutné předpokládat vznik otřesů.
Ve 2. stupni nebezpečí otřesů jsou důlní díla:


která se nacházejí v chráněné oblasti vydobyté ochranné sloje a jsou ve vlivu
kombinovaných přídatných napětí různého původu,
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která jsou vedena mimo chráněnou oblast vydobyté ochranné sloje a v oblasti
přídatných napětí jednoho původu, pokud jejich hloubka pod povrchem je menší
než 600 m,



která se nachází mimo chráněnou oblast vyrubané ochranné sloje a mimo oblast
přídatných napětí od jiných důlních děl, ale jejich hloubka pod povrchem je větší
než 600 m.

Ve 3. stupni nebezpečí otřesů jsou důlní díla:
 která se nacházejí mimo chráněnou oblast vydobyté ochranné sloje, pokud jsou
ovlivňována přídatným napětím jednoho původu a jejich hloubka pod povrchem je
větší než 600 m,
 která se nacházejí mimo chráněnou oblast vydobyté ochranné sloje, pokud jsou
ovlivňována kombinovaným přídatným napětím různého původu,
 v nichž se vyskytly otřesy.
Přeřazení důlního díla je možné, je-li objektivními metodami prokázáno že:
 došlo k příznivé změně vlastností horského masivu i bez použití aktivních
prostředků prevence,
 v okolí důlních děl existuje dostatečně široká ochranná zóna v uhelné sloji i bez
použití aktivních prostředků protiotřesové prevence“[14].

2.9 Metody protiotřesové prevence
K předcházení vzniku a omezení následků otřesů slouží prostředky protiotřesové
prevence. Ke zvolení jednotlivých metod protiotřesové prevence při vedení důlních děl
přistupujeme na základě hodnocení geomechanických a hornických podmínek a dále z
výsledků lokální a průběžné prognózy [2].
Protiotřesovou prevenci dělíme na aktivní a pasivní.
Úkoly protiotřesové prevence jsou směrovány hlavně na jednotlivé faktory, které nám
mohou ovlivnit vznik důlních otřesů. Jejich rozdělení na aktivní a pasivní vychází z toho
předpokladu, zda mají zabránit vzniku důlních otřesů nebo omezit jejich následky.
2.9.1

Aktivní prostředky protiotřesové prevence

Pod pojem aktivní protiotřesová prevence zahrnujeme souhrn činností a opatření
směřující k zamezení vzniku otřesů. Aktivní prevenci dělíme na:




strategické prostředky protiotřesové prevence
taktické prostředky protiotřesové prevence
operativní prostředky protiotřesové prevence

V souvislosti s § 7 odst. 2 ve znění Vyhlášky 659/2004 Sb. mezi aktivní prostředky
protiotřesové prevence řadíme:




vhodné časoprostorové vedení důlních děl,
bezvýlomovou trhací práci ve sloji a okolních horninách,
zavlažování sloje a okolních hornin,
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odlehčovací vrtání,
volbu technologie při vedení a zajišťování důlních děl.

Vhodné časoprostorové vedení důlních děl a volbu technologie při vedení a zajišťování
důlních děl řadíme mezi strategické prostředky protiotřesové prevence. Bezvýlomová
trhací práce ve sloji a okolních horninách, zavlažování sloje a okolních hornin, odlehčovací
vrtání patří mezi taktické a operativní prostředky protiotřesové prevence.
2.9.2

Pasivní prostředky protiotřesové prevence

Hlavním úkolem pasivní protiotřesové prevence je vyvolání důlního otřesu za
nepřítomnosti lidí nebo omezit již následky otřesů. Tyto metody zpravidla používáme
zpravidla v případech kdy aktivní prostředky protiotřesové prevence se ukázaly jako
nedostatečné. K těmto pasivním prostředkům patří:












vyvolání otřesů za nepřítomnosti lidí,
stabilizace oslabených částí horského masivu pomocí injektáže a kotvení,
omezení počtu pracovníků v ohrožených oblastech,
odvolání zaměstnanců při zjištění nebezpečí,
znepřístupnění nepotřebných důlních děl,
volba druhu a výztuže důlních děl,
způsob umístění zařízení v důlních dílech,
dálkové ovládání strojů,
vytváření bezpečnostních dutin nebo kompenzačních prostorů,
ochrana vypínání elektrických zařízení,
výlomová trhací práce.

Použití, rozsah, četnost a kombinaci aktivních a pasivních prostředků protiotřesové
prevence stanoví podle pracovních pravidel technologický postup.

2.10 Strategické zásady protiotřesové prevence v dlouhodobém plánu
Strategickými zásadami protiotřesové prevence rozumíme opatření, kterými směřujeme
k zamezení vzniku otřesů a současně jimi snižujeme potřebu použití ostatních prostředků
protiotřesové prevence vhodným časovým a prostorovým snížením napětí působících v
horském masivu. V praxi to znamená důslednou aplikaci zásad bezpečného vedení důlních
děl již ve fázi plánování [14]. Strategické prostředky protiotřesové prevence směřují k
zamezení vzniku otřesů a současně snižují potřebu použití dalších aktivních popř.
pasivních prostředků protiotřesové prevence. Jsou vždy aplikovány ve fázi plánování a
projektování hornické činnosti. Smyslem tohoto významného prvku protiotřesové prevence
je nevytvářet nové zdroje přídatných napětí a omezit vliv současných přídatných napětí pro
další vedení důlních děl[14]. Ke strategickým prostředkům protiotřesové prevence řadíme:


využití ochranných slojí,



optimální postup odrubávání slojí,



způsob a volbu rozfarávky,



minimalizaci počtu, rozměrů a vlivu zbytkových pilířů,



minimalizaci počtu důlních děl,
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optimalizaci časoprostorového vedení důlních děl.

V rámci zpracování dlouhodobé koncepce hornické činnosti je nutno respektovat
následující strategické zásady protiotřesové prevence:


pro vytvoření chráněných oblastí přednostně dobývat sloje nenáchylné k otřesům,



přednostně vytvářet chráněné oblasti nadrubáním, pokud je plošný vývoj nadložních
slojí méně příznivý, než vývoj slojí podložních, dát přednost podrubání za
předpokladu, že tím nedojde k znehodnocení podrubaných slojí,



vydobýt co největší část uhelných zásob ze slojí náchylných k otřesům v chráněných
oblastech, pokud by toto nevedlo ke zvětšení rozsahu oblasti přídatných napětí ve
sloji náchylné k otřesům, nebo ke znehodnocení uhelných zásob,

Při plánování a projektování důlních děl přednostně řešit koncepce situování porubů
k budoucímu těžnímu patru a teprve až na ně v návaznosti situování otvírkových a
přípravných dlouhých důlních děl.
2.10.1 Využití ochranných slojí
V oblasti výrubu sloje dochází do nadloží a podloží k odlehčení horského masivu, tedy
ke snížení původního napětí. Využití ochranného účinku výrubu slojí pro následné vedení
důlních děl je významnou a efektivní metodou protiotřesové prevence. Je důležité jako
ochrannou sloj zvolit přednostně takovou sloj, která má co největší plošným vývojem a
současně takovou, která je z hlediska nebezpečí otřesů méně nebezpečná než ostatní.
2.10.2 Optimální postup odrubávání slojí
Postup dobývání jednotlivých slojí musí být veden shora dolů, ale zároveň tak, jak je
shora uvedeno, aby bylo využito ochranného účinku vydobytých slojí. Odrubávání slojí v
ploše má být voleno tak, aby nedocházelo k přetěžování jednotlivých částí dobývané
plochy. Způsob a volba rozfárání ve sloji musí vycházet z úložních poměrů ložiska a
dalších geologických poznatků - průběhu tektonických poruch, zlomů, vrás, pestrých
vrstev.
2.10.3 Způsob a volba rozfarávky
Dobývací práce ve sloji musí vycházet z rozboru úložních poměrů a znalostí dalších
geologických údajů v oblasti, ke kterým řadíme průběh tektonických poruch, pestrých
vrstev, vymítin apod.
Způsob a volba rozfarávky musí mít na zřeteli tyto zásady:





vedení porubů je nutné plánovat ve směru vrstev nebo úpadně,
směr porubní fronty se musí volit, pokud je to možné rovnoběžně s některým ze směrů
primárního oslabení horského masivu,
poruby situovat co nejblíže k tektonickým poruchám, pestrým vrstvám, vymýtinám,
stařinám apod,
otvírková důlní díla situovat mimo akutně nebezpečnou sloj případně i v průvodních
horninách.
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2.10.4 Minimalizace počtu, rozměrů a vlivů zbytkových pilířů
Nevydobyté zbytkové pilíře jsou významným zdrojem přídatných napětí. Rozsah a
dosah vlivu přídatných napětí od ponechaných pilířů je závislý na jeho rozměrech,
mocnosti sloje, hloubce uložení pod povrchem a vlastnostech průvodních hornin. Proto je
snahou neponechávat tyto zbytkové pilíře. Ne vždy lze z důvodu tektonické členitosti,
nepravidelného vývoje sloje, technologických a jiných tuto zásadu dodržet. Úplná
eliminace vlivu ponechaných uhelných pilířů je možná jen jejich úplným vydobytím K
částečnému zmírnění následků takto ponechaných zbytků uhelných pilířů je nutné využívat
prostředků protiotřesové prevence.
2.10.5 Minimalizace počtu důlních děl
Při vedení každého důlního díla v horském masivu dochází k porušení jeho
rovnovážného stavu, přeskupování napěťového stavu a vzniká možný zdroj přídatných
napětí. Je proto snahou ve fázi projektování důlních děl omezení jejich počtu.
2.10.6 Optimalizace časoprostorového vedení důlních děl
Optimalizace časoprostorového vedení důlních děl spočívá v plánování a vedení
důlních děl tím způsobem, aby bylo možné v co největší míře využít časově i prostorově
ochranných účinků výrubů slojí. Zamezení vzájemného ovlivňování důlních děl a s tím
spojené vytváření nových zdrojů přídatných napětí.
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3

Hlavní rysy geologického vývoje a stavby
české části hornoslezské pánve

Pro napěťový a deformační stav a distribuci napěťových polí jsou významné
geologické a především strukturně tektonické zákonitosti geologicko-tektonického vývoje
a geologické vlastnosti horninového masivu. Proto jsou v následujících odstavcích, alespoň
stručně uvedeny principy geologického vývoje a vlastnosti celé hornoslezské pánve se
zřetelem k její české části a dále pak podrobněji uvedena geologická a strukturně
tektonická stavba studovaného území Dolu ČSM se zvláštním zaměřením na 2a kru, pro
kterou je matematický model zpracován.

3.1 Všeobecný geologický přehled
„Hornoslezská pánev představuje jednu z nejvýznamnějších evropských paralických a
limnických černouhelných pánví. Rozprostírá se ve známých hranicích na ploše 7000 km 2,
z čehož asi 1550 km2 [36] zaujímá plocha uhlonosného karbonu na území České republiky.
Jižní omezení není bezpečně ověřeno. Omezení pánve je dosud nedokonale známé, protože
její sedimenty jsou většinou zakryty mladšími uloženinami, na povrch vystupují jen v
malých výchozech a z velké části jsou známy jen z hlubokých průzkumných nebo
strukturních vrtů (a to v omezené míře) nebo z důlních děl. Dnes známý plošný rozsah
české části hornoslezské pánve je nepochybně podstatně větší, jak to ukazují prognózní
studie a paleogeografické analýzy. Uhlonosné sedimenty byly na jihu zastiženy hlubokými
vrty v dobyvatelných hloubkách pouze severně od Rožnova pod Radhoštěm.[5] Jižněji
odtud se podle geofyzikálních údajů prudce ponořují k jihu pod příkrovy vnějších Karpat
na výrazném a strmém svahu Poznačujeme jako zlomové pásmo beskydského stupně.
Rozsah svrchnokarbonských uhlonosných sedimentů pod karpatskými příkrovy je daleko
větší, jak to ukázaly hluboké vrty na jižní Moravě. Hornoslezská černouhelná pánev se
postupně vyvinula v závěrečném, pozdněvariském stádiu rozlehlé pánevní struktury,
kterou označujeme jako moravská palezoická pánev. Tato pánev je součástí vnějších
pásem evropského variského orogenu - rhenohercinika a subvariscika Charakteristickým
rysem karbonských černouhelných pánví subvariscika je jejich pozice na vnějším okraji
vnitřních zón variscid. Specifickým rysem hornoslezské pánve, který jí odlišuje od
ostatních pánví subvariscika, je její silné ovlivnění alpinskými pohyby. Hornoslezská
pánev je na českém území nejen z velké části zakryta karpatskými příkrovy, ale alpinské
pohyby zdůraznily také kerný rozpad epivariské platformy, rozdílnou hloubku zaklesnutí
ker a rozdílnou intenzitu denudace karbonských, devonských i prekambridských sledů.
Geologická stavba pánve a její dnešní mapový obraz jsou výsledkem vývoje kontinentální
kůry v moravskoslezské oblasti Českého masivu a v přilehlé části Západních Karpat, v
nichž vznikla tři odlišná strukturní patra: kadomské, variské a alpinské“[5].

3.2 Uhlonosný karbon
„Během spodního namuru se postupně stabilizoval rytmus variských tektonických
pohybů na převažující kolébavé pohyby. V celém prostoru pánve předpolí postupně
převládaly podmínky pro kompenzovanou subsidenci. Mořská neuhlonosná molasa svrchní
části hradecko-kyjovického souvrství postupně přešla do nadloží i laterárně do uhlonosné
molasy paralické (ostravské souvrství) a ve středním namuru do uhlonosné kontinentální
molasy (karvinské souvrství)“ [4].
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3.3 Přehled stratigrafie uhlonosného karbonu
V české části hornoslezské pánve převažuje jednotka ostravského souvrství jak
plošným rozsahem, tak svou mocností. Přesto je zřejmé, že její dnešní rozsah představuje
menší denudační zbytek původně rozsáhlé výplně paralické uhlonosné molasy. Ostravské
souvrství se řadí na základě fauny a flóry ke spodnímu namuru [6]. Litologie vrstevního
sledu spodního namuru hornoslezské pánve je velmi pestrá. Velká variabilita sedimenčního
prostředí, zahrnující, jak mořské prostředí, tak různé typy přechodného a kontinentálního
prostředí, podmínila, že ve spodním namuru vznikl litologicky nejpestřejší sled v celé
palezoické historii Českého masivu. K tomu přistoupil vliv intenzivní vulkanické činnosti,
který se projevil usazováním velkého množství horizontů vulkanického původu - uhelných
tonsteinů a smíšených vulkanicko-terigenních hornin - brousků a tufitů. Nejen
petrograficky, ale také geochemicky a texturně je ostravské souvrství velmi pestré[10]. Ve
srovnání s podložními sledy se ostravské souvrství vyznačuje cyklickým střídáním
sedimentů, jehož původ je většinou odvozován od tektonického vývoje pánve nebo od
klimatických změn. Cykly jsou buď úplné, nebo neúplné. Základní cykly začínají
bazálními hrubozrnnými pískovci, často spočívajícími na podložních sedimentech s erozní
hranicí, pokračují prachovci a kořenovými aleuropelity, uhelnou slojí a končí aleuropelity
nebo pelity. Časté jsou neúplné cykly složené ze střídajících se pískovcových poloh jílovců
a prachovců. Mocnost základních cyklů se většinou pohybuje od 5 do 15 m. Tyto základní
cykly se sdružují do jednotek vyššího řádu - megacyklů, jejichž provenience je patrně
tektonická [37]. Významným rysem ostravského souvrství jsou kontrastní rozdíly v jeho
vývoji v předhlubni a na platformě tj. ve směru V-Z [19]. Předhlubeň byla během
sedimentace spodního namuru oblastí kompenzované intenzivní subsidence. Úplná
mocnost ostravského souvrství zde činí až 3200 m, absolutní uhlonosnost všech jednotek
přes 90 m, počet dobyvatelných slojí dosahuje téměř 90 s průměrnou mocností 70 cm.
Mořské ingrese postupovaly předhlubní od SSV k JJZ a odtud pouze zčásti zaplavovaly k
V a JV platformu. Postupně zde bylo rozpoznáno až 6 horizontů uhelných tonsteinů a řada
dalších poloh vulkanogenních hornin mezi nimi až 30 poloch brousků. Z nich nejmocnější
je ostravský brousek sloužící jako významný korelační horizont, který je v předhlubni až
přes 12 m mocný. Celková mocnost všech poloch vulkanogenních hornin převyšuje
mocnost 20 m. Naproti tomu se ostravské souvrství v předhlubni vyznačuje většinou nižší
písčitostí. Platforma zůstala v namuru stabilní oblastí. Počet slojí se snižuje většinou na 40
až 20. Zachovaná absolutní uhlonosnost zde klesá až na 6-3 m a na V v jablunkovské
příkopové propadlině je souvrství místy neuhlonosné [6].
Na rozdíl od paralitické molasy je kontinentální uhlonosná molasa (karvinské
souvrství) zachována pouze v několika plošně omezených denudačních zbytcích.
Nejrozsáhlejší a stratigraficky nejúplnější je denudační zbytek v karvinské oblasti, menší je
ve fryštátské oblasti a plošně málo významné výskyty byly zjištěny také v jablunkovské
oblasti. Mnohem větší rozsah má tato jednotka v polské části pánve [12]. Na základě flóry
se řadí karvinské souvrství ke střednímu a svrchnímu namuru a spodnímu westphalu [26].
Stratigrafické postavení a rozsah souvrství byly předmětem diskuzí. Mocná sloj Prokop
(504 v ČHP) je v dřívějším vymezení karvinského souvrství definována jako jeho
nejspodnější část. Jiné zařazení jí definuje jako samostatnou litostratigrafickou jednotku
uzavírající sedimentaci ostravského souvrství (tzn. vrstvy sloje Prokop). Sloj 504 (Prokop)
se v české části pánve usazovala po stratigrafickém hiátu během namurské zóny H jejíž
flóra nebyla na našem území prokázána [26]. Lze také pozorovat skok v petrografickém
složení uhlí. Celé karvinské souvrství jeví litologicky znaky kontinentální uhlonosné
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molasy, většinou se zřetelnou cyklickou stavbou. Celá kontinentální uhlonosná molasa
představuje samostatný megacyklus s převážně hrubozrnnými sedimenty,při bázi s
mocnými cykly a mocnými slojemi (sedlové a spodní šušské vrstvy) až po jemnozrnnější
sedimenty ve svrchní části souvrství s málo mocnými cykly a málo mocnými slojemi
(zejména vyšší doubravské vrstvy). Tento namursko-westphalský cyklus přesahuje
mocnost 1000 m.

3.1 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské pánve
3.1.1

Ostravské souvrství

Jako představitel paralické uhlonosné molasy (spodní namur) je samostatnou jednotkou
plynule se vyvíjející z paralické neuhlonosné molasy svrchní části kyjovických vrstev
hradecko-kyjovického souvrství. Běžné jsou plavuně, přesličky. Ostravské souvrství se
člení na čtyři litostratigrafické jednotky - vrstvy petřkovické, hrušovské (spodní a svrchní),
jaklovecké a porubské.
Petřkovické vrstvy a jejich vymezení jako nejstarší litostratigrafické jednotky
ostravského souvrství platí v základních obrysech doposud. Podle mezinárodního
biostratigrafického členění řadíme petřkovické vrstvy ke spodnímu namuru. Spodní
hranice těchto vrstev je dána stropem skupiny faunistických horizontů, svrchní hranice
stropem hlavního ostravského brousku. V ostravské části jsou až 760 m mocné, směrem k
východu a jihu jejich mocnost postupně klesá až na mocnost 400 m (Karvinsko, Těšínsko),
resp. 200-300 m (Frenštátsko). Převažují jemno- až střednozrnné pískovce nad ostatními
horninami. V petřkovických vrstvách vystupuje až 63 slojí a slojek, z nichž 39 má
průměrnou mocnost > 0,4 m. Jako převážně dobyvatelné lze označit 12 slojí [29].
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Obr. č. 6 Odkrytá geologická mapa paleozoika karvinské dílčí pánve s hranicemi
dobývacích prostorů (podle Aust et. al 1996)
Hrušovské vrstvy začínající litostratigraficky i provozně svrchní plochou hlavního
brousku a litostratigraficky ukončené svrchní plochou mořského patra sloje Enna.
Hrušovské vrstvy tvoří v ostravské oblasti podstatnou část uhlonosného karbonu. Jsou
členěny bezeslojnou skupinou faunistických horizontů Františky do dvou dílčích jednotek:
spodních a svrchních hrušovských vrstev. V ostravské oblasti je průměrná mocnost
úplných hrušovských vrstev 978 m. Nejvyšších mocností dosahují vrstvy hrušovské v
centrální části ostravské oblasti kde se jejich mocnost pohybuje v rozmezí 810-880 m [1].
Rovněž v případě hrušovských vrstev dochází k výraznému poklesu mocnosti jednotky k
východu (na Karvinsku až 400 m). V karvinské oblasti se nachází tato jednotka ve značné
hloubce. Litologicky převažují jemno - až střednozrnné pískovce různých typů.
Jaklovecké vrstvy, které následují nad vrstvami hrušovskými jsou litostratigraficky
vymezené svrchní plochou mořského patra sloje Enna a svrchní plochou mořského patra
sloje Barbora. Z hlediska řazení je řadíme ke spodnímu namuru. [27]. Jaklovecké vrstvy
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vystupují na paleoreliéf karbonu v menší ploše než podložní jednotky ostravského
souvrství. Jsou dnes zachovány pouze v depresních strukturách a krách s nižší strukturní
úrovní. V karvinské oblasti jsou v překoceném křídle orlovské struktury hluboko ponořeny
a na povrch paleoreliéfu vystupují jen na svazích bludovického a dětmarovického výmolu.
Na rozdíl od podložních vrstev nejsou změny mocnosti příliš výrazné. V ostravské oblasti
a současně v celé ČHP dosahuje jednotka největší mocnosti. Směrem k okrajům ostravské
brachysynklinály se její mocnost snižuje. V karvinské oblasti kde známe jaklovecké vrstvy
pouze z hlubinných vrtů byly jaklovecké vrstvy zjištěny v úplné mocnosti 305 až 338 m.
Porubské vrstvy, jejichž spodní hranici tvoří strop skupiny mořských horizontů
Barbory, svrchní hranice této jednotky a celého ostravského souvrství je kladena do počvy
sloje (Prokop 504, v polské části hornoslezské pánve odpovídá sloji 510). Úplná mocnost
porubských vrstev je známá jen z Karvinska a Frenštátska. Na západě Karvinska v
orlovské struktuře činí 670 až 720 m, směrem k východu klesá až na 380 m (Důl ČSM). V
podbeskydské oblasti byly zjištěny v úplné mocnosti v okolí Trojanovic, kde jejich
mocnost nepřesahuje 340 m. Porubské vrstvy obsahují významné polohy slepenců-tzv.
zámecký slepenec [29].
3.1.2

Karvinské souvrství

Toto souvrství reprezentuje v české části hornoslezské pánve kontinentální uhlonosnou
molasu (střední a svrchní namur, westphal A) je samostatnou jednotkou vzniklou po
tektonické inverzi a hiátu ke konci spodního namuru. Karvinské souvrství je v největším
rozsahu zastoupeno v KDP. Představuje dílčí strukturu české části hornoslezské pánve
omezenou na západě orlovskou násunovo-vrásovskou strukturou. Odpovídá tektonicky
nejníže zakleslé oblasti české části hornoslezské pánve, a proto v ní vystupují nejmladší
sedimenty karvinského souvrství. Karvinská dílčí pánev má objektivně nejjednodušší
tektonickou stavbu v rámci známé české části hornoslezské pánve. I z tohoto důvodu jí
řada autorů považuje stále za postdeformační tzv. vnější uhlonosnou terigenní molasu
vyvíjející se až po "varisském vrásnění". Karvinské souvrství se člení na tři
litostratigrafické jednotky - vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské s. l.
(doubravské s. s. a vyšší doubravské).
Uhlonosnost karvinského souvrství je až čtyřikrát větší než ostravského souvrství.
Sedlové vrstvy přísluší biostratigraficky spodnímu namuru. Na území ČHP jsou známy
z Karvinska a z podbeskydské oblasti. Spodní hranice těchto vrstev je z praktických
důvodů kladena do počvy sloje Prokop, svrchní hranici tvoří počva sloje 605/606 (= sloj 33
tzv. karvinského číslování slojí). Mocnost slojí sedlových vrstev se na Karvinsku pohybuje
v závislosti na litologickém vývoji od 150 do 320 m. Na západě Frenštátska činí mocnost
nedenudovaných sedlových vrstev 175 m. Nejvýznamnějším litologickým rysem
sedlových vrstev je naprostá převaha pískovců a slepenců.
V sedlových vrstvách vystupuje 6 až 27 uhelných slojí a slojek o mocnosti > 0,4 m, z
nichž 3 až 11 byly ve větší či menší míře na Karvinsku dobývány [5].
Z hlediska uhlonosnosti, mocnosti i vývoje uhelných slojí jsou v sedlových vrstvách
odlišné dva úseky. Spodní (sloje 504 až 530) s průměrnou mocností okolo 90 m obsahuje
tři až šest slojí s průměrnou mocností přes 3,5 m. Svrchní úsek (sloje 532 až 564) s
průměrnou mocností přes 135 m obsahuje tři až deset slojí převážně nižších mocností v
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průměru okolo 1,1 m. Nejstálejší a nejvýznamnější slojí uhlonosného karbonu nejen v
ČHP, ale i v celé HP je bazální sloj této jednotky - 504 (Prokop).
Sušské vrstvy vystupují v úplném vývoji pouze na Karvinsku. Spodní hranice
spodních sušských vrstev je kladena do počvy sloje 605/606, svrchní do počvy sloje 804 (=
sloj 16. tzv. karvinského číslování slojí). V nadloží sloje 686 (Hubert) vystupuje
celopánevně významná skupina faunistických horizontů. Huberta (sladkovodní), která
zároveň tvoří litostratigrafickou hranici mezi spodními a svrchními sušskými vrstvami a
přibližně odpovídá hranici mezi namurem a westphalem. Litologicky navazují spodní
sušské vrstvy na vývoj sedlových vrstev. V sušských vrstvách lze vyčlenit sedmnáct
slojových horizontů, z toho devět ve spodní a osm ve svrchní jednotce. Ve spodních
sušských vrstvách vystupuje 15 - 28, v průměru 20 slojí a slojek (s mocností > 0,4 m), z
nichž 10 - 17 je dobyvatelných. Ve svrchních sušských vrstvách je evidováno 10 - 20 slojí
a slojek, v průměru 14, z nichž 7 - 10 bylo ve větší či menší míře dobýváno. Mocnost slojí
spodní jednotky je v průměru 1,7 m, dosahuje však až 4,6 m, mocnost slojí svrchní
jednotky je v průměru 1,4 m (až 4,4 m). Uhelné sloje mají v této spodní jednotce složitý
vývoj. Poměrně často se zde spojují a velmi často vykliňují a vyjímečně také vyhlušují.
Doubravské vrstvy jsou ve své spodní hranici kladeny do počvy sloje 804, svrchní
hranice této jednotky je v ČHP vždy erozní. Jednotka se dělí na dvě části. Spodní část je
tvořena doubravskými vrstvami v původním pojetí. tj. po sloj 876 (= č. 1; doubravské
vrstvy s. s.), svrchní část vyšší doubravské vrstvy [28]. Doubravské vrstvy se vyskytují
pouze v karvinské části ČHP. Mocnost doubravských vrstev s. s. je 220 - 260 m. V této
litostratigrafické jednotce je vyvinuto 21 až 39 slojí a slojek s mocností > 0,4. Vyšší
doubravské vrstvy představují pouze denudační zbytek původně mocnějšíjednotky.
Nejvyšší známá mocnost zachovalého úseku činí 340 m. Ve vyšších doubravských
vrstvách je vyvinuto cca 55 slojí a slojek (mocnost > 10 cm) o průměrné mocnosti okolo
0,3 až 0,5 m. Uhelné sloje jsou málo mocné, nestálé a často doprovázené hojnými
proplastky. Na malé ploše byla dobývána pouze sloj 908 (= VD 7) v Dole ČSM.
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3.2 Tektonická stavba české části hornoslezské pánve
Hornoslezská pánev netvoří z hlediska tektoniky jednotný a stejnorodý celek. Zahrnuje jak
úseky se složitou vrásovou a vrásozlomovou stavbou se značně proměnlivými úklony
vrstev, tak úseky s převážně subhorizontálním uložením vrstev, porušených především
zlomy [18]. Územně lze strukturně-tektonickou stavbu rozdělit do dvou základních celků,
oddělených od sebe orlovskou strukturou. Na západ od linie orlovské struktury převládají
především vrásové a vrásozlomové struktury směru SSV-JJZ. Směry Z-V jsou zde méně
četné. Na západním okraji ČHP je patrné pásmo antiklinálních struktur označované jako
západní sedla. Východněji je vyčleňováno pásmo západních brachystruktur, úzké pásmo
michálkovické struktury, pásmo východních brachystruktur a úzké pásmo orlovské
struktury (viz obr. 7). Michálkovická a orlovská struktura jsou prakticky sledovatelné v
celém rozsahu hornoslezské pánve. Časté jsou násunové dislokace. Pro oblast východně od
orlovské struktury je kromě subhorizontálního uložení vrstev také charakteristická naprostá
převaha poklesů tvořících zákonitě uspořádané systémy (tafrogenní styl). V posledních
letech byly také v karvinské části zjištěny systémy násunů regionálního charakteru-zóna
centrálního přesmyku a východního přesmyku.

Obr. č. 7 Příčný geologický řez ostravsko-karvinskou částí hornoslezské pánve (Aust et.
al. 1996)
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Obr. č. 8 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské pánve v české a polské části
(Dopita et. al. 1996)
_________________________________________________________________________
2012

48

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

3.3 Geologický popis lokality Dolu ČSM, včetně jejího širšího okolí
3.3.1

Charakteristika dobývacího prostoru

Dobývací prostor Dolu ČSM nese název Louky. Nachází se na jihovýchodě karvinské
oblasti v české části Hornoslezské pánve. Celková výměra dobývacího prostoru činí
22,106 km2. Dobývací prostor Louky sousedí na severu s Dolem Darkov závod 2, na
západě z části s bývalým závodem 1 Dolu Darkov a zbývající jižní část hranice patří
závodu 3 Dolu Darkov.

Obr. č. 9 Hranice dobývacího prostoru Dolu ČSM (podle Jiránková et. al. 2007)
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Na jihu je dobývací prostor ohraničen bludovickou vymýtinou. Východní demarkaci ve
vzdálenosti 20 m od česko-polské hranice, která je tvořena středem toku řeky Olše dokládá
(viz. obr. č. 9).
3.3.2

Rozdělení dobývacího prostoru na kry

0. kra - je ohraničena na severu demarkací mezi Dolem ČSM a Dolem Darkov,
na východě státní hranicí s Polskou Republikou, na jihu poruchou "X" a na západě
albrechtickou poruchou. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev
spodních sušských až jakloveckých.
1. kra - je ohraničena na severu poruchou "X" a částečně i poruchou "Olše", na východě
státní hranicí s Polskou Republikou, na jihu poruchou "A" a na západě albrechtickou
poruchou. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev doubravských s.s. až
porubských. Uhelné zásoby v klínu poruchy "X", "Olše" a albrechtické jsou pro účely
výpočtu zásob považovány za poruchové pásmo.

Obr. č. 10 Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Louky Dolu ČSM (podle
Pawlik et. Waclawik 1999)
_________________________________________________________________________
2012

50

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

2. kra - je ohraničena na severu poruchou "A", na východě státní hranicí s Polskou
republikou, na jihu poruchou "C" a na západě albrechtickou poruchou, popřípadě reliéfem
karbonu. Porucha "B" dělí kru na 2a - severní a 2b - jižní část. Toto dělení má ryze
provozní charakter. Stratigraficky jsou zde do - 1400 m zastoupeny vrstvy doubravské s.s.
až jaklovecké.
3. kra - je ohraničena na severu poruchou "C", na východě průběhem státní hranice
s Polskou Republikou, na jihu poruchou E1 případně reliéfem karbonu a na západě
albrechtickou poruchou, případně reliéfem karbonu. Stratigraficky jsou zde do -1400 m
zastoupeny částečně vrstvy doubravské hlavně pak svrch. sušské až jaklovecké a částečně
i vrstvy hrušovské.
4. kra - je ohraničena na severu poruchou "X", na východě albrechtickou poruchou,
na jihu reliéfem karbonu a na západě stonavskou poruchou. 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 V - Z tektonikami rozdělena do několika dílčích
ker, které s ohledem na malý rozsah nejsou vykazovány samostatně. Tato kra je totožná s
oblastí tzv. stonavského výmolu.
5. kra - je to část důlního pole jižně od poruchy E1, ohraničená na své jižní,
východní i západní straně prudkým srázem reliéfu karbonu od bludovického výmolu
3.3.3

Geologická stavba

Dobývací prostor Dolu ČSM se nachází v jedné z tektonicky nejsložitějších oblastí
karvinské dílčí pánve. Vedle již známých a ověřených velkých regionálních zlomů, které
předurčily základní způsob otvírky se v posledních letech stále intenzivněji setkáváme s
důsledky regionálního přesmykového dislokačního pásma karvinské zóny tj. zóny
východního přesmyku [18]. Je reprezentován systémem nejméně dvou paralelních
násunových ploch ukloněných k jihu až jihovýchodu pod úklonem zpravidla do 20°.
přesmyku v posledních. Dílčí struktury východního přesmyku v posledních letech značně
komplikovaly dobývání v 0. kře (poruby 320 000 a 331 000), v 2. kře (sl. 26, 28, 29 a 30) a
v současné době i v 1. kře. Tektonika v DP Louky je převážně charakterizovaná
dislokacemi poklesového charakteru o výšce skoku až 450 m. Významně jsou zde
zastoupeny ploché přesmyky s výškou skoku 5-20 m. Hlavní tektonická pásma rozdělují
pole na šest těžebních ker, kterým je přizpůsoben i systém rozfarávky hlavními překopy.
Kromě velkých kerných tektonik jsou sloje porušeny drobnými poklesy, jejichž četnost
narůstá v oblasti křížení větších tektonických pásem tak, že tyto úseky ložiska s ohledem
na používaný systém dobývání jsou nerubatelné. Větší četnost slojové tektoniky je také
zřetelná v příkopových propadlinách, kdy frekvence tektoniky narůstá směrem do hloubky,
tedy místa kde se kerné tektoniky sbíhají. Na základě statistického zhodnocení konstatuje,
že v DP Louky a v sousedních DP Dolu Darkov všeobecně převládají směry zlomů Z-V až
ZJZ – VSV a směry SSZ-JJV, tedy směry paralelní s regionálními příčnými a podélnými
zlomovými strukturami. Směry analyzovaných poklesů se tedy shodují s generelními
směry deformací hornoslezského bloku. V oblasti 2b a 3. kry Dolu ČSM, kde příčné
regionální tektoniky prezentované poruchou „C“ a „E1“ výrazně mění směr až na JZ-SV,
lze pozorovat také výraznou změnu směru intrakerní tektoniky. V příkopové propadlině 4.
a 1. kry jsou kromě S-J resp. V-Z směrů řídících podélných resp. příčných regionálních
tektonik zřetelné systémy zpeřených tektonik se směry, odklánějících se od směrů
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regionálních tektonik maximálně o 45°. V oblasti 5. kry lokality Darkov jsou deformace
pravděpodobně ovlivněny také dětmarovickou střižnou zónou, když kromě ZJZ-VSV
směrů jsou zde také patrné směry téměř paralelní s doubravským zlomem [34]. Také
puklinový systém je podřízen hlavním směrům tektoniky. Systém dvou hlavních střihů
dosahuje v uhlí vysoké četnosti a směrem do nadloží i podloží se jejich četnost zmenšuje.
Směry těchto systémů jsou zpravidla rovnoběžné s hlavní tektonickou stavbou. Uplatnění
znalostí o průběhu střihů v projekční činnosti není zpravidla možné s ohledem na
požadavky provozu.
Uložení slojí je převážně subhorizontální s úklonem 5 – 12° k V a SV. V oblasti 1. kry
bylo ověřeno i mírně zvlněné uložení s úklony 0–5°. V některých částech DP byly však
ověřeny úklony 18 – 25° a ojediněle až 30°. Jedná se o severní oblast 4. kry západně od
albrechtické poruchy a SV oblast 3. kry v klínu poruchy "C" a těšínského zlomu. Relativně
klidné úložní poměry byly ověřeny v 0., 2a. a jižní části 3. kry. V ostatních částech DP tj.
1., 2b., severní části 3. kry a v 5. kře, jsou úložní poměry méně příznivé (četnější tektonika,
proměnlivé úklony) a ve 4. kře jsou úložní poměry velmi nepříznivé-(četná tektonika,
vysoké úklony). Vzhledem ke značným výškám skoku hlavních tektonických linií jsou v
jednotlivých krách dobývány sloje různých stratigrafických úrovní, takže v současné době
jsou dobývány sloje v rozsahu vrstev spodních sušských a sedlových.
3.3.4

Úložní podmínky a tektonická stavba

Uložení slojí v karbonském masivu je subhorizontální a úklon slojí se pohybuje od 6 do
15°. Generelní směr úklonu je VSV. Směrem na jih se směr úklonu stáčí k východu a v
severní části dobývacího prostoru jsou vrstvy uloženy nepravidelně tak, že směr vrstev se
mění obloukovitě ze směru S-J na V-Z a to několikrát. 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 12-20°. Pásmo
nejvyšších úklonů se nachází podél albrechtické poruchy a těšínského zlomu jižně od
poruchy C.
Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází dobývací prostor Dolu ČSM ,
zcela převládá tafrogenní styl nad vrásovou tektonikou, kterou již nelze v této oblasti
vymezit. Četné zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole na kry s různou
strukturní úrovní. V dobývacím prostoru lze rozlišit dva směry základních poruch směr S-J
a V-Z (obr. 10). Jedná se většinou o poklesy s úklonem 60-80°. Kromě vertikální složky
obsahují také složku horizontální. Jsou to tedy poklesy kombinované s horizontálními
posuny. Nejedná se pouze o zlomy translační, ale tyto základní poruchy mají často
charakter kloubových a rotačních zlomů (např. porucha B, C, 1 a 2 S-J). Z poznatků z
otvírky Dolu Morcinek vyplývá, že těšínský zlom je posunut jak po poruše C, tak po
poruše E. Obdobně albrechtická porucha, která je rovněž S-J směru je podle poznatků z
Dolu Darkov zřejmě posunuta po poruše X západním směrem.
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3.4 Charakteristika vybraných uhelných slojí v dobývacím prostoru
Dolu ČSM
3.4.1

Sloj 28a (č. 674)

Je vyvinuta v celém dobývacím prostoru. Vzhledem k přímým dosedům nadložního
erozivního pískovce na strop sloje má sloj 28 proměnlivou mocnost. Sloj byla ověřena
řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM sever a ČSM jih, otvírkovými překopy na 2., 3., 4.
patře a mezipatře a v oblasti 1, 2, a 3 kry i řadou důlních děl. V oblastech 1., 2. a 3. kry
byla sloj intenzivně dobývána. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací,
průběhem státní hranice s Polskou republikou, výchozem sloje na reliéf karbonu,
stonavskou poruchou a v severní části 4. kry poruchou "X". Mocnost sloje 28a kolísá od
170 do 220 cm v 1 kře, od 90 (v místech erozivních dosedů pískovců) do 180 cm ve 2 kře,
od 80 do 160 cm ve 3 kře (mocnost klesá směrem k východu) a od 120 do 200 cm ve 4 kře.
V celé ploše 5 kry má sloj 28a nebilanční mocnost od 40 do 100cm. Z důvodu nebilanční
mocnosti jsou jako nebilanční hodnoceny bloky v nejvýchodnější části 3 kry a všechny
bloky v 5 kře. Část geologických bloků ve východní části 2 kry je z důvodu značné
tektonické členitosti v blízkosti těšínského zlomu klasifikována rovněž jako nebilanční.
3.4.2

Sloj 29a (č. 652)

Sloj 29a je vyvinuta částečně jako samostatná sloj a částečně je spojena se slojí 29bv.l.
Ke spojení se slojí 29bv.l. dochází v jihovýchodní části 3 kry a jihozápadní části 4. kry.
Jako samostatná sloj je vyvinuta pouze ve 2. a 3. kře. Sloj 29a byla ověřena řadou
průzkumných vrtů, jámami ČSM sever i ČSM jih, otvírkovými překopy na 2., 3. a 4. patře
a ve 2. kře rovněž průzkumnou chodbou. Sloj má podlimitní, poměrně stabilní mocnost od
20 do 50cm. Zásoby ve spojených slojích jsou počítány s ohledem na mocnost ve sloji
29bv.l. (č. 650).
3.4.3

Sloj 29b v.l. (č. 650)

Je vyvinuta v celém dobývacím prostoru, ať už jako samostatná sloj či ve spojených
lávkách s podložní slojí 29b sp.l.v.č. Jako samostatná sloj má poměrně stabilní mocnost.
Směrem jihozápadním se spojuje s podložní slojí 29bsp.l. (649 + 648) a vytváří tak
mohutný komplex o mocnosti 4,5 - 6,0 m. Z báňsko-technického hlediska tato situace
značně komplikuje dobývací práce z důvodů nepravidelné mocnosti dělících proplástků a
silné náchylnosti k záparům. Sloj 29bv.l. byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami
ČSM sever a ČSM jih, překopy na 2., 3., 4. p a mezipatře a v oblasti 1., 2., 3. a 4. kry i
řadou důlních děl, kde byla rovněž intenzivně dobývána.
Mocnost sloje 29bv.l. je značně variabilní v závislosti na připojování či štěpení
jednotlivých lávek mohutného komplexu sloje 29. V 1 kře je sloj 29bv.l. vyvinuta
samostatně a mocnost kolísá od 110 cm ve východní části až po 240 cm v západní části
kry. Zde je mocnost sloje ovlivněna připojením podložní neoznačené slojky v mocnosti do
50 cm. V západní části 2. kry je sloj vyvinuta v mohutném komplexu spojených slojí
29bv.l. v mocnosti od 380 do 550 cm. Směrem východním dochází k poměrně prudkému
štěpení a mocnost samostatné sloje 29bv.l. klesá až na hodnotu 100 cm v oblasti hranice s
Polskem. Kromě úzkého pruhu v nejzápadnější části 3kry je sloj 29bv.l. vyvinuta
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samostatně, ovšem směrem jihovýchodním dochází k připojování nadložní nebilanční
slojky 29a. V oblasti spojených slojí 29a+29bv.l. dosahuje mocnost tohoto komplexu až
240 cm.
3.4.4

Sloj 29b sp.l. - vrchní část (č. 649)

Je vyvinuta pravidelně v celém dobývacím prostoru. Má proměnlivou, převážně
nebilanční mocnost kolísající kolem 100 cm a směrem východním její mocnost klesá až na
30 cm. Směrem západním se spojuje se slojí 29b sp.l.sp.č. ( č.648) v jednu sloj o mocnosti
3 - 4,5 m. Zásoby v takto spojených slojích jsou počítány ve sloji 649. Směrem
jihozápadním dochází i ke spojení se slojí 29b v.l. ( č.650 ). Komplikace plynoucí z této
složité stavby jsou popsány u sloje 29b v.l. Sloj byla ověřena řadou průzkumných vrtů,
jámami ČSM sever, ČSM jih, překopy na 2., 3., 4. p a mezipatře a v oblasti 2. a 3. kry i
důlními díly ve sloji. Ve 3. kře byla také v malé ploše vydobyta.
3.4.5

Sloj 29b sp.l. - spodní část - (č. 648)

Jako samostatná sloj je vyvinuta pouze ve východní části 0., 1., 2., 3. a 5. kry.
V ostatních oblastech důlního pole je sloj 29b sp.l.sp.č. spojena se slojí 29b sp.l.v.č.
a směrem jihozápadním i se slojí 29b v.l. V samostatném vývoji má poměrně stabilní
mocnost kolísající kolem 200 cm. Sloj 29b sp.l.sp.č. byla jako samostatná sloj intenzivně
těžena pouze ve 3 kře. Ve spojení se slojí 29b sp.l.v.č. byla těžena ve 2 kře a mohutný
komplex spojených slojí 29b v.l., 29b sp.l.v.č a 29b sp.l.sp.č. byl intenzivně dobýván v
jižním křídle 4.kry a částečně v nejzápadnější oblasti 2.b kry. Ve východních částech
důlního pole, kde samostatná sloj 29b sp.l.sp.č. dosud nebyla těžena ani připravována je
sloj poměrně dobře prozkoumána řadou důlních jádrových vrtů. Sloj je rovněž silně
náchylná k záparům, zejména v oblastech výskytu pestrých vrstev. Hranice výpočtu zásob
ve sloji je dána demarkací, průběhem státní hranice s PR a linií spojení se slojí 29b sp.l.v.č.
( č.649 ). Sloj je velmi náchylná k záparům, zejména v oblastech přibližování ke sloji 29b
sp.l.v.č. a v oblastech výskytu pestrých vrstev.
3.4.6

Sloj 30 (č. 634)

Je vyvinuta pravidelně v celém dobývacím prostoru, v převážné části důlního pole jako
samostatná sloj. V rámci jednotlivých ker má jako samostatná sloj velmi stabilní mocnost.
Obsahuje jeden, místy i dva, důležité korelační proplástky (tonstein). V západní části 0., 1.,
2. a 3. kry se spojuje s podložní slojí 31 (č. 626) a místy i slojí 32 (č. 624) a vytváří tak
mohutný komplex o mocnosti až 6 m. Sloj byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami
ČSM sever a ČSM jih, otvírkovými překopy na 2., 3. a 4. patře a mezipatře a v západní
části 0, 2. a 3. kry i důlními díly, kde byla rovněž těžena. Rozsáhlý průzkum důlními díly
byl rovněž realizován ve 4kře, kde se sloj 30 intenzivně připravuje k dobývání. Mocnost
samostatné sloje 30 kolísá od 140 cm v západní i jihovýchodní oblasti 2 kry, v blízkosti
poruchy "C", až po 260 cm ve východní části 0 kry. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána
demarkací, průběhem státní hranice s Polskou republikou, výchozem sloje na reliéf
karbonu, okrajem pestrých vrstev, výruby, stonavskou poruchou a poruchou "X". Kromě
všech geologických uhelných bloků v 5 kře, bloků v tektonicky složitých oblastech
v blízkosti kerných tektonik a bloků v OPJ jsou všechny geologické bloky ve sloji 30
klasifikovány jako bilanční.
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3.4.7

Sloj 32 (č. 624)

Sloj 32 je vyvinuta v celém dobývacím prostoru. Směrem severozápadním se spojuje se
slojí 31 (č. 626) a dále se slojí 30 (č. 634). Jako samostatná je sloj 32 vyvinuta téměř v celé
ploše 1., 2., 3. a 5. kře. Ke spojení se slojí 31 v těchto krách dochází pouze v poměrně
úzkém pásmu kolem albrechtické poruchy a také v pruhu, protaženém ve směru východ západ, ve 3 kře. Mocnost takto spojeného komplexu dosahuje v průměru 320 cm. Mocnost
sloje 32 v samostatném vývoji je velmi stabilní a pohybuje se kolem 220 cm. Výjimkou je
pouze nejzápadnější oblast 2a a 2b kry, v blízkosti linie připojení ke sloji 31, kde mocnost
sloje 32 klesá až nebilanční hodnotě 100 cm. Anomální oblastí (nejen ve sloji 32) je
severozápadní část 2a kry, v blízkosti poruchy "A", kde mocnost sloje 32 narůstá až na
hodnotu 360 cm. Jde pravděpodobně o důsledek mezivrstevních přesunů v blízkosti tzv.
centrálního karvinského přesmyku. Sloj 32 byla dobývána pouze ve čtyřech menších
porubech v nejzápadnější části 2a a 2 kry. V budoucnu se počítá s intenzivním dobýváním
sloje 32 v celé ploše (mimo OPJ Sever) 2a a 2b kry v průměrné mocnosti cca 210 cm a ve
východní části 3 kry, kde v důsledku spojení se slojí 31, narůstá mocnost až na 340cm.
Poměrně značným nebezpečím pro hornickou činnost je rozsáhlá oblast pestrých vrstev v
nadloží sloje v jižních oblastech 3., 4. a 5. kře. V bezprostřední blízkosti těles pestrých
vrstev podstatně narůstá nebezpečí záparu a v případě nejjižnějších oblastí 3 a 5 kry také
nebezpečí průvalu vod ze zvodnělých a kavernózních hornin, postižených intenzivním
vypestřením. Sloj 32 je ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM sever i ČSM jih,
otvírkovými překopy v úrovni 2., 3., 4. patra a mezipatra a v západní oblasti 2. a 3. kry i
řadou důlních děl. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací, průběhem státní
hranice s Polskou republikou, výchozem sloje na reliéf karbonu, okrajem pestrých vrstev,
výruby, linií spojení se slojí 31 (č. 626), stonavskou poruchou a poruchou "X".
3.4.8

Sloj 33a (č. 608)

Sloj 33a je vyvinuta v celém dobývacím prostoru. V nadloží sloje se vyskytují většinou
mocné polohy pískovců a jemnozrnných slepenců způsobující erozivní deformace sloje.
Nadložní horniny mají charakter těžkých stropů. Mocnost sloje je v důsledku rozsáhlých
plošných erozí značně proměnlivá a klesá směrem k jihovýchodu. Kromě úzkého pruhu
kolem albrechtické poruchy nedosahuje sloj 33a ve 4 kře bilanční mocnosti. Maximálních
mocností až 450 cm dosahuje sloj 33a v severozápadní oblasti 2a kry. Obdobně jako v
případě sloje 32 jde pravděpodobně o důsledek mezivrstevních přesunů v blízkosti tzv.
centrálního karvinského přesmyku. Sloj 33a byla intenzivně dobývána v nejzápadnější
části 2b a 3 kry, v mocnostech od 160 do 240 cm. Část uhelných zásob ve sloji 33a byla
v mocnostech kolem 310 cm rovněž spolu se slojí 33b vydobyta v 0 kře porubem 331 000.
V důsledku rozsáhlých plošných erozí klesá mocnost sloje 33a v nejvýchodnější oblasti 3
kry, v blízkosti těšínského zlomu a poruchy " E 1 ", až k nule. V budoucnu se počítá s
intenzivním dobýváním sloje 33a v celé ploše 1., 2a a 2b kry (mimo OPJ), v průměrné
mocnosti kolem 240 cm 300 cm v 1. kře. Část uhelných zásob v mocnosti kolem 200 cm
bude možno vydobýt také v oblasti OPJ Jih. V jižní části důlního pole (3., 4. a 5. kře) je
sloj 33b postižena rozsáhlým vypestřením, což zvyšuje nebezpečí záparu příp. průvalu vod.
Sloj byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM sever a jih, otvírkovými překopy
2., 3. a 4. patra a mezipatra a v západní části 2. a 3. kry i řadou důlních děl. Hranice
výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací, průběhem státní hranice s PR, izolinií mocnosti
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0,4 m, výchozem sloje na reliéf karbonu, okrajem pestrých vrstev, výruby, stonavskou
poruchou a poruchou "X".
3.4.9

Sloj 33b (č. 606)

Je vyvinuta v celém dobývacím prostoru. Mocnost sloje 33b narůstá směrem
severovýchodním a velmi stabilní mocnosti kolem 190 cm dosahuje ve východních
oblastech 2a a 2b kry. Směrem k severozápadu dochází jednak ke snižování mocnosti až na
10 cm a v oblasti 1kry pak k připojení ke sloji 33a. Zcela opačný trend má sloj 33b ve
3kře, kde její mocnost klesá z průměrných 200 cm na západě (zde byla intenzivně
dobývána) až k nule směrem k východu. Ve východní části 3kry je sloj 33b postižena
rozsáhlými erozemi. V celé oblasti 4kry se mocnost pohybuje pod bilanční hranicí 120 cm
a v průměru kolísá kolem hodnoty 50 cm. V budoucnu se počítá s intenzivním dobýváním
pouze ve 2a a 2b kře, v průměrné mocnosti kolem 200 cm. Sloj 33b byla ověřena řadou
průzkumných vrtů, jámami ČSM Sever a ČSM Jih, otvírkovými překopy na 2., 3., 4. patře
a mezipatře. V 0 kře a západní části 3. kry byla sloj 33b ověřena i řadou důlních děl.
Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací, průběhem státní hranice s Polskou
republikou, výchozem sloje na reliéf karbonu, okrajem pestrých vrstev, izolinií mocnosti
0,4 m, v západní části 1. kry linií spojení se slojí 33b a v západní části 3. kry výruby.
Geologické bloky ve 2a a 2b. kře, kromě tektonicky členitých oblastí v blízkosti velkých
kerných tektonik a oblasti OPJ Sever, jsou klasifikovány jako bilanční. Uhelné zásoby v
oblasti spojených slojí 33a a 33b jsou vyčísleny ve sloji 33a.
3.4.10 Sloj 35a (č. 554)
Sloj 35a je v dobývacím prostoru Louky vyvinuta nepravidelně. Mocnost sloje 35a je
velmi variabilní a kolísá od 180 cm v jihozápadní části 2b kry a jihovýchodní oblasti 3 kry
až po úplné vyhlušení sloje ve střední části 3 kry, západní části 5. kry a jihovýchodní části
2b kry. V převážné části dobývacího prostoru sloj 35a v průměru dosahuje mocnosti kolem
80 cm. Výjimku tvoří západní část 2a kry a jihozápadní část 3kry. Bilanční vytěžitelné
zásoby ve 3kře byly v minulosti exploatovány dvěma porubními bloky. V nadloží sloje 35a
převažují mocné lavice hrubozrnných pískovců. Sloj byla ověřena řadou průzkumných
vrtů, jámami ČSM sever, ČSM jih a otvírkovými překopy na 3. a 4. patře. V západní části
3kry byla sloj ověřena důlními díly. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací,
průběhem státní hranice s Polskou republikou, linií limitní mocnosti 40 cm, výchozem
sloje na reliéf karbonu, okrajem pestrých vrstev, stonavskou poruchou a poruchou "X".
3.4.11 Sloj 36a (č. 548)
Je vyvinuta poměrně pravidelně v celém dobývacím prostoru. Mocnost sloje značně
kolísá ve všech oblastech důlního pole a v jihozápadní části 3. kry a ve východní části 2.
kry se spojuje se slojí 36b (č. 546). V oblasti 0. kry se mocnost sloje 36a pohybuje od 80
do 200 cm s poklesem směrem západním. V budoucnu se v oblasti 0. kry, mezi poruchou
"X" a poruchou č. 6 počítá s vydobytím dvou porubních bloků v průměrné mocnosti 180
cm. V 1. kře je sloj 36a vyvinuta v mocnosti od 80 cm v západní části do 220 cm ve
východní části kry. Ve východní oblasti 2. kry dochází ke spojení slojí 36a a 36b. Mocnost
spojených slojí dosahuje až 240 cm. V této oblasti je plánováno vydobytí dvou porubních
bloků v průměrné mocnosti 200 cm. Směrem západním dochází k prudkému poklesu
mocnosti sloje až na limitní hodnotu 40 cm. V převážné části východního křídla 3. kry je
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sloj 36a vyvinuta v podlimitním vývoji, místy dochází k úplnému vyhlušení sloje.
Obdobný vývoj má sloj 36a v 5. kře, kde směrem jihovýchodním dochází k úplnému
vyhlušení sloje. Ve 4. kře dochází směrem severním k nárůstu mocnosti sloje 36a až na
hodnotu 220 cm. Jižně od roviny překopu 4404 se mocnost sloje pohybuje pod limitní
hranicí bilančnosti sloje 120 cm. Směrem jihozápadním dochází k úplnému vyhlušení
sloje. Sloj 36a byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM sever, ČSM jih a
otvírkovými překopy na 3. a 4. patře a mezipatře. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána
demarkací, průběhem státní hranice s Polskou republikou, výchozem sloje na reliéf
karbonu, okrajem pestrých vrstev, stonavskou poruchou a poruchou "X". Převážná většina
geologických bloků ve sloji 36a byla z důvodu malé mocnosti klasifikována jako
nebilanční. Několik bilančních geologických bloků bylo vymezeno ve východní části 2a
kry, v oblasti spojených slojí 36a a 36b, a ve střední části 1. kry.
3.4.12 Sloj 36b (č. 546)
Sloj 36b je vyvinuta velmi nepravidelně a v některých oblastech důlního pole dochází k
jejímu úplnému vyhlušení. Má velmi variabilní mocnost a zvýšený obsah popela.
V převážné části východních oblastí 2b, 3. a 5. kry je sloj vyvinuta v podlimitním vývoji,
případně. je zcela vyhlušena. Ve 4 kře se mocnost sloje pohybuje od 60 do 160 cm s
poklesem směrem k severovýchodu. Obdobný vývoj má sloj rovněž v oblasti 1. kry, kde
mocnost sloje 36b kolísá od 100 do 140 cm s poklesem směrem k východu. Ve východní
části 2. kry je sloj 36b připojena ke sloji 36a. Mocnost spojených slojí dosahuje až 240 cm.
Jedinou oblastí kde byla sloj 36b dobývána je 5 kra. Sloj byla exploatována v západní části
kry, ve dvou porubních blocích v průměrné mocnosti 110 cm. Směrem k východu mocnost
prudce klesá až k úplnému vyhlušení. Sloj 36b byla ověřena řadou průzkumných vrtů,
jámami ČSM sever, ČSM jih a otvírkovými překopy na 3. a 4. patře a mezipatře a v oblasti
5. kry i důlními díly. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací, průběhem státní
hranice s Polskou republikou, izolinií mocnosti 0,4 m, výruby, linií spojení se slojí 36a,
stonavskou poruchou a poruchou "X".
3.4.13 Sloj 37a (č. 530)
Je vyvinuta pravidelně v celém dobývacím prostoru. Má velmi nepravidelnou mocnost
a nízký obsah popela. Nadloží sloje je tvořeno pískovci a slepenci. Předpokládá se, že sloj
bude náchylná k otřesovým jevům. Byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM
sever, ČSM jih a otvírkovými překopy na 3. a 4. patře a mezipatře. V současné době je
ověřována chodbami v západní části 3 kry. Dosavadní poznatky z tohoto průzkumu
potvrzují obavy z hlubokých erozivních výmolů a značně nestabilní mocnosti. V oblasti 3.
kry dosedají hrubozrnné slepence přímo na strop sloje 37a. V 0 kře mocnost sloje kolísá od
110 do 200 cm s výskytem plošné eroze ve střední části kry. V budoucnu se počítá s
vydobytím dvou porubních bloků v průměrné mocnosti 140 cm. V 1. kře je mocnost sloje
37a poměrně stabilní a pohybuje se kolem 170 cm. V oblasti 2a kry mocnost sloje klesá
směrem k východu až na nebilanční hodnotu 80 cm. Obdobný vývoj je v oblasti 2b kry,
kde mocnost sloje 37a narůstá až na 220 cm (směrem k severozápadu) a klesá směrem k
východu. V oblastech 2a a 2b kry je počítáno s vydobytím čtyř porubních bloků
v průměrné mocnosti cca 180 cm. Ve východní polovině 3. kry je mocnost sloje 37a
značně proměnlivá a pohybuje se od 60 cm na východě do 180 cm na severozápadě.
Západní část 3. kry je v současné době předmětem průzkumu důlními díly a potvrzuje se
zde předpoklad existencí rozsáhlých plošných erozí a hlubokých erozivních výmolů.
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Mocnost zde kolísá od 200 cm až po úplné vymizení sloje v oblasti erozí. Obdobně je
postižena sloj 37a v oblasti 5 kry. Mocnost sloje zde kolísá od 0 do 120 cm. Směrem k
severozápadu mocnost klesá až na podlimitních 10 cm. Hranice výpočtu zásob ve sloji je
dána demarkací, průběhem státní hranice s Polskou republikou, výchozem sloje na reliéf
karbonu, okrajem pestrých vrstev, izolinií mocnosti 0,4 m, stonavskou poruchou a
poruchou "X".
3.4.14 Sloj 38a (č. 518)
Je vyvinuta pravidelně v celém dobývacím prostoru. V nadloží sloje 38a se nachází
mocné lavice kompaktních slepenců. Sloj byla ověřena řadou průzkumných vrtů, jámami
ČSM sever, ČSM jih a otvírkovými překopy na 3. a 4. patře. Mocnost sloje 38a je v důlním
poli Dolu ČSM velmi variabilní a v průměru kolísá od 90 do 110 cm. V některých
oblastech mocnost sloje 38a narůstá až na hodnotu 180 cm, ovšem pouze ostrůvkovitě.
Značná variabilita sloje 38a je obdobně jako u slojí 36, 37 a 40 způsobena erozivním
pískovcovým a slepencovým nadložím. Hranice výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací,
průběhem státní hranice s Polskou republikou, okrajem pestrých vrstev, výchozem sloje na
reliéf karbonu, albrechtickou poruchou a poruchou "X".
3.4.15 Sloje 39a 39b (č. 512 + 510)
Je vyvinuta v celé ploše dobývacího prostoru. Podle dosud provedených prací
se předpokládá, že se jedná o spojenou sloj 39a + 39b. Směrem k jihovýchodu se zhruba
v polovině důlního pole připojuje ke sloji 40 a vytváří tak nejmohutnější slojový komplex
v DP Louky. V severovýchodní části 2a kry dosahují spojené sloje 39 + 40 mocnosti až 12
m. Průběh linie spojení obou slojí je interpretován z důlních jádrových vrtů, pouze
v západní části 3. kry byl průběh odštěpování sloje 39a od sloje 40 ověřen průzkumnými
ražbami. V 0. kře je sloj 39a vyvinuta samostatně a mocnost sloje kolísá od 200 do 400
cm, s nárůstem směrem k západu. V budoucnu zde bude dobýván jeden porubní blok
v průměrné mocnosti 240 cm. V 1. kře se mocnost samostatné sloje 39a pohybuje od 220
do 440 cm s nárůstem směrem západním. Připojování sloje 39a ke sloji 40 začíná
v severovýchodní oblasti 2a kry. V oblasti samostatného vývoje se mocnost sloje 39a
pohybuje od 180 do 300 cm s nárůstem směrem k západu. Variabilita celkových mocností
sloje 39a vzrůstá ve 2. b kře, kde mocnost kolísá mezi 160 a 340 cm s opačným trendem
nárůstu, tj. směrem k východu. Ve 3. kře je sloj 39a vyvinuta v samostatném vývoji pouze
západně od jam (Jih) a její mocnost se pohybuje od 160 do 380 cm. V současné době je
sloj 39a ve 3. kře předmětem průzkumu důlními díly. Směrem do 4. kry, mocnost sloje 39a
klesá a kolísá kolem hodnot 160 až 260 cm. Sloj je postižena výskytem pestrých vrstev
zejména v jižních částech důlního pole. K úplnému vypestření sloje dochází v jihozápadní
části 5. kry a v jižním křídle 4. kry. V nadloží sloje jsou uloženy převážně pískovce a
slepence a z toho důvodu se předpokládá, že sloj bude náchylná k otřesům. Hranice
výpočtu zásob ve sloji je dána demarkací, linií spojení se slojí 504, výchozem sloje na
reliéf karbonu, stonavskou poruchou a poruchou "X".
3.4.16 Sloj 40 (č. 504 Prokop)
Je vyvinuta v celé ploše dobývacího prostoru. Podle dosavadních poznatků
se předpokládá, že v DP Louky se jedná o spojené sloje č. 505 (Prokůpek) a č. 504
(Prokop). Ke spojení těchto dvou slojí došlo již v DP Dolu 9. květen. Sloj 40 byla ověřena
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řadou průzkumných vrtů, jámami ČSM sever i jih, překopem č. 34031 a několika
chodbami v západní části 3. a 5. kry. Směrem k jihovýchodu se zhruba v polovině důlního
pole připojuje ke sloji 39a a spolu s ní tak vytváří nejmohutnější slojový komplex v DP
Louky. V severovýchodní části 2a kry dosahují spojené sloje 39 + 40 mocnosti až 12 m.
Průběh linie spojení obou slojí je interpretován z důlních jádrových vrtů, pouze v západní
části 3 kry byl průběh odštěpování sloje 39a od sloje 40 ověřen průzkumnými ražbami. V
0. kře je sloj 40 vyvinuta samostatně a mocnost sloje kolísá od 200 cm (ve střední části
kry) do 840 cm (v okrajových partiích 0. kry). V budoucnu zde budou dobývány dva
porubní bloky v průměrné mocnosti 240 cm. V 1. kře se mocnost samostatné sloje 40
pohybuje od 400 do 880 cm s nárůstem směrem západním. Připojování sloje 39a ke sloji
40 začíná v severovýchodní oblasti 2a kry. V oblasti samostatného vývoje se mocnost sloje
40 pohybuje od 240 do 840 cm s nárůstem směrem k západu. Ve střední části 2a kry
(v okolí vrtu ČSM 140) a v jihozápadní oblasti 2b kry (v okolí vrtu ČSM 19) dochází
k lokálním poklesům sloje až na 200 cm. Ve 3. kře je sloj 40 vyvinuta v samostatném
vývoji pouze západně od jižních jam se její mocnost se pohybuje od 200 do 550 cm,
s poklesem směrem k severu. V oblasti spojených slojí 39+40 ve 3. kře jsou mocnosti
tohoto mohutného komplexu poměrně stabilní a v průměru se pohybují kolem 950 cm.
K poměrně prudkému poklesu mocností dochází ve 3. kře v blízkosti rozsáhlého tělesa
pestrých vrstev. V současné době je sloj 40 ve 3 kře předmětem průzkumu důlními díly.
V oblasti 4 kry mocnost sloje 40 v samostatném vývoji kolísá od 440 do 1060 cm s
poklesem směrem k jihu. Sloj je postižena výskytem pestrých vrstev zejména v jižních
částech důlního pole. K úplnému vypestření sloje dochází v jihozápadní části 5 kry a
v jižním křídle 4 kry. Podle charakteru nadloží se předpokládá, že sloj bude náchylná k
otřesovým jevům. Do zásob nebilančních byly v souladu se zněním podmínek
využitelnosti Dolu ČSM zařazeny geologické bloky v oblasti útlumu severního křídla 4.
kry, bloky v OPJ Sever a Jih a bloky v blízkých pásmech kolem velkých kerných
tektonických poruch.

3.5 Relevantní údaje o geologických vlastnostech a hornických
podmínkách v oblasti 2a kry
3.5.1

Geologická stavba 2a kry

2 kra je ohraničena na severu poruchou A, na východě státní hranicí s Polskou
republikou, na jihu poruchou C a na západě albrechtickou poruchou (v západní části kry
leží ochranný pilíř centrálních jam ČSM Sever) popř. reliéfem karbonu (viz. přiloha č. 1).
Porucha B dělí kru na 2a kru - severní a 2b kru - jižní část. Toto dělení má ryze provozní
charakter. Stratigraficky jsou zde do-1400 m zastoupeny vrstvy doubravské s.s. až
jaklovecké. Litologická stavba posuzovaná podle geologických vrtů představuje typický
vývoj ve spodních sušských a sedlových vrstvách. Převažují psamitické horniny, přičemž
zejména pískovce tvoří mocné kompetentní lavice. Méně pevné horniny representované
prachovci a výjimečně jílovci se nacházejí v těsném nadloží a podloží sloje.
V severovýchodní části kry probíhá výrazné tektonické pásmo o výškách zdvihu až 10 m.
Ve východní části-tektonická porucha těšínský zlom je doprovázen poklesem s výškou
skoku až 8 m.
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3.6 Současný stav exploatace slojí ve 2a kře
Oblast 2a kry je exploatována počínaje sušskými vrstvami. Exploatace zohledňující
geologickou stavbu znamenala v minulosti často ponechání nevyrubatelných částí sloje a s
tím spojený vznik pilířů a hran nevýrubů. Tyto pilíře jsou ve většině případů zdrojem
dalších přídatných napětí, která se nám projevují při dobývání ložiska v nižších slojových
partiích dané kry. S ohledem na skutečnost, že ne všechny sloje jsou vyvinuty ve stejné
ploše nebylo možné v této části kry zabránit vzniku zbytkových uhelných pilířů.
V oblasti modelované 2a kry je v současnosti obfaráván poslední porubní blok ve sloji
32 pod číslem 320 211/1 s mezislojovou vzdáleností 22-40 m od sloje 30. Tato sloj je již
dokopána. V podložní sloji č. 33a s mezislojovou vzdáleností 19-31 m bylo naplánováno k
rozfárání 5 porubních bloků z nichž poruby 331 201, 331 203, 331 205 jsou již dokopány.
Porubní blok 331 207 je exploatován a obfarává se porubní blok 331 209. Průměrná
mocnost uhlí v této sloji je 2,5 m (viz. tabulka č. 1). Ve sloji 33b je dokopán porubní blok
332 201 a začíná se s obfaráváním porubního bloku 332 203. Po dokopání poslední
sedlové sloje 40 je v této oblasti plánována exploatace sloje č. 463 Natan v ostravském
souvrství s mezislojovou vzdáleností 180 m. Dobývání probíhá postupně v jednotlivých
slojích od západu k východu tj. od společného ohradníku jam Sever směrem k těšínskému
zlomu. Na relativně malé ploše, tak bude v období let 2009-2020 vertikálně vydobyta
mocnost až 37 m, což představuje značné hektarové zatížení. S ohledem na přítomnost
pevných průvodních hornin ve stratigrafické sekvenci spodních sušských a sedlových
vrstev, v nichž zde bude dobývání spodních slojových partií probíhat, nelze zcela s
určitosti vyloučit seismické projevy.
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4

Geologicko-úložní poměry uhelných slojí ve 2a kře

Ve 2a kře budou po vydobytí sušských vrstev dobývány sloje sedlových vrstev. Jedná
se sloje 36a, 37a, 39 a 40 resp. o spojené sloje 39+40. Po jejich dokopání se předpokládá
v plánu OPV exploatace první sloje ostravského souvrství zastoupené v DP Dolu ČSM
sloji č. 463 Natan. Sloj 34 a 35 je v nebilančním vývinu.

4.1 Plán dobývání uhelných slojí ve 2a kře
V následující tabulce č. 1 je uvedena mocnost a plánovaný rok dobývání jednotlivých
slojí v této kře.
Tabulka č. 1 Přehled slojí ve 2a kře plánovaných k exploataci v letech 2009 až 2020
sloj

mocnost (m)

exploatace

32

2,5

2013

33a

2,8

2015

33b

2,2

2017

36a

2,0

2019

37a

1,8

2019

39

3,6

2020

40 v.l.

6,0

2020

40sp.l.

6,0

2020

Tabulka č. 2 dokumentuje porubní bloky, které byly naplánovány OPV k exploataci
v této kře v letech 2009 až 2020. Jedná se o sloje 30a, 32a, 33a, 33b, 36a, 37a. Jak je patrné
z uvedeného přehledu mocnosti slojí jsou velmi variabilní a prokazují velmi nestabilní
vývoj v celém dobývacím prostoru, jak bylo uvedeno. Sloj 39a spolu se slojí 40 budou
připraveny k exploataci podle plánu dlouhodobé přípravy a otvírky po roce 2020. Z tohoto
důvodu nejsou v níže uvedeném přehledu harmonogramu dobývání slojí ve 2a kře
uvedeny.
V tabulce č. 3 je uveden přehled modelovaných porubních bloků ve všech třech řezech.
Na základě vybraných vrtů a map jednotlivých modelovaných slojí-součást příloh, byly
zdokumentovány údaje, které jsou obsahem této tabulky. Z přehledu je zřejmé, že se jedná,
jak již bylo uvedeno, o poměrně složitou geologickou oblast. O tom vypovídá procentuální
zastoupení pískovců a slepenců v nadložní a podložní části jednotlivých porubních bloků.
Tektonicky je oblast od sloje 28 po sloj 33b výrazná. Tektonické porušení uvnitř kry je
zřetelné. Od sloje 28 po sloj 30 prochází přesmykové pásmo. V severovýchodní části kry je
pásmo poklesů. Pokud se týká slojí 36a, 37a, 38, 39+40 nebylo možno ověřit erozivní a
poruchová pásma z důvodu absence věrohodných údajů-podrobnějších geologických map.
Proto jsou uvedeny jen bodové údaje, které bylo možno vyčíst z geologických profilů
jednotlivých vrtů.
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Tabulka č. 2 Přehled exploatovaných a plánovaných porubních bloků v letech 2009-2020
Porubní
blok

300 211

300211/1

320 207

320 209

320 211

320211/1

331 203

331 205

331 207

331 209

332 201

332 203

332 205

332 207

332 209

364 202

364 204

371 204

371 206

381 202

381 204

sloj

mocn.

2009

2010

x

x

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

[m]
30

180

30

170

32

240

32

240

32

195

32

170

33a

260

33a

260

33a

240

33a

240

33b

240

33b

230

33b

200

33b

210

33b

210

36

260

36

260

37a

190

37a

190

38a

100

38a

95

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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Tabulka č. 3 Přehled geologického uložení a mocnosti porubních bloků ve 2a kře
porubní bloky

Pískovce

Pískovce

Erozivní

2a kra

v nadl./
podloží
porubního

a slepence v
nadl.

pásma

bloku [m]

a podloží

ve sloji
[m]

[%]zast.

Tektonické
porušení
sloje /výrazné,
nevýrazné/,
počet poruch

Minimální
a maximální
mocn. sloje
[cm]

na plochu
porubu
280 201

13/12

68

0,1 - 0,3

nevýrazné/2

83, 187

280 203

13/11

52

0,1 – 0,3

nevýrazné/

107, 149

280 205

14/11

73

ne

nevýrazné/2

127, 174

280 207/1

2/19

58

ne

nevýrazné/3

118, 255

280 209

15/0

48

0,3 – 0,9

ne

131, 182

280 209/1

0/20

35

ne

ne

125, 199

280 211

7/9

37

ne

ne

120, 151

280 213

9/14

41

ne

nevýrazné/4

112, 168

280 213/1

6/11

56

ne

nevýrazné/11

127, 231

292 201

12/14

64

ne

nevýrazné/15

100, 202

292 203

11/12

42

ne

nevýrazné/

112, 163

292 205/1

17/18

33

0,2 - 0,5

nevýrazné/7

112, 163

292 207

2/19

44

0,2 - 0,7

nevýrazné

60, 148

293 201

1/0

0

0,3 - 1,4

nevýrazné/4

259, 323

293 203

16/0

44

ne

výrazné/18

115, 279

294 201

0/8

0

ne

nevýrazné/4

170, 230

294 201/1

3/2

15

ne

nevýrazné/9

150, 300

294 203

4/3

13

ne

nevýrazné/8

155, 226

294 205

3/2

33

ne

nevýrazné/2

56, 225

294 207

10/0

33

ne

nevýrazné/1

180, 225

294 207/1

3/4

17

ne

nevýrazné/12

42, 227

300 201

8/26

42

ne

ne

162, 230

300 203

10/26

50

ne

ne

135, 222

300 205

0/1

0

ne

143, 209

300 207

2/20

71

ne

rozmrštění
sloje
nevýrazné/4

300 209

2/42

98

ne

ne

124, 201

300 211

1/40

99

ne

nevýrazné/3

114, 196

300 211/1

3/18

93

ne

nevýrazné/7

120, 192

320 201

26/26

92

ne

ne

194, 340

320 203

5/31

61

ne

ne

210, 340

320 205

8/27

58

1,0

nevýrazné/3

194, 278

140, 225
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porubní bloky

Pískovce

Pískovce

Erozivní

2a kra

v nadl./
podloží
porubního

a slepence v
nadl.

pásma

bloku [m]

a podloží

ve sloji
[m]

[%]zast.

Tektonické
porušení
sloje /výrazné,
nevýrazné/,
počet poruch

Minimální
a maximální
mocn. sloje
[cm]

na plochu
porubu
320 207

6/37

64

ne

ne

164/250

320 209

7/35

65

ne

ne

150, 298

331 201

9/6

58

0,4-0,8

ne

203/280

331 203

4/17

49

rozsáhlé

ne

170/330

331 205

7/2

53

rozsáhlé

ano

217/288

331 207

24/17

69

rozsáhlé

ano

227/287

331 209

3/23

77

ne

ne

135/275

332 201

1/31

73

ne

ne

90, 230

332 203

0/74

87

ne

ano

100, 230

332 205

4/20

75

ne

ano

100, 260

332 207

3/29

63

ne

ano

150, 200

332 209

2/19

71

ne

ano

180, 260

364 202

2/25

80

nezjištěno

nezjištěno

119, 228

364 204

3/22

76

nezjištěno

nezjištěno

104, 267

364 206

3/18

76

nezjištěno

nezjištěno

145, 280

371 202

19/27

68

nezjištěno

nezjištěno

97, 180

371 204

20/25

77

nezjištěno

nezjištěno

180, 190

371 206
180,
371 208
190
401 204

17/23

71

nezjištěno

nezjištěno

180, 190

16/25

82

nezjištěno

nezjištěno

180, 190

27/0

40

nezjištěno

nezjištěno

510, 793

0/0

0

nezjištěno

nezjištěno

201, 787

12/8

36

nezjištěno

nezjištěno

354, 1120

20/0

61

nezjištěno

nezjištěno

1046, 1260

402 204
401 206
402 206
401 208
402 208
401 210
402 210
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4.2 Současný stav přípravy a dobývání ve 2a kře
V současnosti je ve stádiu obfárávání poslední porubní blok č. 320 211/1 ve sloji 32.
Ražby pro přípravu tohoto porubního bloku jsou raženy v těsné blízkosti kerných tektonik,
poruchy A, těšínského zlomu. Předmětná oblast projektovaného porubu je v jižní části
oddělena sérií poklesů s maximální výškou skoku až 12 m. Vzhledem k charakteru
tektonického porušení, lze očekávat nafárání doprovodných zlomů slojového charakteru
s výškou skoku kolem 1 až 2 m. Bezprostřední nadloží sloje je tvořeno nepravidelně
vyvinutou vrstvou šedého prachovce místy erudovaného nadložním jemnozrnným
pískovcem. Uvedený prachovec směrem do nadloží pozvolna nebo erozivně přechází do
jemnozrnného pískovce až po nejbližší nadložní sloj 31, která je vyvinuta nebilančně.
Vzdálenost mezi slojemi se pohybuje od 5 do 16 m.
Prvním exploatovaným porubním blokem ve 33a sloji byl porubní blok 331 201. Porub
byl situován v západní části 2a kry pod úrovní 4 patra (-630 m) (viz. příloha č. 5). Vedení
porubu probíhalo mezi kernými tektonikami poruchou A a poruchou B. Na západní straně
byl limitován průběhem OPJ závodu Sever, jižní omezení bylo dáno průběhem kerné
tektoniky–poruchou B. Nejbližší nadložní sloj 32 je v proměnlivé vzdálenosti 19-33 m od
sloje 33a. Další nadložní sloj 31 není bilančně vyvinuta. Meziložní vrstvy jsou tvořeny
převážně jemnozrnným až hrubozrnným pískovcem s lokálními slepencovými polohami.
Meziloží mezi těmito slojemi je tvořeno lavicemi kompaktních pískovců o mocnosti
v intervalu 4,2-9,5 m s místním výskytem až 19,5 m (viz tabulka č. 3) a příloha č. 2litologický profil 2a kry řez (1-1´). Nejbližší podložní slojí je sloj 33b. Vzájemná
vzdálenost mezi slojí 33a, 33b se pohybuje od 2,5 m do 8 m. Porub byl provozován o
směrné délce porubní fronty 192 m se směrnou délkou 720 m.
Druhým exploatovaným porubním blokem ve 33a sloji byl porubní blok 331 203 (viz.
příloha č. 5). Porubem procházela kerná tektonika slojového charakteru s výškou skoku do
1,0 m. Mocnost sloje v porubu se pohybovala v průměru 255 cm. Porub byl provozován o
směrné délce porubní fronty 197 m se směrnou délkou porubu 756 m.
Třetím porubním blokem exploatovaným ve sloji 33a byl porubní blok 331 205 (viz.
příloha č. 5). Porubem procházela tektonika slojového charakteru s výškou skoku o 1,5 m.
Porubní blok byl zasažen přechodem erozivního pásma v jižní a závěrečné fázi postupu
porubu. Průměrná mocnost porubu dosahovala mocnosti 250 cm. Porub byl provozován o
směrné délce porubní fronty 207 m se směrnou délkou porubu 780 m.
V současnosti je ve stádiu obfarávání v 33a sloji porubní blok 331 207.
Prvním porubním blokem ve sloji 33b byl exploatovaný porubní blok 332 201,
situovaný mezi kernými tektonikami poruchou A a poruchou B. Porub byl veden v těsné
blízkosti OPJ závodu Sever (viz. příloha č. 6). V tomto porubu nebyly ověřeny žádné
tektonické poruchy. Průměrná celková mocnost porubu byla 245 cm. Meziloží slojí 33a a
33b je tvořeno prachovcem s lokálními přechody do jemnozrnného pískovce. Podloží sloje
pak převážně tvořeno prachovcem s jemnozrnným pískovcem v těsném podloží. Porub byl
provozován o délce porubní fronty 207 m se směrnou délkou porubu 740 m.
Ve sloji 33b je v současnosti obfaráván přípravnými ražbami porubní blok 332 203.
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5

Matematický model

Matematický model je nastroj pouze pro přibližné řešení problému. Pro jeho účelné
využití je nutné znát jeho možnosti a omezení. Model vždy zjednodušuje modelované
prostředí. Je nutné dbát na to, aby byly řešeny nejdůležitější aspekty řešeného problému.
Modelem můžeme vystihnout komplexní realitu, pro detaily však musíme použít jeho
zjednodušení. Současně však musí co nejvěrohodněji vystihnout nejdůležitější aspekty
řešeného problému. Model není přesnou imitací reality [8]. Použití modelování
napěťodeformačního stavu horského masivu pro účely vedení důlních děl ve složitých
geologických a hornických podmínkách nachází stále větší uplatnění. Použití
matematického modelování a zejména interpretace výsledků tohoto modelování však
sebou přináší řadu problémů. Také jeho celoplošné použití ve složitých a velmi
variabilních přírodních podmínkách horského masivu české části HP není bezproblémové a
jednoznačně aplikovatelné.
Podstata matematického modelování v geomechanice spočívá v převedení problému do
matematického modelu s cílem co nejvěrohodněji řešený problém namodelovat a získané
výstupy použít jako podpůrný argument pro stanovení dalšího postupu. Je nutné vzít v
úvahu další argumenty, které vyplývají z důkladné analýzy přírodních a hornických
podmínek masivu a zkušenosti získané v minulosti při exploataci ložiska v obdobných
geomechanických podmínkách.

5.1 Matematické modelování
„Pro matematické modelování napěťodeformačního stavu v horském masivu
indukovaném hornickou činností jsou charakteristické dvě zásadní skutečnosti, které
ovlivňují zcela zásadně přístup k celému modelovacímu procesu [17]:
 modelovaná oblast je zpravidla velice rozsáhlá pokud se nejedná o řešení specifické
detailní úlohy. Potřebujeme-li zohlednit ve vertikálním směru hornickou činnost v
několika slojích nad sebou a řešíme-li vzájemné ovlivňování děl v rozsahu několika
porubních bloků můžeme běžně počítat s modelem, jehož charakteristický rozměr
dosahuje řádově několik set metrů.
 rozměry modelovaných objektů se liší i v několika řádech. Můžeme uvažovat s tím,
že rozměr udržovaného porubního prostoru (v příčném řezu) se pohybuje v
jednotkách metrů, zatímco délka odrubaného porubního bloku činí několik set
metrů. Mocnosti slojí, které modelujeme se pohybují v jednotkách metrů (s
přesností na desetiny metrů), mezislojové vzdálenosti kolísají od jednotek metrů do
prvé stovky metrů a hloubka uložení je řádově několik set metrů.
Příliš velká detailizace modelu vede k mimořádně velkým úlohám, naopak příliš
globální model může nepřípustně zjednodušit řešenou situaci a vede ke ztrátě důležitých
informací. Z tohoto důvodu je nutné vždy přistupovat k rozumnému kompromisu tzn. volit
takové prvky, které by byly natolik jemné, že podstatné modelované skutečnosti jsou
postihnuty a natolik velké, že ještě umožňují únosný objem úlohy“.
Dalším faktorem, který musíme brát při modelování v potaz je objektivnost a správnost
v modelu použitých parametrů. Zjednodušeně je lze rozdělit do tří kategorií:


objektivně zjištěné nebo projektované parametry, o kterých nemáme pochybnosti
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objektivně zjištěné parametry, které však vyžadují návaznou interpolaci nebo
extrapolaci v zájmové oblasti masivu,



změřené a známé parametry, které je zapotřebí vhodným způsobem přenést pro
účely vlastního modelování.

Do první skupiny patří hlavně geometrické rozměry důlních děl. Vystižení těchto
rozměrů může způsobovat problémy s ohledem na vyvolanou potřebu vystihnout detaily
geometrie modelovaných děl, nelze však mít pochybnosti o jejich správnosti a jakékoliv
úpravy rozměrů děl jsou nežádoucí.
Do druhé skupiny lze zařadit údaje o geologické stavbě ložiska. Tyto jsou získávány
z vrtného průzkumu, průzkumných ražeb, přípravy a dobývání ložiska. Poznatky však
nejsou v rozsahu zájmové oblasti průběžné, ale spíše bodové (např. geologická mocnost a
úklon slojí), vztažené k jednotlivým místům v masivu. Jejich průběh musíme tedy
interpolovat nebo extrapolovat, tímto způsobem je vnášena do modelu určitá nepřesnost ve
vstupech. Dále se některé nuance opomíjejí, sloj se např. modeluje s konstantní mocností,
menší proměnlivost se zanedbává.
Třetí skupina je zvlášť typická pro hornickou geomechaniku. Řadíme sem např.
parametry fyzikálně–mechanických vlastností modelovaných materiálů, zejména přetvárné
a pevnostní vlastnosti získané z měření na zkušebních tělesech z horninových (uhelných)
vzorků.
Zde je nutné mít na zřeteli mnohdy velmi výraznou heterogenitu a anizotropii materiálů
a rovněž objektivní rozdíly mezi vlastnostmi vzorků horninového masivu.
5.1.1

Numerické metody

Většina geotechnických problémů je natolik složitá, že úlohy, které vedou na soustavu
parciálních diferenciálních rovnic není možné řešit analyticky. Můžeme je ale řešit
přibližně v konečném počtu prostoru a času pomocí numerických metod. Mezi nejznámější
metody používané v geomechanice patří [20]:


metoda sítí - zvaná metoda konečných diferencí, která je založena na
diskretizaci parciálních diferenciálních rovnic, popisujících daný problém,



metoda konečných prvků - v geomechanice jde o nejpoužívanější metodu
založenou na principu virtuálních prací, ve kterých řešíme podmínky rovnováhy
vnějších a vnitřních sil,



metoda oddělených prvků - nejrozšířenější metoda pro studování horninového
diskontinua.

5.1.2

Metoda konečných prvků

Mezi moderní metody napěťově-deformační analýzy patří metoda konečných prvků
používaná i v jiných oblastech inženýrských výpočtů. Využití metody konečných prvků je
velmi rozsáhlé. Velmi časté je její použití při řešení problémů mechaniky deformovaných
pružných těles. V této práci bylo použito metody konečných prvků pro vlastní výpočet.
V oblasti mechaniky těles metoda konečných prvků umožňuje řešit tyto základní typy
úloh:
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•

napěťově deformační analýzu při statickém, cyklickém i dynamickém zatěžování,

•

kontaktní úlohy pružnosti,

•

stabilitní problémy,

•

kontaktní úlohy pružnosti.
5.1.3

Rozdělení kontinua na prvky

Tvar prvků pro rovinnou konstrukci je obvykle trojúhelníkový, často bývá obdélníkový
nebo se volí prvky se zakřivenými hranami. Stykové body se umisťují ve vrcholech těchto
útvarů nebo i mezi nimi. Pro trojrozměrné úlohy se vytvářejí obdobně prvky ve tvaru
čtyřstěnu, šestistěnu apod.
Stanovení poddajnosti resp. tuhosti prvků-analýza prvků
Každý prvek vzdoruje deformaci podle svých geometrických a fyzikálních vlastností.
Mírou této schopnosti je matice tuhosti, případně matice poddajnosti. Odvození těchto
matic je jádrem celé analýzy metody konečných prvků.
Analýza tělesa
Analýza tělesa jako souhrnu všech prvků je totožná se stanovením matice tuhosti nebo
matice poddajnosti celého tělesa. Jde v podstatě o začlenění vlivu jednoho prvku do
celkové únosnosti tělesa. Je nutno transformovat matici tuhosti prvku z lokálního do
celkového souřadného systému.
Rozdělení kontinua na konečné prvky
Tato první fáze metody konečných prvků je společná jak metodě sítí, tak metodě
konečných prvků. Tvar prvku je účelné přizpůsobit tvaru řešené oblasti. Z tohoto hlediska
se dělí prvky na jednorozměrné, dvourozměrné (rovinné, plošné) a prostorové. Mezi
rovinné prvky patří nejjednodušší, ale také tvaru oblasti nejpřizpůsobivější prvek, prvek
trojúhelníkový. Používá se nejčastěji při řešení stěn a desek. Lze jim pokrýt rovinnou
oblast jakéhokoliv tvaru.
Prvek čtyřúhelníkový je méně přizpůsobivý tvaru oblasti, pokud jeho hrany zůstávají
přímé. Používá se nejčastěji tvaru obdélníka. Styčné body se umisťují opět do vrcholů
nebo na hrany čtyřúhelníka.
Rozměry a tvary prvků jsou stanoveny souřadnicemi jejich význačných bodů, zpravidla
vrcholů. Význačné body se nazývají uzly. Kromě toho je vhodné pro každý prvek zvolit
jeho lokální souřadnicový systém.
Každý prvek má předem definované vlastnosti (elasticitu, viskozitu). Pokud není těleso
homogenní, lze tyto vlastnosti určovat pro každý prvek zvlášť, což umožňuje sledovat bez
problému např. vrstevnatost struktury.
Výběr vhodného prvku pro řešení závisí na geometrii tělesa nebo soustavy, na počtu
nezávislých prostorových souřadnic a na typu napjatosti. Proces diskretizace geometrické
oblasti pomocí konečných prvků není jednoznačný. Hranice prvků bývají nejčastěji
tvořeny body, přímkami nebo plochami. Těmito prvky vyplňujeme pouze rovinu, tloušťka
prvku je jednotková nebo se dá zvolit jiná konstantní hodnota. Posuvy, které je třeba znát v
libovolném bodě tělesa, se mezi uzlovými body nahrazují nějakou funkcí (tzv. bázovou).
Jsou-li bázové funkce lineární, je průběh posuvů na hraně prvku aproximován přímkou.
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Protože přetvoření jsou dána derivací posuvů (např. vztahem εx=du/dx), znamená to, že
hodnota přetvoření a v důsledku Hookova zákona i napětí je na kterékoli hraně prvku a
tedy i na celém prvku konstantní. Je-li proto rozměr prvku a gradient napětí v oblasti
velký, nedostaneme vůbec extrémní hodnoty, ale pouze průměry pro jednotlivé prvky. Je
proto třeba volit rozměry prvků natolik malé, aby rozdíly napětí na jeho ploše byly
zanedbatelné. Z toho plyne, že čím větší je v dané oblasti gradient napětí (změna hodnoty
napětí v závislosti na změně polohy), tím hustší zde musí být síť konečných prvků [20].
Přehled základních prvků podle tvaru:
•

2D prvky (rovinné, resp. rotačně symetrické),

•

3D prvky (prostorové),

•

prutové prvky (pouze pro tah-tlak nebo i pro ohyb, příp. krut),

•

skořepinové prvky,

•

desko-stěnové prvky,

•

speciální prvky (kontaktní, trhlinové, se speciálními konstitutivními vztahy apod.).

Základní typy prvků samozřejmě vycházejí z předpokladu lineárně elastického
izotropního materiálu.
Bodů, ve kterých určujeme posuvy, nemůže být v praxi samozřejmě nekonečně mnoho.
V případě příliš husté sítě trvá řešení příliš dlouho, naopak příliš řídká síť může vést k
podhodnocení napětí, jestliže u něj existuje výrazný lokální extrém. U trojrozměrné úlohy
představuje každý uzlový bod sítě tři neznámé parametry, a to hodnoty jeho posuvů ve
třech směrech. Všem prvkům je třeba zadat konstitutivní parametry materiálu (pro
izotropní lineárně elastický materiál modul pružnosti a Poissonovo číslo). Dále se definují
okrajové podmínky (vazby, zatížení), které pro statickou úlohu musí zajistit jednoznačnou
polohu tělesa v prostoru. Zatížení může být např. silové, deformační nebo i teplotní (buď
explicitně zadané, nebo získané předchozím řešením úlohy vedení tepla ve vyšetřovaném
tělese) [17].
Na základě zadaných vstupních hodnot je sestavena a vyřešena soustavou rovnic s
neznámými posuvy a z nich vypočtena přetvoření a napětí. Bez zadání všech vstupních
údajů nelze tuto fázi řešení spustit, takže metodou konečných prvků není možné řešit
nepřímé úlohy.
Poslední částí programového systému je zpracování výsledků. Umožňuje v
nejrůznějších podobách znázornit rozložení kterýchkoli neznámých parametrů v tělese
nebo zvolené podoblasti, stejně jako vypočítání redukovaného napětí nebo jiné hodnoty
potřebné pro posuzování mezních stavů (např. rozložení normálového napětí).
Analýza prvku
Pro každý prvek je třeba vyjádřit funkce posunutí (u) a přetvoření (ε), které jsou
spojitými proměnnými veličinami kontinua, v závislosti na zobecněných uzlových
posuvech (r).
V oblasti mechaniky těles metoda konečných prvků umožňuje řešit tyto základní typy
úloh:
•

napěťově deformační analýza při statickém, cyklickém i dynamickém zatěžování,
včetně nejrůznějších nelineárních úloh,
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•

vlastní i vynucené kmitání soustav s tlumením i bez tlumení,

•

kontaktní úloha pružnosti (rozložení stykového tlaku),

•

problémy stability (ztráta tvarové stability konstrukcí),

•

analýza stacionárního i nestacionárního vedení tepla a určení teplotní napjatosti.

5.2 Konstrukce řezů pro zhotovení matematického modelu
Pro navrhovaný matematický model 2a kry bylo vybráno z mapových příloh slojí
vydobytých i předpokládaných k exploataci množství vrtů tak, aby svým rozložením v této
oblasti pokryly v co nejširší ploše zvolený řez. Jednalo se o sloje č. 28, 29b v.l., 29b sp.l.
v.č., 29b sp.l. sp.č., 30, 32, 33a, 33b, 36a, 37a, 38a, 38b, 39+40 v.l., 40 sp.l. Protože se
jedná o geologicky poměrně složitou oblast, bylo nutno, s ohledem na co nepřesnější
korelaci litologických vrstev zhotovit, několik na sebe kolmých řezů. Tyto řezy vystihují
litologický vývoj a rozložení geologických vrstev, které jsou v této oblasti zastoupeny.
Byly vybrány tři směry geologických řezů. První řez byl veden ve směru JJZ-VVS. Pro
druhý řez byl zvolen směr ZZS-VVJ. Poslední řez 2a krou byl směřován S-J směrem po
poruchu B, která vytváří přirozenou hranicí mezi 2a krou severní částí a 2b krou jižní částí.
Pro představu o rozložení napětí ve 2a kře byl tento model zkonstruován ve svislém
řezu vertikálně ve slojích 28, 29 v.l., 29 sp.l.v.č., 29 sp.l.sp.č., 30, 32, 33a, 33b, 36a, 37a,
38a, 39+40. Pro modelování bylo použito komerčního 2D modelovacího programu Phase2
firmy Rocscience, Inc. Vstupní údaje byly zadány pro pružný model (viz. tabulka č. 7).
Vrty byly v jednotlivých řezech vybrány tak, aby v co největší míře došlo k celkovému
plošnému pokrytí 2a kry. Rovněž byla zohledněna skutečnost, aby vrty pokud možno svou
hloubkou obsáhly celou vertikální sekvenci slojí plánovaných k dobývání.
V prvé fázi přípravy matematického modelu byla ve výše uvedených řezech provedena
korelace slojí a zhotovena souřadnicovou síť v měřítku 1:2000, na kterou byla ve
vertikálním směru vynesena hloubková rozhraní od úrovně (-500 m) až (-1000 m) pod
povrchem.
První zvolený řez JJZ-VVS (1–1´) byl konstruován z údajů vrtů: 1247-03, 1262-05,
1299-07, ČSM 99.
Druhý zvolený řez ZZS-VVJ (2–2´) byl konstruován z údajů vrtů ČSM 30, ČSM 140,
ČSM 69, ČSM 64.
Třetí řez ve směru zhruba SSV-JJZ (3–3´) byl konstruován z údajů vrtů ČSM 45, ČSM
65, ČSM 69, ČSM 63.
V jednotlivých řezech byl zhotoven litologický profil 2a kry (viz. příloha č. 2, 3, 4).
Mocnost jednotlivých slojí byla s ohledem na požadovanou názornost modelu zobrazena s
přesností na 0,5 m.
Další fáze přípravy matematického modelu spočívala v zakreslení jednotlivých
odrubaných a k exploataci připravovaných porubních bloků v jednotlivých slojích,
znázorněných v jednotlivých řezech příslušnými výruby.
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Tabulka č. 4 Geologické údaje vybraných vrtů v řezu JJZ - VVS (1-1´)
číslo sloje

1247-03
kóty slojí

28a sloj

-522

1262-05

přijatá
mocnost
[cm]
200

kóty slojí

1299-07

přijatá
mocnost
[cm]

-560

kóty slojí

ČSM 99

přijatá
mocnost
[cm]

-608

kóty slojí

přijatá
mocnost
[cm]

-646,5

50

28b

-649,1

164

29a

-653,8

45

29 v.l.

-542

-580

-624

-661,8

149

29b
sp.l.v.č.

-560

-598

-642

-680,7

148

29b
sp.l.sp.č

-572

-612

-658

-700,8

224

30

-590

200

-628

-674

-711,1

170

32

-610

200

-656

-716

-749,8

185

33a

-644,2

298

-688,2

244

-740,9

323

-780,7

210

33b

-651,7

231

-698

224

-748,7

248

-788,8

260

34a

-684,9

115

-733,2

20

-777,8

25

34b

-686,3

35

-737,3

40

-811

40

35a

-724,1

90

-722

100

-819,6

37

-849,9

60

35b

-728,3

25

-774,4

35

-823,5

30

-853,4

65

36a

-747,5

139

-779,3

70

-849,7

283

36b

-750,5

108

-801,2

115

-878,8

180

37a

-776,6

174

-828,8

160

-874,1

154

-903

185

37b

-778,25

99

-833,2

70

-879,4

99

905,5

79

38a

-802,5

99

-859,8

100

-907,7

89

-861,2

30

-909,3

45

-885,1

798

-934,3

809

31

36d

38b
39a
39b
40 sloj

-831,9

812
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Tabulka č. 5 Geologické údaje vybraných vrtů v řezu ZZS-VVJ (2-2´)
číslo sloje

ČSM 30
kóty slojí

ČSM 140

přijatá
mocnost
[cm]

kóty slojí

28a

-589,8

195

-585,5

29a

-602,1

105

29 v.l.

-610,5

165

29b
sp.l.v.č.

-624,6

265

29b
sp.l.sp.č

-627

65

-639,6

30

-675,2

290

31

-678

32

-611,7

ČSM 69

přijatá
mocnost
[cm]
152

109

kóty slojí

ČSM 64

přijatá
mocnost
[cm]

kóty slojí

přijatá
mocnost
[cm]

-596,6

-631,7

150

-602,4

-635,6

60

-609,6

60

-640,5

110

-647,9

175

-659,7

40

482

-652,4

380

-677,4

210

-670,3

190

-668,9

180

-692,3

130

-675,9

55

-679,8

60

-688,3

315

-692

217

-699,4

260

-736,4

240

33a

-728,4

305

-722,6

299

-726,7

280

-761,7

140

33b

-732,8

355

-730

244

-734,5

230

-769,3

195

34a

-753,6

305

-754,9

10

-794,8

90

-765,9

100

34b
35a

-801,9

80

35b
36a

-824,7

95

36b

-832,6

100

36d

-807,1

100

-810,6

100

-838,9

60

-811,1

30

-814,3

90

-843,9

70

-833,9

100

-836,1

100

-867,7

280

-830,4

103

-832,5

159

37a

-854,5

215

-856,9

150

-864,1

195

-893,3

150

37b

-862,6

55

-862,5

65

-868,5

70

-898,7

110

38a

-882,4

115

-879,8

77

-899,5

90

-925,5

110

-901,5

259

-901,2

40

-929

70

-935,9

201

-930,8

1130

-963,1

1260

38b
39a

-912,1

225

-944,6

510

39b
40 sloj
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Tabulka č. 6 Geologické údaje vybraných vrtů v řezu SSV-JJZ (3-3´)
číslo sloje

ČSM 45
kóty slojí

28a

-637,2

ČSM 65

přijatá
mocnost
[cm]
200

kóty slojí

ČSM 69

přijatá
mocnost
[cm]

ČSM 63

kóty slojí

přijatá
mocnost
[cm]

kóty slojí

-547,7

110

-623,3

170

-596,6

155

29a

-627,6

50

-602,4

45

29 v.l.

-635,6

80

-609,6

60

přijatá
mocnost
[cm]

29b
sp.l.v.č.

-679,9

180

-665,8

160

-647,9

175

-593,9

240

29b
sp.l.sp.č

-685,4

240

-668,7

210

-652,4

380

-597,8

220

30

-711,2

70

-700,5

200

-668,9

180

-619,2

140

31

-724

50

-703,7

40

-679,8

60

32

-744,1

220

-724,1

110

-699,4

260

-655,6

230

33a

-778,5

280

-755,8

270

-726,7

280

-688,5

190

33b

-728,2

160

-763,9

160

-734,5

230

-693,8

170

34a

-754,9

10

-725,2

50

34b

-765,9

100

-726,8

60

-810,6

100

-767,5

90

-814,3

90

-771,4

60

35a

-860,8

120

35b
36a

-887,3

180

36b

-889,6

140

-836,1

170

-793,6

100

37a

-917,1

170

-864,1

195

-819,3

180

37b

-921

70

-868,5

70

-823,6

100

38a

-954,5

140

-899,5

90

-852,5

90

38b

-958,9

90

-901,2

40

-854,2

60

-989,6

1160

-903,8

1130

36d

39a
39b
40 sloj

V jednotlivých řezech byl zhotoven litologický profil 2a kry (viz. přiloha č. 2, 3, 4)
v měřítku 1:2000. Mocnost jednotlivých slojí je, s ohledem na požadovanou názornost
modelu zobrazena s přesností na 0,5 m.
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Další fáze přípravy matematického modelu spočívala v zakreslení jednotlivých
odrubaných a k exploataci připravovaných porubních bloků v jednotlivých slojích,
znázorněných v jednotlivých řezech příslušnými výruby.
Tabulka č. 7 Vstupní údaje pro pružný matematický model
Materiál

Modul pružnosti
[MPa]

Poissonovo číslo

Objemová hmotnost

hornina

10 000

0,25

2600

sloj

800

0,3

1300

zával

250

0,4

2000

[kg m-3]

Pro modelování horninového masivu bylo použito zjednodušení. Je modelován jako
jedna horninová vrstva, neboť modelování všech jednotlivých horninových vrstev je v tak
rozsáhlém modelu nereálné. Také modelování poruch a poruchových pásem je možné
pouze velice omezeně a výsledná napětí přestavují pouze teoretický stav. Přesto model
dostatečně přesně demonstruje rozložení napětí v oblasti 2a kry.
Ze tří modelovaných řezů byl pro dokumentaci vybrán řez (1–1´), který podle
zvolených vrtů v mapových přílohách obsáhl v největší ploše danou oblast 2a kry.
Podotýkám, že další dva řezy (2-2´) a (3–3´) se v namodelovaných hodnotách sigma 1,
sigma 3 a tau XY ve (stage 1–19) výrazně nelišily. Proto níže uvedená modelová schémata
dokumentují dostatečně přesně napěťový a deformační stav ve 2a kře a jeho změny v
průběhu odrubávání jednotlivých slojí, případně v detailu odrubávání jednotlivých porubů.
Modelová linie řezu byla vedena ve směru JJZ–VVS (viz. přiloha č. 1). Rozměr
modelového řezu je 1000 x 1450 metrů.
Na základě dosavadních zkušeností a rozborů příčin důlních otřesů se potvrzuje
skutečnost, při geomechanickém a geologickém průzkumu horského masivu posuzování
fyzikálně mechanických vlastností uhlí a doprovodných hornin pro potřeby regionální
prognózy. Ukazatelem pevnostních vlastností průvodních hornin pro stanovení regionální
prognózy je pevnost v prostém tlaku σD ve směru kolmém na vrstevnatost. Při hodnocení
fyzikálně mechanických vlastností horského masivu se stanovuje tzv. redukovaná pevnost
hornin, která vyjadřuje pevnost v tlaku opravenou o porušenost horského masivu. To má za
výsledek jeho oslabení plochami nespojitosti. Za mezní hodnotu považujeme na základě
dlouhodobých zkušeností redukovanou pevnost horninové vrstvy v hodnotách kolem( 54
MPa). Jak lze vidět na odebraných vzorcích v následujících tabulkách nevykazují
naměřené hodnoty σD red. mezní hodnoty [13].
Údaje o fyzikálních a mechanických vlastnostech horského masivu stanovených ze
vzorků vrtných jader slojí 28 (658), 29a, 29 v.l. (650), 29 sp.l.v.č. (649), 29 sp.l.sp.č. (648).
30 (634) jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 8-20.
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Tabulka č. 8 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 28 (658)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

Číslo vrtu (profil)

45

63

64

65

95

125

126

ws (m)

1,6

1,1

1,2

2,2

2,3

0,9

1,9

hef nadloží (m)

9,6

6,6

7,2

13,2

13,8

6,9

11,4

typ nadloží (m)

2

5A

3B

3a

2

5C

3A

průměrná

-

-

-

-

-

45

42,2

hef podloží (m)

6,7

4,6

5,0

9,2

9,6

4,2

8,0

typ podloží

C

B

B

C

C

průměrná

-

-

-

-

-

σD red.nadl. (MPa)
αp (°)
B
34,8

28,7

σD red. podl. (MPa)

Tabulka č. 9 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 28 (658)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

99

69

119

140

125

126

1,65

1,55

1,6

1,5

0,9

1,85

hef nadloží (m)

10

9,3

9,6

9,0

5,4

11,1

typ nadloží (m)

2

2

3A

2

5C

4A

26,1

33,2

34,3

45,7

45,5

38,5

αp (°)

56,8

49,6

39,4

46,5

45,06

42,2

hef podloží (m)

6,9

6,5

6,7

6,3

3,8

7,7

typ podloží

B

B,C

C

C

C

B

průměrná

30,7

28,6

35,95

53,3

34,8

28,7

Číslo vrtu (profil)
ws (m)

průměrná
σD red.nadl. (MPa)

σD red. podl. (MPa)
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Tabulka č. 10 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 28 (658)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

ČSM

Číslo vrtu (profil)

32

45

63

64

95

125

126

ws (m)

1,3

1,6

1,1

1,2

2,3

0,9

1,9

hef nadloží (m)

7,8

9,6

6,6

7,2

13,8

6,0

11,4

typ nadloží (m)

3A

2

5A

3B

2

5C

3A

-

-

-

-

-

45,5

38,5

-

-

-

-

-

45

42,2

hef podloží (m)

5,5

6,7

4,6

5,0

9,6

4,2

8,0

typ podloží

C

C

B

B

C

-

B

průměrná

-

-

-

-

-

34,8

28,7

průměrná
σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

σD red. podl. (MPa)

Tabulka č. 11 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29a
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 93

ČSM 94

252/75

422/80

424/80

ws (m)

0,6

0,4

0,5

0,6

0,5

hef nadloží (m)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

typ nadloží (m)

2

2

2

3A

2

průměrná

-

-

-

-

-

ws (m)

0,6

0,4

0,5

0,6

0,5

hef podloží (m)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

typ podloží

B

A

B

A

C

Číslo vrtu (profil)

σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

průměrná
σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)
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Tabulka č. 12 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29 v.l. (650)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 140

ČSM 126

Číslo vrtu (profil)
ws (m)

ČSM
99

ČSM
144

ČSM
113

ČSM
130

ČSM
125

1,5

1,8

1,55

1,2

1,75

1,57

1,42

hef nadloží (m)

9

10,8

9,3

7,2

10,5

9,4

8,5

typ nadloží (m)

2

2

3

3

3

3

2

44,3

31,7

33,1

23,5

31,6

34,4

41,4

αp (°)

47,0

51,8

51,7

57,5

57,0

49,3

50,0

hef podloží (m)

6,3

7,5

6,5

5,0

7,3

6,6

5,9

typ podloží

B

B

C

C

C

C

B

průměrná

35,6

34,0

38,7

45,4

32,3

40,8

29,9

průměrná
σD red.nadl. (MPa)

σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)

Tabulka č. 13 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29b v.l.(650)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 93

ČSM 94

252/75

254/75

294/76

422/80

424/80

ws (m)

1,7

1,6

1,3

0,8

1,7

2,0

3,2

hef nadloží (m)

10,2

9,6

7,8

6,0

10,2

12,0

19,2

typ nadloží (m)

2

2

2

3A

3B

2

4A

Číslo vrtu (profil)

průměrná

48,6

σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

44

ws (m)

1,7

1,6

1,3

0,8

1,7

2,0

3,2

hef podloží (m)

7,1

6,7

5,4

4,0

7,1

8,4

13,4

typ podloží

C

B

B

B

B

C

A

průměrná

54,07

σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)

_________________________________________________________________________
2012

77

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

Tabulka č. 14 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29 v.l. (650)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 14

ČSM 16

ČSM 41

ČSM 56

ČSM 63

ČSM 64

ČSM 65

ws (m)

1,3

1,3

1,4

2,7

2,4

1,2

1,6

hef nadloží (m)

7,8

8,4

16,2

14,4

7,2

9,6

typ nadloží (m)

3D

2

2

2

3A

2

3D

ws (m)

1,3

1,3

1,4

2,7

2,4

1,2

1,6

hef podloží (m)

5,4

5,4

5,8

11,3

10,0

5,0

4,6

typ podloží

B

B

C

B

C

C

B

Číslo vrtu (profil)

průměrná
σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

průměrná
σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)

Tabulka č. 15 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra 29b. sp.l.v.č.
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 93

ČSM 94

252/75

254/75

294/76

422/80

424/80

ws (m)

1,3

1,5

1,1

4,3

2,0

1,1

1,4

hef nadloží (m)

7,8

9,0

6,6

25,5

12,0

6,6

8,4

typ nadloží (m)

4A

2

3D

3D

3B

2

2

Číslo vrtu (profil)

průměrná

58,67

σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

37,9

ws (m)

1,3

1,5

1,1

4,3

2,0

1,1

1,4

hef podloží (m)

5,4

6,3

4,6

18,0

8,4

4,6

2,8

typ podloží

A

A

A

B

E

A

A

průměrná

47,8

σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)
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Tabulka č. 16 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj sp.l.sp.č.(649)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 14

ČSM 16

ČSM 41

ČSM 56

ČSM 63

ČSM 64

ČSM 65

ws (m)

1,6

0,7

0,9

3,4

0,8

1,2

2,1

hef nadloží (m)

9,6

6,0

6,0

20,4

6,0

7,2

12,6

typ nadloží (m)

3D

3A

3B

2

3D

3D

2

ws (m)

1,6

0,7

0,9

3,4

0,8

1,2

2,1

hef podloží (m)

6,7

4,0

4,0

14,2

4,0

5,0

8,8

typ podloží

A

B

B

E

C

B

B

Číslo vrtu (profil)

průměrná
σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

průměrná
σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)

Tabulka č. 17 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29b sp.l.v.č.
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM
140

ČSM
126

ČSM

ČSM
144

ČSM
113

ČSM
139

ČSM
129

1,5

2,9

1,65

0,9

1,85

1,06

3,99

hef nadloží (m)

9

17,9

9,9

5,34

11,1

6,36

23,9

typ nadloží (m)

2

3A

3B

3A

3B

3B

4A

43,7

33,5

41,7

54,5

42,9

37,2

39,1

αp (°)

45,7

53,1

50,2

43,2

47,6

50,1

51,0

hef podloží (m)

6,3

12,5

6,9

3,74

7,74,45

16,75

typ podloží

C

C

C

B

C

C

C

průměrná

50,3

45,4

27,7

26,2

34,2

32,6

35,9

Číslo vrtu (profil)
ws (m)

průměrná

99

σD red.nadl. (MPa)

σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)
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Tabulka č. 18 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29b sp.l.sp.č.
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 93

ČSM 94

252/75

254/75

294/76

422/80

424/80

ws (m)

2,0

2,0

1,9

4,3

1,5

2,1

2,0

hef nadloží (m)

12,0

12,0

11,4

25,8

9,0

12,6

12,0

typ nadloží (m)

2

2

2

3D

3B

2

2

Číslo vrtu (profil)

průměrná

47,35

σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

1,28

ws (m)

2,0

2,0

1,9

4,3

1,5

2,1

2,0

hef podloží (m)

8,4

8,4

7,9

18,0

6,3

8,8

8,4

typ podloží

B

B

C

B

E

C

C

průměrná

52,7

σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)

Tabulka č. 19 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 29 sp.l.sp.č.
(648)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 14

ČSM 16

ČSM 41

ČSM 56

ČSM 63

ČSM 64

ČSM 65

ws (m)

1,7

2,1

1,9

3,4

2,2

2,1

2,1

hef nadloží (m)

10,2

12,6

11,4

20,4

13,2

12,6

12,6

typ nadloží (m)

2

2

3C

2

3D

3C

2

ws (m)

1,7

2,1

1,9

3,4

2,2

2,1

2,1

hef podloží (m)

7,1

8,8

7,9

14,2

9,2

8,8

8,8

typ podloží

A

C

A

E

B

B

B

Číslo vrtu (profil)

průměrná
σD red.nadl. (MPa)
αp (°)

průměrná
σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)
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Tabulka č. 20 Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin 2a kra sloj 30 (634)
Makropetrografie a vlastnosti průvodních hornin
ČSM 99

ČSM
125

ČSM
126

ČSM
137

ČSM
138

ČSM
144

ČSM
146

ws (m)

1,7

1,38

2,38

1,77

1,88

1,64

2,29

hef nadloží (m)

10,2

8,3

14,2

10,6

11,3

9,8

13,7

typ nadloží (m)

3A

3A

3A

4A

3C

2

3D

průměrná

27,4

28,3

30,7

46,2

42,2

28,4

46,2

αp (°)

58,7

60,9

56,7

47,1

48,9

59,5

50,2

hef podloží (m)

7,1

5,8

10,0

7,4

7,9

6,9

9,6

typ podloží

C

C

B

C

C

C

C

průměrná

38,0

36,6

35,4

53,1

37,2

42,7

29,6

Číslo vrtu (profil)

σD red.nadl. (MPa)

σD red. podl. (MPa)
σred.podl. (MPa)

Tabulka č. 21 Průměrné pevnosti v tlaku jednotlivých litologických typů hornin
Hornina

Rozpětí pevnosti v tlaku
(prostý tlak)
[MPa]

Průměrná hodnota
pevnosti v tlaku
[MPa]

uhlí

13,0 - 29,1

21,9

jílovec

40,1 - 78,5

59,2

prachovec

71,5 - 106,5

90,3

102,0 - 173,8

123,8

střednězrnný pískovec

46,0 - 157,6

73,5

hrubozrnný pískovec

37,8 - 140,0

89,0

jemnozrnný pískovec

„Průvodní horniny jsou posuzovány pro potřebu regionální prognózy především
z hlediska fyzikálně mechanických vlastností, které jsou rozdílné pro různé litologické
typy hornin. Určité litologické typy mají konkrétní fyzikálně mechanické vlastnosti.
Rozhodující při posuzování litologie vrstevního sledu pro účely regionální prognózy je
podíl pevných písčitých sedimentů ve vrstevním sledu, jejich mocnost a vrstevnatost. Za
obecně pevné a tedy nepříznivé jsou považovány lavicové kompaktní pískovce a slepence
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jako i některé písčité prachovce. Naopak vrstvy jílovců a většinou i prachovců s nižší
pevností jsou při větším zastoupení ve vrstevním sledu brány jako příznivý faktor“ [13].
Tabulka č. 22 Konstanty redukované pevnosti sigma jednotlivých typů hornin
petrografický typ hornin

konstanta

jílovce a prachovce

31,878

9,260

-0,516

jemnozrnné a střednězrnné

19,606

13,467

25,995

7,290

-0,252

29,040

8,573

-0,254

-0,626

pískovce
hhrubozrnné pískovce a slepence
zvláštní typy hornin
pestré vrstvy a vyvřeliny
pokryvné útvary apod.

V tabulce č. 22 jsou uvedeny konstanty jednotlivých typů hornin pro výpočet σD.
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6

Modelování litologických řezů 2a kry v programu Phase 2

Matematické modelování 2a kry bylo provedeno ve velmi složitých geomechanických
podmínkách. Tato kra je vedena podle Vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb.ve 3. stupni
nebezpečí vzniku důlních otřesů. Sloje jsou exploatovány v řežimu protiotřesové prevence,
dobývání probíhá v oblastech působení přídatných napětí

6.1 Konstrukce vstupních dat pro přípravu modelu
Zpracování samostatného matematického modelu od procesu přípravy vstupních dat po
jejich výstup z tohoto modelu se dají rozdělit do následujících kroků[19]:


geologický model



geomechanický model



matematický model



výpočet zadaných hodnot



interpretace

S ohledem na litologickou stavbu ložiska byly zkonstruovány tři svislé modelové řezy
v měřítku 1:2000. Směry těchto řezů byly vedeny tak, aby měly největší vypovídající
schopnost o litologické stavbě. Geologické podmínky, které jsou v této oblasti zastoupeny
převážně pískovcovými útvary, dosahujícími v mezislojových partiích řádově několika
metrů (viz. přilohy č. 2, 3, 4), zvyšují riziko tlakových projevů při následné hornické
činnosti. Pro matematický model 2a kry bylo použito rovinné, dvojrozměrné zobrazení.
Pro první modelovaný řez s ohledem na výše uvedené skutečnosti byl zvolen směr JJZVVS. Druhý modelovaný řez byl veden směrem ZZS-VVJ a třetí směr mapuje tuto oblast
ve směru S-J.
Pro modelování všech tří řezů bylo nutné vytýčit hranice dané oblasti.
Rozměry modelovaných oblastí v jednotlivých řezech v horizontálním směru byly
vedeny na základě plánovaných porubních bloků (rozfáraných popř. připravených k
exploataci) v jednotlivých slojích, počínaje slojí 28 a končící slojí 40. Hloubkové rozhraní
bylo zvoleno podle profilů jednotlivých vrtů od úrovně -500 až -1000 m. Toto rozhraní
zachycuje vertikálně celkový plošný vývoj slojí v těchto řezech.
Dále bylo nutné korelovat sloje č. 28, 29b v.l., 29b sp.l. v.č., 29b sp.l. sp.č., 30, 32, 33a,
33b, 35, 36a, 37a, 38a, 38b, 39a, 40 v.l., 40 sp.l.ve zvolených řezech.
Hranici sloje a její výškový profil byl modelován na základě interpolace její mocnosti.
Tímto shodným postupem byly modelovány sloje v základním modelu od sloje 28. po sloj
40 ve všech třech modelovaných řezech (viz. obr. č.11-13).

6.2 Vlastní modelování jednotlivých řezů v oblasti 2a kry
Geologická stavba 2a kry spolu s průběhem reliéfu karbonu jsou popsány v kapitolách
3.3. a 3.5.1.
V další fázi přípravy modelu bylo nutné namodelovat jednotlivé porubní bloky a to jak
již vydobyté tak připravené k exploataci.
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Přehled těchto porubních bloků v jednotlivých řezech je uveden v následujících
tabulkách č. 23–25.

Obr. č. 11 Modelovaná oblast 2a kry řez (1-1´)

Obr. č. 12 Modelovaná oblast 2a kry řez (2-2´)
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Obr. č. 13 Modelovaná oblast 2a kry řez (3-3´)
Vlastní modelování porubních bloků bylo prováděno na základě mapových podkladů
slojí jak vydobytých, tak slojí připravených k exploataci přenesením jednotlivých
směrných délek porubů z mapových příloh do modelu a byla zkonstruována délková
rozhraní těchto porubních bloků počínaje slojí 28 a končící slojí 40.
Další fáze přípravy matematického modelu spočívala ve zpracování geomechanického
modelu. To znamená, že zpracovaný geologický model byl doplněn o geomechanické
informace zakreslení výrubů jednotlivých částí slojí včetně předpokladů vytvářených
závalů za postupujícími poruby a jejich dosahu do nadloží příslušné sloje u těchto
porubních bloků. Pro výstup z matematického modelování je nutno uvést, že proces
zavalování je velmi komplikovaný jev, kde se promítá spousta různých faktorů. Pokud
chceme tento proces racionálním způsobem obsáhnout, je nutné se při tomto stavu omezit
pouze na určité situace, které se nám promítnou do výstupu z modelu. Horniny se chovají
pružně pouze při napěťovém stavu. Máme za to, že k porušování dochází vlivem tahových
napětí. Lze předpokládat, že takto porušená hornina již nepřenáší tahová napětí. Hornina je
v závalu rozrušená a chová se nám jako nelineární materiál, který nepřenáší tahy, ale tlaky.
Porušený materiál je materiál, ve kterém určité složky napětí překročí přípustné limity a
dochází tak k narušení struktury, což se projeví v tomto případě neschopností přenášet
tahy. Přestože je tento materiál porušený, zůstává v závalové části na svém původním
místě a nemění výrazným způsobem svůj objem. Je to například materiál v podloží
vytěžené sloje. Rozvolněný materiál je rovněž porušený materiál, ten však v důsledku
sobících gravitačních sil opouští svou původní pozici. Toto platí u materiálu rozrušeného
nadloží sloje. Tyto průvodní horniny nám v průběhu zavalování vypadávají z nadloží sloje
a výrazně mění v důsledku nakypření svůj objem.
Závalový prostor byl modelován do výšky efektivního nadloží a je tedy zkonstruován
jako šestinásobek mocnosti dobývané sloje. Jedná se o tu část nadloží sloje, která se v
průběhu jejího dobývání porušuje, nakypřuje a vytváří řízený zával. Její výška od stropu
sloje je dána vztahem:
hef. nadl. = ws/(kna-1)

(16)
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kde:
hef.nadl. - mocnost výška efektivního nadloží
ws - mocnost sloje [m]
kna - součinitel nakypření hornin v závalovém polštáři.
Uvádí se v rozmezí podle typu hornin v hodnotách od 1,1 do 1,25. V OKR se dlouhodobě
na základě zkušenosti používá kna = 1,16 [5].
Po dosazení a zaokrouhlení je možné stanovit:
hef. nadl.= 6 ws

(17)

přitom však nejméně 6 m a nejvíce 30 m.
Efektivní podloží sloje posuzujeme do vzdálenosti 0,7 hef.nadl.tj. 4,2 násobku mocnosti.
Tabulka č. 23 Modelované porubní bloky v řezu (1-1´)
sloj

Porubní bloky

28

280 201

280 203

280 205

280 207/1

280 209

29 v.l.

292 201

292 203

292 205/1

292 207

292 209

29 sp.l.sp.č.

293 201

293 203

29 sp.l.v.č.

294 201

294 203

294 205

294 207

30

300 201

300 203

300 205

300 207

32

320 201

320 203

320 205

33a

331 201

331 203

33b

332 201

36a

280 211

280 213

300 209

300 211

300 211/1

320 207

320 209

320 211

320 211/1

331 205

331 207

331 209

332 203

332 205

332 207

332 209

364 202

364 204

364 206

37a

371 202

371 204

371 206

40 v.l.

401 204

401 206

401 208

401 210

40 sp.l.

402 204

402 206

402 208

402 210

280 213/1

Pokud je v podloží sloj v menší vzdálenosti než 0,7 hef.nadl. považuje se za efektivní
podloží část profilu pro tuto sloj. Efektivní podloží je nejméně 4,2 m a nejvíce 20 m [17].

_________________________________________________________________________
2012

86

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

Opatření pro vytvoření závalového polštáře při rozvíjení porubů je nutno projektovat a
realizovat již při zjištění, že nedošlo k samovolnému vytvoření závalového polštáře ani po
postupu porubu od výchozí prorážky na vzdálenost
Lmax=
kde:

(18)

ρo je objemová hmotnost hornin (kg m -3)
m - dobývaná mocnost sloje (m)
kz - součinitel vlivu způsobu likvidace vydobytých prostor
ks - součinitel vlivu samonosnosti vrstev
k - součinitel nakypření hornin v závalovém polštáři
Rmax - maximální odpor porubní výztuže (N m-2)
l - šířka udržovaného porubního prostoru (m)
g - gravitační zrychlení (10 m s-2)

Rovněž bylo nutné specifikovat geomechanické vlastnosti jednotlivých vrstev
modelované části masivu (horniny, sloje, poruchových pásem, výruby). Dále stanovit
kritérium pro jejich porušení, které bylo zadáno jako stanovené hodnoty pro vlastní
výpočet. Jedná se o (Mohr-Coulombovo, Hoek-Brownovo, Drucker-Pragrovo kritérium).
Na základě sestrojení geologického a geomechanického modelu bylo přistoupeno ke
zpracování matematického modelu. V tomto kroku bylo nutné provést ve všech třech
řezech (1–1´) - (3–3´) 2a kry matematický výpočet. Ten spočíval v rozdělení modelované
části horského masivu na více–méně pravidelnou trojúhelníkovou síť, v jejichž bodech
bylo následně provedeno vypočítání jednotlivých geomechanických parametrů-tzv.
diskretizace modelu (viz. obr. č. 14-16).
Další postup konstrukce modelu spočíval ve stanovení jednotlivých kroků (stage) v
modelovaných řezech. V jednom kroku dochází k odrubu porubního bloku podle plánu
dobývání a zároveň k zavalení nadložních prostor porubních bloků.
V první fázi (při odrubávání sloje 28 až 30 představuje jeden krok vyrubání celé sloje
v daném řezu).
V dalších fázích sloj 32 až sloj 40 bylo toto dobývání modelováno s ohledem na
předpokládaný postup exploatace jednotlivých porubních bloků podle plánu OPV Dolu
ČSM v letech 2009-2020 (viz. tabulka č. 2).
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Tabulka č. 24 Modelované porubní bloky v řezu (2-2´)
sloj

Porubní bloky

28

280 201

280 203

280 205

280 207/1

29 vl.

292 201

292 203

292205/1

292 207

29 sp.l.v.č.

293 201

293 203

29 sp.l.sp.č.

294 201/1

294 201

294 203

294 205

294 207

30

300 201

300 203

300 205

300 207

32

320 201

320 203

320 205

33a

331 201

331 203

33b

332 201

35

280 209

280 211

280 213

300 209

300 211

300 211/1

320 207

320 209

320 211

320 211/1

331 205

331 207

331 209

332 203

332 205

332 207

332 209

351 201

351 203

351 204

36a

364 202

364 204

364 206

37a

371 202

371 204

371 206

371 208

38a

381 200

381 202

381 204

381 206

40 v.l.

401 204

401 206

401 208

401 210

40 sp.l.

402 204

402 206

402 208

402 210

381 208
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Tabulka č. 25 Modelované porubní bloky v řezu (3 3´)
sloj

Porubní bloky

28

280 213/1

280 213

280 211

280 209/1

29 v.l.

292 209

292 207

292 205/1

292203

29 sp.l.v.č.

293 203

293 201

29 sp.l.sp.č.

294 205

294 203

294 201

30

300 211

300 209

300 207

300 205

300 203

32

320 211/1

320 211

320 209

320 207

320 205

33a

331 209

331 207

331 205

33b

332 207

332 205

332 203

36a

364 202

37a

371 204

371 202

40 v.l.

401 210

401 208

401 206

401 204

40 sp.l.

402 210

402 208

402 206

402 204

280 207/1

280 205

280 203

320 203

Obr. č. 14 Diskretizace modelované oblasti v řezu (1-1´)
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Obr. č. 15 Diskretizace modelované oblasti v řezu (2-2´)

Obr. č. 16 Diskretizace modelované oblasti v řezu (3-3´)
Postup odrubávání jednotlivých porubních bloků ve zvolených řezech je uveden v
tabulkách č. 23 – 25.
Modelování jednotlivých porubních bloků ve zvolených (stage) dokládají tabulky č.
26–28.
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Tabulka č. 26 Modelování (stage) v jednotlivých porubních blocích v řezu (1-1´)
Porubní bloky

stage
stage 1

výchozí stav

stage 2

280 201

280 203

280 205

280 207

stage 3

292 201

292 203

292 205/1

292 207

stage 4

293 201

293 203

stage 5

294 201

294 203

294 205

294 207

stage 6

300 201

300 203

300 205

300 207

stage 7

320 201

320 203

320 205

320 207

stage 8

320 209

stage 9

331 203

331 205

300 211/1

stage 10

332 201

stage 11

320 211

stage 12

332 203

stage 13

331 209

stage 14

332 207

stage 15

332 209

stage 16

320 211/1

stage 17

364 202

371 202

371 204

stage 18

364 204

364 206

371 206

stage 19

401 204

401 206

401 206

280 208

280 209

300 209

300 211

280 211

280 213

280 213/1

331 207

332 205

401 210
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Tabulka č. 27 Modelování (stage) v jednotlivých porubních blocích v řezu (2-2´)
stage
stage 1

Porubní bloky
výchozí stav

stage 2

280 201

280 203

280 205

280 207

stage 3

292 201

292 203

292 205/1

292 207

stage 4

293 201

293 203

stage 5

294 201

294 203

294 205

294 207

stage 6

300 201

300 203

300 205

300 207

stage 7

320 201

320 203

320 205

320 207

stage 8

320 209

stage 9

331 203

331 205

300 211/1

stage 10

332 201

stage 11

320 211

stage 12

332 203

stage 13

331 209

stage 14

332 207

stage 15

332 209

stage 16

320 211/1

stage 17

364 202

364 204

364 206

stage 18

371 202

371 204

371 206

381 202

stage 19

401 204

401 206

401 208

401 210

280 208

280 209

300 209

300 211

280 211

280 213

280 213/1

331 207

332 205

381 204
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Tabulka č. 28 Modelování (stage) v jednotlivých porubních blocích v řezu (3-3´)
stage
stage 1

Porubní bloky
výchozí stav

stage 2

280 201

280 203

280 205

280 207

stage 3

292 201

292 203

292 205/1

292 207

stage 4

293 201

293 203

stage 5

294 201

294 203

294 205

294 207

stage 6

300 201

300 203

300 205

300 207

stage 7

320 201

320 203

320 205

320 207

stage 8

320 209

stage 9

320 211/1

stage 10

332 201

stage 11

320 211

stage 12

332 203

stage 13

331 209

stage 14

332 207

stage 15

332 209

stage 16

320 211/1

stage 17

364 202

364 204

364 206

stage 18

371 202

371 204

371 206

381 202

stage 19

401 204

401 206

401 208

401 210

280 208

280 209

300 209

300 211

280 211

280 213

280 213/1

331 205

332 205

381 204
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Vlastní výpočet napětí byl proveden samotným programem Phase 2. na základě výše
uvedených vložených dat. Jejich výsledkem je jejich graficky znázorněná interpretace. U
tohoto sestrojeného rovinného modelu izolinie jednotlivých složek napětí. Tyto izolinie
jsou tedy výstupem vybraných výsledných parametrů v jednotlivých bodech sítě.
Jako parametry dostáváme např.:


napětí (σ1,σ2, σ3)



maximální smyková napětí τmax,



střižné napětí (celkové, popř. v jiných směrech)



velikost deformací-posunutí



součinitel pevnosti



objemové přetvoření

6.3 Interpretace výsledků matematického modelování
Vyjádření výsledků modelování spočívalo ve vynesení hodnot namodelovaných složek
napětí na rozhraní strop sloje – nadloží, v jednotlivých modelovaných krocích, postupně do
jednoho obrázku. Příslušná složka napětí je kvantifikována v MPa, seřazení výsledků
odpovídajících jednotlivým krokům zobrazuje dynamiku vývoje.
Pro vlastní interpretaci působících napěťových stavů byla zobrazena prognóza vývoje
větší složky hlavního napětí sigma 1 (subvertikální), menší složky hlavního napětí sigma 3
(subhorizontální) a maximální smykové napětí tau XY. a to pro všech 19 kroků (stage)
postupu jednotlivých porubních bloků. Z tří modelovaných řezů byl pro dokumentaci
vybrán řez (1–1´), který podle zvolených vrtů v mapových přílohách obsáhl v největší
ploše danou oblast 2a kry. Podotýkám, že další dva řezy (2-2´) a (3–3´) se ve vypočtených
hodnotách sigma 1, sigma 3 a tau XY ve (stage 1–19) výrazně nelišily. Proto níže uvedená
modelová schémata dokumentují dostatečně přesně napěťový a deformační stav ve 2a kře a
jeho změny v průběhu odrubávání jednotlivých slojí, případně v detailu odrubávání
jednotlivých porubů.
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Obr. č. 17 Výchozí stav napětí sigma 1 před dobýváním porubních bloků
Výchozí stav modelované oblasti v řezu (1-1´) je zachycen na obr. č. 17. Je zde
znázorněno svisle působící napětí sigma 1, ze kterého je patrná, hodnota složek napětí před
začátkem exploatace. Jednotlivé porubní bloky v oblasti vykazují téměř shodné průměrné
hodnoty napětí 20 MPa.

Obr. č. 18 Stav napětí sigma 1 po exploataci sloje 28
Na obr č. 18 je znázorněn napěťový stav 2a kry po vyrubání sloje 28, ve které bylo
vydobyto celkem 9 porubních bloků (viz. tabulka č. 26). Na obrázku je vidět, zónu
zvýšeného napětí přeskupenou do okrajových částí modelované oblast. Ve střední části
dochází k poklesu a odlehčení složek napětí sigma 1. Zvýšené napětí se začíná přesouvat
_________________________________________________________________________
2012

95

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

do nadložních prostor sloje 28 a zároveň přeskupovat do podložní části sloje, kde začíná
ovlivňovat původní reziduální napětí níže uložených slojí.

Obr. č. 19 Detail průběhu napětí sigma 1 na okraji výrubu sloje 28
Z detailu působícího napětí na obr. č. 19 na okraji výrubu sloje 28 je zřejmé, že vysoké
hodnoty napětí působí právě na styku horninového masivu a odlehčené plochy. Rovněž tak
ve střední části dobývaného prostoru je sníženo napětí. Ke kumulaci dochází pouze na
okraji dobývaného prostoru. Vydobytím sloje dochází k výraznému odlehčení napětí
v jejím podloží.

Obr. č. 20 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubních bloků ve sloji 33a
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Na obr. č. 20 lze sledovat oblast zvýšených hodnot napětí po částečném odrubu
porubních bloků ve sloji 33a. Ta je nadále soustředěna na okraji dobývané oblasti. V jeho
střední části se hodnoty nacházejí ve stavu odlehčení. Oproti tomu zvýšené napětí se
nadále projevuje v nadložních prostorách a nasouvá se do krajních částí modelované
oblasti.

Obr. č. 21 Detail napětí sigma 1 po odrubání porubního bloku 331 201
Porubní blok 331 201 je prvním vydobytým porubem ve sloji 33a. Na jeho okraji se
koncentruje zvýšené napětí dosahující střední hodnoty 39 MPa. Napětí se nasouvá po
volné ploše do podložní části sloje. Ve středu modelované oblasti je stálá zóna odlehčení
v hodnotách kolem 15 Mpa.
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Obr. č. 22 Průběh napětí sigma 1 při částečném odrubu sloje 33b
V průběhu dobývání sloje 33a a 33b jak dokumentuje obr. č. 22 se situace výrazně
nemění. Sloje jsou v mezislojové vzdálenosti 8 m a tak po vydobytí těchto slojí nedochází
k výraznému narušení průběhu napětí sigma 1.

Obr. č. 23 Detail napětí sigma 1 po odrubu porubního bloku 332 201
Prvním dobývaným porubním blokem ve sloji 33b je porub 332 201, u kterého nedošlo
k výrazným napěťovým změnám po odrubu nadložního porubního bloku 331 201.
Modelovaná složka napětí sigma 1 není výrubem nadložního porubního bloku ovlivněna.
Porubní bloky se nachází v ochranném účinku vydobytých nadložních slojí.
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Obr. č. 24 Průběh napětí sigma 1 při exploataci porubních bloků 320 211 a 331 207
Jedná se o porubní bloky ve střední části modelované oblasti, které jsou ve vlivu
vydobytých nadložních slojí. Proto u nich nedochází k výrazným nárůstům sledovaných
hodnot sigma 1 a sloje jsou celkově ve stavu odlehčení.

Obr. č. 25 Detail průběhu napětí sigma 1 na okraji výrubu porubního bloku 320 211
Jak bylo výše uvedeno je patrné působení vyrubaných nadložních slojí. Zóna
zvýšeného napětí působí pouze od volné plochy na pravé spodní straně modelované
oblasti.
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Obr. č. 26 Průběh napětí sigma 1 po vyrubání porubního bloku 332 203

Obr. č. 27 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 332 203
Protože se jedná o porubní blok exploatovaný ve střední části dobývacího pole, není
zasažen zvýšeným průběhem sledovaného napětí sigma 1. Namodelovaná hodnota činí
kolem 15.00 MPa, což je stabilní hodnota v této oblasti. Detail průběhu napětí sigma 1
modelovaného porubního bloku je uveden na obr. č. 27.
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Obr. č. 28 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubních bloků ve sloji 33a, 33b
Postupná exploatace porubních bloků ve sloji 33a, 33b nemá vliv na hodnotu
sledovaného napětí sigma 1, která se výrazněji nemění.

Obr. č. 29 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 332 205
V tomto kroku jsou dokopávány porubní bloky ve sloji 33a, 33b. Jejich vydobytí nemá
podstatný vliv na přeskupení modelovaného napětí sigma 1. Hodnoty napětí jsou
zdokumentovány na detailu, který je na obr. č. 29.
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Obr. č. 30 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 332 207

Obr. č. 31 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 332 207
Obdobná situace je i při exploataci porubu 332 207, který je předposledním porubním
blokem ve sloji 33b. Hodnoty sigma 1 jsou vyneseny na detailu modelu na obr. č. 31.
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Obr. č. 32 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 332 209

Obr. č. 33 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 332 209
Exploatace posledního porubního bloku 332 209 je zachycena na obr. č. 32, jeho
detailní hodnoty jsou namodelovány na obr. č. 33. Také v tomto případě nedochází ke
skokovitému nárůstu hodnot sigma 1.
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Obr. č. 34 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 320 211/1
Posledním porubním blokem exploatovaným ve sloji 32 je blok 320 211/1.

Obr. č. 35 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 320 211/1
Na obr. č. 35 na okraji výrubu porubu se zkoncentrovalo velké napětí sigma 1, které
dosahuje kritických hodnot 92 MPa. Jak je patrno z předešlých detailů byla tato oblast
extrémně přetížena a vydobytím tohoto posledního porubního bloku se nahromaděné
napětí v této části důlního pole dostalo do svého maximálního nárůstu. Zvýšené kritické
hodnoty negativně ovlivňují modelované hodnoty napětí sigma 1 u podložních slojí.
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Obr. č. 36 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubních bloků ve sloji 36 a 37a
V tomto kroku je vidět, že ve střední části oblasti kde jsou rozfarávány porubní bloky
sloje 36 a 37a se situace výrazně nemění. Sloje jsou v ochranném účinku exploatovaných
nadložních slojí a jejich modelovaná hodnota je ustálena na hodnotu kolem 16 MPa.
Koncentrace zvýšeného napětí sigma 1je konstantní od výrubu sloje 32 a nasouvá se po
okrajích níže uložených slojí ke sloji 40.

Obr. č. 37 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubních bloků 364 202
a 371204
Z detailu je patrná vypovídající hodnota výše uvedeného průběhu.
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Obr. č. 38 Průběh napětí sigma 1 po exploataci porubních bloků ve sloji 37a
Obrázek 38 nám dokumentuje dokopání porubních bloků ve sloji 36 a 37a.

Obr. č. 39 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 371 206
Po vydobytí posledního porubního bloku, 371 206 v modelu se nasunula zóna
zvýšeného napětí (porub 320 211/1) pod plánovanou dobývanou sloj 40. Jak je vidět na
okrajích sloje dochází ke zvýšeným hodnotám napětí sigma 1, které dosahuje hodnot
kolem 16.00 MPa. V závalové části porubu dochází ke snížení hodnot sigma 1 až
k hodnotě 12 MPa. Zvýšené napětí až 24 MPa působí na odrubu porubního bloku.
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Obr. č. 40 Průběh napětí sigma 1 po exploataci sloje 40
Čtyřicátá sloj je poslední dobývanou slojí v tomto modelu. Jde o nejmohutnější slojový
komplex, ve 2a kře jejíž mocnost je vyvinuta v rozmezí od 8–12metrů.

Obr. č. 41 Detail průběhu napětí sigma 1 po exploataci porubního bloku 401 204
Po odrubu sloje 40 (dobývání plánováno ve dvou lávkách) se hodnota napětí sigma 1
v její nadložní části ustálila na stabilní hodnotu kolem 16 MPa. Místně dochází ke snížení
napětí na hodnotu až 4 MPa. Zvýšená zóna napětí 20 MPa se nasouvá ostrůvkovitě do její
podložní části (ostravské souvrství).
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Obr. č. 42 Výchozí stav průběhu napětí sigma 3
Výchozí stav napětí sigma 3 nám dokumentuje obr. č. 42. Napětí před exploatací první
dobývané sloje 28 modelovaného schématu je poměrně vyvážené jeho hodnota je ustálena
na 10 MPa. V dolní části obrázku je vidět pod oblastí sloje 40 zvýšené napětí, které
dosahuje hodnot kolem 11 MPa, zvýšené napětí nemá v daném kroku žádný vliv.

Obr. č. 43 Průběh napětí sigma 3 po exploataci sloje 28
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Obr. č. 44 Detail průběhu napětí sigma 3 na okraji výrubu porubního bloku 280 201
Po odrubání sloje 28 se začíná přeskupovat zvýšená zóna napětí sigma 3 na okraj
odrubané oblasti sloje 28 mezi vydobytý porubní blok 280 201 obr. č. 44 a horský masiv.
Napětí se začíná projevovat zvýšenými hodnotami kdy z původních 10 MPa dosahuje jeho
maximální hodnota až 51 MPa. Situace je patrná zřetelně na obr .č. 44 kde je vidět, že
zvýšená napěťová zóna se utváří na výrubu porubního bloku 280 201. Začíná se nasouvat
do spodní části modelované oblasti po sloj 33a. Střední část modelované oblasti se ustálila
na hodnotě 0 MPa.

Obr. č. 45 Průběh napětí sigma 3 po exploataci sloje 33a
V kroku 9 na obr. č. 45 je namodelována exploatace sloje 33a a posledního porubního
bloku ve sloji 30 porubu č. 300 211/1.
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Obr. č. 46 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 331 201
Vydobytím prvního porubního bloku ve sloji 33a se napěťový stav na okraji výrubu
sloje a horninového masivu zvýšil na hodnotu 30 MPa. Ve střední části modelu se vlivem
vyrubání nadložních slojí ustálilo napětí sigma 3 v hodnotách 0 MPa.

Obr. č. 47 Průběh napětí sigma 3 při exploataci porubního bloku 332 201
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Obr. č. 48 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 332 201
Porubní blok 332 201 je prvním dobývaným porubním blokem ve sloji 33b. Porubní
blok v mezislojové vzdálenosti 8-19 m od nadložní sloje 33a je v příznivém ochranném
vlivu výrubu nadložní sloje 33a.

Obr. č. 49 Průběh napětí sigma 3 při exploataci porubních bloků ve sloji 32 a 33a
K celkovému odlehčení dochází po odrubání větší části sloje 32 a 33a. Pouze na
okrajích modelované části se i nadále udržuje konstantní hodnota napětí. Situace je dobře
viditelná na obr.č. 49.
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Obr. č. 50 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 320 211
Porub je dobýván ve střední části modelované oblasti. Jeho výrubem nedochází
k žádným výrazným napěťovým změnám. Jak ukazuje obr. č. 50 na okraji výrubu se
stabilizovala hodnota na 3,0 MPa.

Obr. č. 51 Průběh napětí sigma 3 při exploataci sloje 33b
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Obr. č. 52 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 332 203
Porubní blok 332 203 je druhým dobývaným porubním blokem ve sloji 33b. Nedochází
k žádným skokovým projevům v průběhu modelovaného napětí sigma 3. Oblast nad
exploatovaným porubním blokem je odlehčena v důsledku příznivého napěťového stavu,
který je způsoben vydobytím nadložních slojí.

Obr. č. 53 Průběh napětí sigma 3 při exploataci sloje 33a, 33b
V kroku 13 je dokopán poslední porubní blok 331 209 ve sloji 33a spolu s porubem
332 205 ve sloji 33b.
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Obr. č. 54 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 332 205
Stejně jako v předešlém kroku je napěťová situace ustálena na hodnotách 0 MPa. Pouze
na výrubu sloje je zvýšené napětí v hodnotě 3,0 MPa.

Obr. č. 55 Průběh napětí sigma 3 při exploataci sloje 33b
Podobně jako v předešlých krocích dochází k exploataci porubních bloků ve střední
odlehčené části a tak i průběh napětí se nemění.
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Obr. č. 56 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 332 207
Výše uvedený průběh napětí sigma 3 je možno detailně porovnat na obr. č. 56. Pouze
na hraně odrubu porubu dochází k zvýšenému průběhu hodnoty napětí na hodnotu 3,0
MPa.

Obr. č. 57 Průběh napětí sigma 3 při exploataci sloje 33b
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Obr. č. 58 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 332 209
Porub 332 209 je posledním dobývaným porubním blokem ve sloji 33b. Na okraji je
patrné nasunutí zóny zvýšeného napětí. Napětí je vidět z celkového náhledu na obr. č. 57,
kde se nasouvá z okrajové oblasti modelu. Původem je přeskupené napětí, které vzniklo po
odrubu sloje 28 a nasunuje se vertikálním směrem po volných plochách vydobytých
porubních bloků.

Obr. č. 59 Průběh napětí sigma 3 po exploataci sloje 32
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Obr. č. 60 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 320 211/1
Průběh detailně zachycuje obr. č. 60. Na okraji výrubu posledního porubního bloku 320
211/1 ve sloji 32 jsou vidět vysoké hodnoty napětí sigma 3 dosahující 21 MPa.

Obr. č. 61 Průběh napětí sigma 3 při exploataci sloje 36
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Obr. č. 62 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 364 202
Detail průběhu modelovaného napětí sigma 3 nám dokládá obr. č. 62. Nadložní část
porubu je ustálena na příznivých 0 MPa. Na styku porubu i horninového masivu se napětí
dostává do záporných hodnot – tahových napětí (-6,0 MPa).

Obr. č. 63 Průběh napětí sigma 3 při exploataci sloje 37
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Obr. č. 64 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci porubního bloku 371 206
Poruby ve sloji 37a jsou rozfarávány ve střední části modelované oblasti. Jak se dá
předpokládat je oblast po výrubu všech nadložních slojí natolik odlehčena, že se nedá již
očekávat žádný dramatický průběh modelovaného napěťového stavu sigma 3. Zóna lehce
zvýšeného napětí se nasouvá od nadložní sloje 36.

Obr. č. 65 Průběh napětí sigma 3 po exploataci sloje 40
Sloj 40 (Prokop) na obr. 65 je poslední dobývanou slojí modelu. Jak bylo uvedeno
jedná se o poslední dobývanou sloj karvinského souvrství.
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Obr. č. 66 Detail průběhu napětí sigma 3 po exploataci sloje 40
Na výrubu sloje jsou vidět složky napětí sigma 3, které se dostávají do záporných
hodnot. Jejich výše dosahuje maximálních hodnot (-12 MPa).

Obr. č. 67 Průběh napětí tau XY po exploataci sloje28
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Obr. č. 68 Průběh napětí tau XY po exploataci sloje 40
Modelovaná smyková napětí na obr. č. 67 a 68 odpovídají celkovému stavu
napěťových deformací. Dosažené hodnoty MPa odpovídají hloubce uložení a celkovému
napěťodeformačnímu stavu dané oblasti. Vhodně doplňují vertikální i horizontální složky
napětí sigma 1 a sigma 3 prezentované v jednotlivých krocích na obrázkových schématech.
Oblast se odlehčuje vlivem odrubávání porubních bloků v jednotlivých slojích a
porušováním průvodních hornin v nadloží–oblast závalování. Jak bylo uvedeno tvoří
převážnou část průvodních hornin pevné pískovce a slepence. Přestože se jedná o horniny
značně kompaktní, odolné vůči porušování se schopností střádat napětí po odrubu se na
modelu ukazuje razantní snížení napětí vlivem porušování celistvosti hornin v závalové
části.

Obr. č. 69 Průběh svislé deformace po exploataci sloje 28

_________________________________________________________________________
2012

121

Ing. Rudolf Procházka: Matematické modelování v systému protiotřesové prevence
_______________________________________________________________________________________

Obr. č. 70 Průběh svislé deformace po exploataci sloje 40
Dalším faktorem, který má pro nás vypovídací schopnost o chování masivu jako celku
je sledování průběhu svislých deformací po odrubu jednotlivých slojí. Průběh postupu
svislých deformací má vliv na časoprostorové utváření pásma poklesů nad dobývanou
oblastí. Jedná se o vliv narušení původní rovnováhy v důsledku stlačení okolí výrubu, které
se projevuje určitým měřitelným poklesem povrchu. Nadloží slojí 2a kry tvoří většinou
uvedené pevné pískovce a slepence které jsou porušeny složitým systémem tektonických
poruch. Tvoří tím vrstevnatý nehomogenní nosník složený z různě mocných a pevných
vrstev, které mají velkou nosnost, ale malou schopnost průhybu. Při překročení meze
pevnosti vlivem zavalování u nich dochází ke křehké deformaci. Jsou zde rovněž
zastoupeny vrstvy, které se na základě svých mechanických vlastností pružně přizpůsobují
změně úložních podmínek v důsledku zavalování. Vyznačují se schopností velkého
průhybu. V neposlední řadě také vrstvy, které reagují na tyto změny v oblasti plastických
deformací. Z uvedených skutečností vyplývá, že v době prolomení pevného nadloží
dochází ke křehké deformaci pouze těch vrstev, které mají malou schopnost průhybu.
Deformace pružných vrstev v době prolomení není křehká k porušení těchto vrstev dochází
až následně s postupem dobývání. Na základě rozdílných mechanických vlastností
nadložních hornin ve vrstevnatém pohoří dochází k jejich rozdílným deformacím.
Interpretace výsledků na obr. č. 69, 70 ukazuje ve dvou krocích velikost svislých
deformací. V prvním kroku po odrubu porubních bloků ve sloji 28 a v posledním kroku
těchto modelovaných deformací po odrubu sloje 40. Deformace jsou relativně malé,
nedosahují ani metrových hodnot. Výsledky odpovídají odrubaným mocnostem.
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Závěr
Matematický model byl zpracován pro představu o rozložení napětí ve 2a kře Dolu
ČSM, ve které jsou plánovány k dobývání porubní bloky ve slojích 33a, 33b,36a, 37a, sloje
39+40.
Pomocí matematických modelů lze modelovat složky svislého, horizontálního,
středního napětí, deviačního napětí, horizontálního svislého a úplného posunutí. Dále
složky pevnostního faktoru, který nám vyjadřuje poměr mezi napěťovým stavem na mezi
stability a skutečným namodelovaným stavem.
Pro názornost bylo modelováno jen napětí sigma 1 a sigma 3, neboť to jsou
nejdůležitější veličiny používané v systému POP.
Oblast 2a kry jak je zřejmé z příloh řezů č. 2, 3, 4 je oblastí velice nepříznivou
z hlediska protiotřesové prevence. Od sloje 30 po sloj 40 je oblast 2a kry na základě
vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb. §5 čl. 4 zařazena do části horského masivu s nebezpečím
důlních otřesů. Jak lze vidět z těchto litologických profilů je tato oblast tvořena z převážné
většiny vrstvou pískovců a slepenců, které jsou proloženy v menší míře vrstvou prachovců
a jílovců. Jejich zastoupení je ve větší míře pouze v podloží a nadloží porubních bloků
sloje 28 a v podloží sloje 40. Procentuální zastoupení prachovců a slepenců v nadloží a
podloží jednotlivých porubních bloků jsou uvedena v tabulce č. 3 kapitola 4.
Modelování bylo provedeno od sloje 28 (stage 2), ve které se nepředpokládá vznik
těchto otřesů. Oblast 2a kry je vedena jako masiv se vznikem nebezpečí důlních otřesů. Po
exploataci sloje 28 se projevilo zvýšené napětí sigma 1 jen na okraji volné plochy mezi
vydobytým porubem a horským masivem. Toto napětí zřejmě pochází z vyšších
nadložních slojí, kde se uvolnilo po exploataci porubních bloků v těchto slojích. Jak bylo
uvedeno model je zpracován od sloje 28 a tak nelze průběh tohoto napětí ve vyšších
slojových partiích zachytit. Střední oblast 2a kry se chová z hlediska průběhu zavalování
nadložních hornin velice příznivě. Namodelované hodnoty nevykazují extrémní průběh a
je zde patrný vliv nadložních slojí, které vytvářejí přirozený ochranný vliv podložních
porubních bloků.
Obdobná situace probíhá při postupném modelovaném odrubu porubních bloků je sloji
29 v.l. (stage 3). Výsledné napětí se zde opět koncentruje na výrubu volných ploch.
V průběhu zavalování dochází k postupnému uvolňování tohoto napětí, které se nasunuje
po plochách nespojitosti, zlomových tektonikách do podložních oblastí dobývaných slojí.
Také při modelování sloje 29 sp.l.v.č. (stage 4) po sloj 32 (stage 7) dochází
k příznivému vývoji napěťového stavu v průběhu exploatace těchto slojí. Potvrzují se
výsledky průběžné prognózy, na jejímž základě byla přípravná důlní díla a dobývané
porubní bloky převáděny následně z 3 stupně nebezpečí důlních otřesů do 1 stupně.
Sloj č. 32 vytváří plný ochranný účinek pro dobývané poruby, čímž se potvrdil
výsledek modelové situace pro porub 331 201 ve (stage 9), kdy se hodnota napětí sigma 1
ustálila na hodnotě 15 MPa (viz. obr. č. 21), a sigma 3 0 MPa (viz. obr. č. 46) v důsledku
příznivého ochranného účinku nadložní sloje 32, čímž se potvrdil namodelovaný stav
těchto napětí.
Výsledná modelovaná interpretace exploatace posledního porubního bloku ve sloji 32
320 211/1 ve (stage 16) ukazuje na stav extremních hodnot tlakových projevů. V tomto
kroku jsou namodelovány hodnoty až 92 MPa. Jedná se o více než trojnásobné zvýšení
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hodnoty svislé složky napětí, které by mělo v teoretickém stavu odpovídat hodnotě 26 MPa
Lze očekávat maximální přídatná napětí, která mohou mít za následek otřesové projevy
vyplývající z působícího vlivu přidatného napětí od hran nevýrubů slojí č. 26, 28, 29 sp.l.,
30 a hloubky uložení sloje. Vzhledem k litologické stavbě horského masivu v nadloží
dobývaného porubu lze očekávat, že ke vzniku otřesu by mohlo dojít prolomením vrstev
v nadloží 30 sloje, která je uložena v mezislojové vzdálenosti 22-43 m popř. i náhlým
porušením masivu ve vyšším nadloží. Jedná se zejména o místa, kde bude tento porub
veden ve vlivu přídatných napětí od hran nevýrubů nadložních slojí zařazených do 3.
stupně nebezpečí důlních otřesů. Z tohoto důvodu nelze vyloučit ani otřes s místem vzniku
ve sloji nebo jejím blízkém okolí popř. otřes vzniklý kombinací obou mechanismů.
Ve stádiu obfarávání je ve sloji 33a porubní blok 331 207. Porubní blok je
namodelován společně s bloky 331 201, 331 203, 331 205 a 331 209 ve (stage 9). Na
základě namodelovaných hodnot složek napětí sigma 1 a sigma3 se nedá očekávat průběh
kritických tlakových projevů, které by měly za následek vedení tohoto porubu po celou
dobu exploatace ve 3 stupni nebezpečí důlních otřesů. Příznivý vývoj napěťového stavu je
namodelován rovněž pro poslední exploatovaný porub v této sloji 331 209.
Ve sloji 33b je obfaráván porubní blok 332 203, jehož napěťový stav po exploataci je
zachycen ve (stage 12). Přípravná ražba 332 223 je z důvodu působícího vlivu přídatného
napětí od hran nevýrubů nadložních slojí 28, 29b v.l., 29b sp.l. 30, 32, 33a zařazena ve 3.
stupni nebezpečí důlních otřesů. Porub bude veden v ochranné zóně nadložní sloje 33a
(vykopaný porub 331 205-rok výrubu 6/2011-2/2012). Po exploataci porubu jsou i zde
ustáleny napěťové složky sigma 1 a sigma 3 na hodnotách příznivých pro zamezení vzniku
důlních otřesů. Detail odrubání tohoto porubního bloku spolu a průběhem napěťových
stavů je zachycen na obr. č. 27 pro modelovanou složku sigma 1 na obr. č. 52 pro sigma 3.
Částečná exploatace sloje 36a, která je v mezislojové vzdálenosti 85 m od nadložní
sloje 33b je namodelována ve (stage 16). Ve střední části dobývané kry je napěťová situace
ustálena na hodnotách nevykazující zvýšené napěťové poměry. Modelováním odrubu
porubních bloků v této sloji nedošlo ke zvýšené koncentraci sledovaných napětí.
Rovněž tak, po odrubu prvních porubních bloků sloje 37a ve (stage 17) se potvrdilo, že
porubní bloky jsou v příznivém účinku nadložních slojí a nelze ani následně po exploataci
dalších porubních bloků (stage 18) očekávat výrazné tlakové projevy, což se v tomto kroku
v modelu potvrdilo.
Z hlediska napěťových změn nedochází k výraznému posunu ani po exploataci sloje 40
(stage 19), která je zde v plošném vývoji od 8-12 m. Sloj byla modelována jako jeden celek
s následným zavalováním v celém rozsahu sloje, třebaže se uvažuje o dobývání ve dvou
lávkách. Ani po zavalení tak rozsáhlého nadloží se neprojevily kritické hodnoty
modelovaných složek.
Zpracovaným modelem 2a kry se nepotvrdil předpoklad, vzniků důlních otřesů který
má tato oblast jak již bylo výše uvedeno z hlediska své litologické stavby. Jeho
zpracováním byla potvrzena tato skutečnost. Přestože je masiv zařazen s nebezpečím
důlních otřesů, nelze předpokládat při dobývání následujících slojí výrazné napěťové
změny, které by podstatným způsobem ohrozily vedení porubních bloků. Při plánování lze
zohlednit výsledky modelu v oblastech, kde jsou zřetelné napěťové změny a transparence
napětí a je možné tudíž projektovat adekvátní protiotřesovou prevenci.
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Na závěr bych chtěl uvést přesvědčení, že toto modelování i s případným použitím
obdobných modelovacích systémů než Phase 2 je použitelné obecně a tedy i v jiných
exploatovaných oblastech karvinské dílčí pánve s ohledem na obdobnou litologickou
stavbu tohoto masivu v české části HP.
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