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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá řešením přípravy pro dobývání 40 sloje v oblasti III. kry na 

Dole ČSM závodu Jih.  

V úvodu práce jsou popsány důlně – geologické poměry Dolu ČSM. Následuje návrh 

otvírky a přípravy porubu č.401307 včetně vybavení mechanizací.  

Další body diplomové práce řeší technologií raţení a dobývání, protiotřesovou prevenci , 

větrání, opatření proti prašnosti.  

Závěr práce tvoří stručné ekonomické zhodnocení. 

 

Klíčová slova: příprava porubu 401307; Důl ČSM; závod Jih 

 

 

Annotation: 

The thesis deal with preparation for exploitation of seam No.40 at CSM Mine – South 

Plant,  in the block No.3.  

The work´s opening is focused on mining - geological conditions in CSM Mine 

exploitation area, following by proposal of development work and preparation of LW face 

No. 401 307 including machine equipment. 

Other parts of this work deal with driving and coal mining technology, bumpproof  

prevention, mine ventilation, dustproof precautions.  

The conclusion consists of economic evaluation in brief. 
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1. Úvod  

Tato diplomová práce řeší návrh přípravy pro dobývání 40. sloje v oblasti III. kry na 5. patře 

dolu ČSM závodu Jih. 

Důl ČSM se skládá ze dvou závodů Jih a Sever. 

Pro zajištění perspektivy dolu ČSM a společnosti OKD je zapotřebí neustále vylepšovat a 

modernizovat důlní provozy.  

Snahou dolu a cílem je přiblíţit se nebo dosáhnout úrovně evropských těţařských společností 

těţících ve srovnatelných důlních podmínkách. Těchto cílů dosáhneme pouţíváním moderní 

techniky, technologie a správného vedení hornických prací s přihlédnutím na konkrétní 

hornicko – geologické podmínky v předmětné části důlního pole. Nedílnou součástí z 

podmínek úspěchu společnosti je nutnost  doplňovat stavy mladými a perspektivními 

odborníky a báňskými inţenýry.  

Návrh přípravy a dobývání 40. sloje v oblasti III. kry , jsem provedl po konzultacích v 

příslušných odborných útvarech s cílem o praktické uplatnění této práce. 
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2. Charakteristika důlně – geologických podmínek Dolu ČSM [1] 

 Důl ČSM dobývá loţisko černého uhlí v české části hornoslezské pánve ve 

vymezeném dobývacím prostoru (dále DP) "Louky" o rozloze 22,17 km
2
,který se nachází ve 

východní části karvinské pánve. Těţba byla zahájená v roce 1969.  

V tabulce č.1 jsou vymezeny hranice dobývacího prostoru Dolu ČSM.   

Obrázek č. 1 znázorňuje situaci důlních polí jiţní části OKD. 

 

Tabulka č. 1 – hranice dobývacího prostor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

severní část hranice demarkace s DP Darkov 

jiţní  část hranice Bludovická vymýtina 

východní část hranice Těšínský zlom 

západní  část hranice demarkace s DP 9. květen 



 

Bc.Jiří Čuba    Příprava porubu č. 401307 

 

2010 Stránka 3 
 

 

 

Obrázek č. 1 – důlní pole jiţní části OKD (pole Dolu ČSM vyznačeno barevně) 

 

2.1 Pokryvný útvar 

Pokryvný útvar produktivního karbonu tvoří kvartérní a terciérní sedimenty.  

Kvartér tvoří souvislou pokrývku celého území a je nejmladším útvarem v nadloţí karbonu.  

 Kvartérní sedimenty jsou pleistocénního stáří. Fluviální štěrky hlinitopísčité, sloţené z hornin 

beskydského původu, jsou nejstarším členem kvartéru a jsou kolektorem spodních vod. 

Hlinité písky a bahnité usazeniny jsou nejmladším kvartérním sedimentem holocenního stáří. 

Terciér je spodbadenského stáří a je tvořen převáţně miocénními jíly šedé aţ zelenošedé 

barvy. Nejvýznamnější je tzv. spodní a svrchní miocénní obzor. 

Spodní miocénní obzor se rozpadá na dvě samostatné části, které jsou odděleny polohou 

písčitých slinů. Horizont má podobný průběh jako reliéf karbonu a jen místy přímo na něj 

nasedá.  

V horizontu se střídají vrstvičky písků a pískovců s vrstvičkami slinů, přičemţ písčité polohy 

jsou kolektory vody a plynu. Svrchní miocénní obzor je flaciálně stálý.  
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Petrograficky je tvořen zpevněným jemnozrnným vápnitým pískem aţ pískovcem, často s 

útrţky uhelné hmoty. 

                                                                                                                                             

2.2 Rozdělení DP na jednotlivé kry [1] 

Celkem se DP dělí na 6 ker z toho se dělí 2. kra na : 2a kru severní a 2b kru jiţní. 

Obrázek č.2 ukazuje kerné stavby v dobývacím prostoru Louky a Kaczyce. 

0. kra - je ohraničena na severu demarkací mezi Dolem ČSM a Dolem Darkov, na východě: 

státní hranicí s Polskem, na jihu poruchou "X" a na západě „Albrechtickou poruchou“. 

Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev spodních sušských a jakloveckých. 

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

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

Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev doubravských svrchních sušských 

aţ porubských. Uhelné zásoby v klínu poruchy "X ", "Olše" a albrechtické jsou pro účely 

výpočtu zásob povaţovány za poruchové pásmo. 

2. kra - je ohraničena na severu poruchou "A", na východě státu hranicí s Polskem, na jihu 

poruchou "C" a na západě Albrechtickou poruchou, případně reliéfem karbonu. Porucha "B" 

dělí kru na 2.a -severní a 2.b - jiţní část. Toto dělení má ryze provozní charakter.  

Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m sloje vrstev doubravských svrchních sušských 

aţ jakloveckých. 

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

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

poruchou, případně reliéfem karbonu. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m částečně 

sloje vrstev doubravských hlavně pak svrchní sušské aţ 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 jiţní křídlo. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do -1400 m vrstvy 

vyšší doubravské svrchní sušské aţ porubské. Tato kra je V - Z tektonikami rozdělena do 

několika dílčích ker, které s pohledem na malý rozsah nejsou vykazovány samostatně. Tato 

kra je totoţná s oblastí tzv. „Stonavského výmolu“. 

5. kra - je to součást důlního pole jiţně od poruchy "E1 ", která je ohraničená na své jiţní, 

východní i západní straně prudkým srázem reliéfu karbonu od bludovického výmolu. Je 

nejméně prozkoumanou části DP. Stratigraficky jsou zde zastoupeny do - 1400 m vrstvy 

svrchní sušské aţ hrušovské. 
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Obrázek č.2 - Kerné stavby v dobývacím prostoru Louky a Kaczyce  
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2.3  Stratigrafie produktivního karbonu 

 Produktivní karbon je v předmětném dobývacím prostoru tvořen sedimenty 

karvinského a ostravského souvrství.   

Sedimenty karvinského souvrství přísluší kontinentální uhlonosné molase. Je dosud nejlépe 

prozkoumanou vrstevní jednotkou. Biostratigraficky přísluší střednímu a svrchnímu namuru a 

spodnímu vestfálu. Litostratigraficky jej lze rozdělit do dvou komplexů: 

spodního - silně písčitého s obsahem 60 - 80 % pískovců 

svrchního - slabě písčitého 

Oba komplexy však nejsou odděleny ţádnou výraznější litologickou hranicí. Zvýšený obsah 

pískovců je moţno pozorovat od sloje č. 32 směrem do podloţí. 

Karvinské souvrství je tvořeno uhlonosnými vrstvami [%]  – viz.tabulka č. 2 

 

Tabulka č. 2 – uhlonosné vrstvy [%]  

vrstvy uhlí jílovce a prachovce pískovce a slepence 

Sedlové 6,6 19,1 74,3 

Spodní sušské 8,5 36,7 54,8 

Svrchní sušské 10,3 66,1 23,6 

Doubravské 5,5 62,1 31,4 

 

Těţební horizont tvoří v současné době 4. patro situované na úrovni -630 m,kterým jsou 

otevřeny spodní sušské sloje v 0, 1, 2.a, 2.b, 3. kře východ a ve 4. kře. Sedlové sloje jsou na 

tomto patře zpřístupněny v západní části 3. kry a v 5. kře. Těţební a přípravné práce probíhají 

v horizontu -500m aţ -800m. Bilanční volné zásoby na vyšších patrech v nadloţích svrchních 

sušských a doubravských slojích byly jiţ ve všech krách buď vydobyty nebo od jejích 

dobývání bylo upuštěno z bezpečnostních či ekonomických důvodů. 

Vrstvy spodní sušské se vyskytují v celém dobývacím prostoru Louky. Sloje této vrstevní 

jednotky byly v celém rozsahu ověřeny důlními díly a průzkumnými vrty. 
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Vrstvy sedlové se vyskytují v celém DP „Louky“. Stratigraficky je významná i vlastní sloj 

„Prokop“, která dosahuje značných mocností (4,0 - 12,5 m). Petrograficky jsou zde převáţně 

zastoupeny pískovce a slepence. Jílovce a prachovce jsou vzácné a vyskytují se pouze v 

nejbliţším okolí. Výskyt pískovců a slepenců se vertikálně i horizontálně značně mění a v 

důsledků toho jsou v určitých úsecích sloje vyklíněny nebo zerodovány. Podle dosavadních 

výsledků průzkumu a podle analogie z okolních dolů lze hodnotit sloje sedlových vrstev, 

pokud se týká mocností, jako nestálé. 

Z ostravského souvrství byla v důlním poli Dolu ČSM zastiţena nejsvrchnější část vrstev 

hrušovských, vrstvy jaklovecké a porubské. Tyto jsou od výše uloţených vrstev karvinského 

souvrství odděleny výraznou erozivní diskordancí. Provozně je kladena hranice mezi 

ostravským a karvinským souvrstvím do podloţí sloje „Prokop“. Ke srovnání s ostravskou 

částí revíru dosahují vrstvy podstatně menších mocností. 

                                                                                                                                               

2.4  Uloţení slojí 

Uloţení slojí je subhorizontální a úklon se pohybuje od 6° do 15°. Generální směr úklonu je k 

VSV. Směrem na jih se směr úklonu stáčí k východu a v severní části DP jsou vrstvy uloţeny 

nepravidelně tak, ţe 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" aţ na 19°. Ve 4. kře jsou úklony podstatně vyšší a jsou ovlivněny 

blízkostí „Stonavské“ a „Albrechtické poruchy“. Dosud zjištěné úklony se zde pohybují 

převáţně od 12° do 20°, místně aţ 30°. Pásmo nejvyšších úklonů se nachází podél 

Albrechtické poruchy a Těšínského zlomu ( jiţně od poruchy "C"). 

                                                                                                                                                    

2.5  Tektonická stavba  

Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází DP Dolu ČSM zcela převládá 

tarfogenní tektonický styl nad vrásovou tektonikou, kterou jiţ nelze v této oblasti vymezit. 

Četné zlomy poklesového charakteru rozčleňují důlní pole na kry s různou strukturní úrovní 

(jak ukazuje obrázek č.2). 

V dobývacím  prostoru lze rozlišit dva hlavní směry základních poruch, směr S - J (aţ JJZ - 

SSV, „Těšínský zlom“ aţ SSZ - JJV) a V - Z (aţ VSV - ZJZ). Jedná se většinou o poklesy s 

úklonem 60° aţ 80°. Kromě vertikální sloţky obsahují také sloţku horizontální. Jsou to tedy 

poklesy kombinované s horizontálními posuny. Z nejnovějších poznatků z otvírky Dolu 

Mórcinek vyplývá, ţe „Těšínský zlom“ je posunut jak po poruše "C", tak po poruše "E". 

Obdobně „Albrechtická porucha“, která je rovněţ S - J směru je podle poznatků z Dolu 

Darkov zřejmě posunuta po poruše "X" západním směrem. Z uvedeného vyplývá, ţe 

„Albrechtická porucha“ a „Těšínský zlom“ jsou vzhledem k uvedeným V - Z poruchám  
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starší. Problém vzájemného stavu tektonik bude moţno dořešit po dokončení průzkumu v 

oblasti státní hranice s Polskou republikou. 

 

2.6  Hydrogeologické poměry 

Jiţ od samého počátku historie Dolu ČSM byla hydrogeologická problematika jedním z 

nejsledovanějších provozních a bezpečnostních faktorů. Vzhledem k tomu, ţe dvě třetiny 

dobývacího prostoru jsou pokryty na reliéfu karbonu zvodněným detritovým horizontem a 

vzhledem k nedostatečné hydrogeologické prozkoumanosti je DP Dolu ČSM zařazen do 

kategorie dolu s nebezpečím průvalu vod. Velmi exponovanými oblastmi z hlediska 

nebezpečí průvalu vod jsou v současné době jiţní křídlo 4. kry a západní části 3. kry. V obou 

oblastech probíhá a bude probíhat intenzívní hornická činnost v bezprostřední blízkosti 

zvodněného reliéfu karbonu. Velkou opatrnost z hlediska způsobu  zajišťování přípravných 

důlních děl je nutno dodrţovat v západním křídle 3. kry, kde lze očekávat značné anomálie ve 

vývoji reliéfu karbonu. Dosud odvrtanými zajišťovacími vrty z důlních děl ve slojích č. 35 a 

č. 40 byl prokázán reverzní průběh zvodněného reliéfu. Hydrogeologie v DP Dolu ČSM je 

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

vedení vlastních hornických prací. Přesto, ţe zejména v oblasti „Stonavského výmolu“ je 

intenzivně prováděno aktivní odvodňování detritového horizontu, bude nadále nutné 

uplatňovat pasivní způsoby ochrany důlních pracovišť s ponecháním části uhelných zásob v 

ochranných celících. 

                                                                                                                                             

2.7 Stručná geologická charakteristika výhradního loţiska: 

Důlní díla č. 401 327, č. 401 347, č. 401 367, č. 401 367/1 a č. 401 392 budou raţena ve 

slojovém komplexu slojí č. 39a+40 (č. 512+504), jenţ náleţí vrstvám sedlovým karvinského 

souvrství. Důlní dílo č. 540 32 bude raţeno v podloţí sloje č. 39a+40 (č. 512+504), s celíkem 

5-10 m vůči počvě sloje č. 40, tedy v porubských vrstvách ostravského souvrství. Uvedená 

díla se nacházejí ve 3. kře, která je vymezena na S poruchou „C“ a na J poruchou „E1“. 

Důlním dílem č. 401 327 a č. 401 347 se předpokládá zejména ověření tektoniky poklesového 

charakteru – poruchy „C“ s předpokládanou výškou zdvihu aţ 20 m a poruchy „D“ 

s předpokládanou výškou skoku cca 7 m. Charakter těchto tektonik bude rozhodující pro 

vymezení konfigury projektovaného porubu č. 401 307. Dílem č. 401 327, č. 401 347, 

č. 401 367 a č. 401 367/1 se dále předpokládá přechod poklesů s výškou zdvihu cca 1 m. Jak 

jiţ bylo ověřeno ve sloji č. 39a+40 důlními díly č. 401 343 a č. 401 323 lze předpokládat 
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směrem do hloubky nárůst výšek zdvihu na výše uvedených tektonikách. Mocnost slojového 

komplexu slojí č. 39a+40 se v předmětné ploše pohybuje od 7,0 m  do 10,2 m, v průměru 8,2 

m. 

Sloj č. 39a+40 je poměrně čistá bez výraznějších anorganických proplástků. V celém 

slojovém komplexu jsou pouze lokálně vyvinuty dva proplástky s mocností do 10 cm. 

Popelnatost se pohybuje kolem 10 %. Sloj č. 39a+40 je z hlediska kvality uhelné hmoty velice 

variabilní, převáţně je řazena do obchodní skupiny IV.  

Obsah prchavé hořlaviny se pohybuje kolem 22,5, index puchnutí se pohybuje kolem 3.0 a 

dilatace je poměrně nízká a osciluje kolem 0. Sloj č. 39a+40 je tedy řazena mezi uhlí 

energetická. 

Bezprostřední nadloţí sloje č. 39a je tvořeno převáţně prachovcem aţ po nejbliţší nadloţní 

sloj č. 38b ve vzdálenosti cca 5 m. Na základě obsahu SiO2 je nadloţí sloje řazeno do 

kategorie  II. 

Bezprostřední podloţí sloje č. 40 je tvořeno kořenovým prachovcem. Na základě obsahu SiO2 

je podloţí sloje řazeno do kategorie I. Vývoj v podloţí sloje č. 40 je variabilní. Nejbliţší 

podloţní slojí je nepravidelně vyvinuta sloj č. 498 případně č. 499. Mocností těchto slojí se 

pohybují v řádech prvních desítek centimetrů.  

Výskyt přírodních léčivých vod a přírodních stolních vod se nepředpokládá. Vývoj sloje 

č. 39a+40 byl v předmětné oblasti doposud ověřen několika geologicko-průzkumnými vrty a 

částečně díly č. 401 323 a č. 401 343.  

                                                                                                                                                    

3. Návrh technologie ražení [2] 

Při výběru technologie raţení přípravných důlních děl (chodeb a úpadnic) jsem 

vycházel hlavně z velikosti raţeného profilu a tvrdosti průvodních hornin. 

Pro raţení přípravných důlních děl 40. sloje 3.kry jsem navrhl raţbu pomocí nejmodernější 

technologie razicího komplexu s kombajnem MR340X - Ex a to z  důvodu, ţe se můţe na 

razicím kombajnu pouţít zařízení k vrtání a osazování svorníků (zkracený název ABSE), 

které umoţňuje zavrtávání svorníků v poloze blízké čelbě pomocí dálkového ovládání a 

rovněţ z důvodů větších profilů pro které je tento razicí kombajn konstruován.  

Příloha č.1 znazorňuje velikost profilu raţeného tímto razicím kombajnem.  

Příloha č.2 aţ 5 nám znazorňuje postup při pouţití ABSE.                                                                   

Rovněţ nový druh zvedáku výztuţe kulisou a válcem zdvihu je schopen odebírat obloukové 

segmenty a umisťovat je potřebným způsobem do poţadované polohy. V kombinaci s novým 

druhem pracovní plošiny tak mohou být montovány potřebné prvky obloukové výztuţe. 
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Ovládání válce zvedáku výztuţe se provádí stejným způsobem z místa pracoviště obsluhy 

jako ovládání pracovní plošiny. 

 

Obrázek č.3 – znázorňuje zvedák obloukové výztuţe 

 

 

Na podestě, která je upevněna na krytu řezného ramene, jsou umístěny dva pevné vyjíţděcí 

rošty, kterými je moţné, nezávisle jeden na druhém, pomocí hydraulického válce vţdy pro 

jeden rošt pohybovat různými směry.V průběhu raţby (řezání) jsou obě plošiny v zasunuté 

poloze (A), aby nebránily průběhu pohybů prováděných při raţbě (řezání).  

Plošina je zablokována proti neúmyslnému vyjetí, a to tak, ţe řezný motor  můţe být zapnutý 

jen kdyţ je pracovní plošina zajištěná. 

Nosnost jedné plošiny je 150 kg. 

Obrázek č.4 nám znázorňuje umístění plošin v době řezání – poloha (A) a pro budování – 

poloha (B). 
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Poloha A 

Zasunutá plošina. 

V průběhu raţby (řezání). 

Poloha je zablokovaná. 

 

 

 

 

Poloha B 

Odklopená plošina 

 

Obrázek č.4 – znázorňuje budovací plošiny v zasunutém stavu a odklopeném stavu. 

Tyto razící kombajny jsou konstruovány pro raţbu v průvodních horninách o pevnosti aţ 100 

MPa. 

Při těchto raţbách není předpoklad překročení pevnosti horniny nad 100 MPa. V případě, ţe 

dojde k vypadávání stropu, bude přistoupeno k lepení předpolí nadloţí pomocí lepící hmoty 

BEVEDAN – BEVEDOL. Při vypadávání uhlí bude přistoupeno k vrtání dřevěných tyčí 

s pouţitím lepidla PUR. 
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Obrázek č.5 – znázorňuje razicí kombajn MR 340X – Ex (bez vrtací soupravy-ABSE) 

 

Obrázek č.6 – znázorňuje razicí kombajn MR 340X – Ex (s vrtací soupravou -ABSE) 
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Obrázek č.7 – znázorňuje ABSE v klidové poloze s maximální teoretickou výškou raţení 

 

 

 

Obrázek č.8 – znázorňuje ABSE ve vysunutém stavu 
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Obrázek č.9; 10 – znázorňuje vychýlení vrtací lafety různými směry a to umoţňuje osazování svorníků po celém 

obvodě raţeného profilu. 
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Pro větší bezpečnost při řezání horniny se pouţívají řezné orgány s postřikem na kaţdy řezný 

nástroj (nůţ). 

Systém nástrojů EF 58 -KL 

1  Objímka (vloţka) 

2  Filtrační ucpávka (zátka) 

4  Tryska s plným kuţelem 

5  Uzavírací šroub 

 

 

 

Obrázek č.11 – znázorňuje noţový drţák s postřikem                                                             

 

3.1 Některé parametry razicího kombajnu MR 340X – Ex [2] 

Celková délka [mm] cca 10300 

Hmotnost (bez ABSE) [t] cca 55 

Celková výška (přes otoč) [mm] cca 2050 

Celková výška (s podvozkem) [mm] cca 2850 

Šířka nakládacího stolu [mm] 2800 

Rozšíření nakl. stolu, přestavitelné na max. šířku [mm]       5220 – 5620 

Poloha nakládacího zařízení nad spodní hranou pásu, max.  

                                                                                            [mm] 

 

710 

Poloha nakládacího zařízení pod spodní hranou pásu, max.  

                                                                                            [mm] 

 

120 

Šířka pásů(housenic) [mm] 600 

Šířka podvozku, max. [mm] 2600 

Tlak na podloţí [MPa] 0,14 

Vzdálenost od podloţí [mm] 240 / 420 

Celková délka [mm] cca 10300 

 

 

4 

1 

5 

2 
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Řezný profil při zvýšení výkyvné části (otoče) o 180 [mm] 

Řezná výška nad spodní hranou pásu, max. [mm] 4870 

Řezná šířka při  45 [°] úhlu vykývnutí [mm] 7450 

Podříznutí pod počvou, max. [mm] 205 

Průřez aţ po počvu [m²] 34 

Instalovaný výkon motorů  1000 [V], 50[Hz] 

Celkem (bez přídavných zařízení) [kW] 342 

Řezný motor – vodou chlazený [kW] 200 

 otáčky [Upm] 1485 

 jmenovitý moment [Nm] 1286 

Hydraulický pohon – vzduchem chlazený [kW] 70 

 otáčky [Upm] 1470 

 jmenovitý moment [Nm] 455 

Pohon nakládání – vodou chlazený [kW] 2 x 36 

 otáčky [Upm] 1450 

 jmenovitý moment [Nm] 2 x 237 

 

Rychlosti 

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

Rychlost dopravníku [m/s] 1,1 

Průjezdný rozsah pouţití 

Vyvýšení, min. [m] 25,0 

Prohlubeň, min. [m] 12,5 

 

Pro srovnání uvádím něktreré parametry obdobného razicího kombajnu staršího typu AM75. 
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3.2 Některé parametry razicího kombajnu AM75 [2] 

Celková délka [mm] cca 10300 

Hmotnost [t] 51 

Instalovaný výkon (1000 [V], 50 [Hz]) [kW] 342 

Celková výška (přes otoč) [mm] cca 2050 

Šířka stroje (podvozek) [mm] 2600 

Šířka nakládacího stolu [mm] 2800 

Přestavitelné rozšíření nakl. stolu, [mm]         4275 – 4750 

Poloha naklád. zařízení nad spodní hranou pásu, max. [mm]                     680 

Poloha naklád. zařízení pod spodní hranou pásu, max. [mm]                     150 

Šířka pásů(housenic) [mm] 600 

Vzdálenost od podloţí [mm] 240 / 420 

Celková délka [mm] cca 10300 

 

Řezný profil při zvýšení výkyvné části (otoče) o 180 [mm] 

Řezná výška nad spodní hranou pásu, max. [mm] 4850 

Řezná šířka při  45 [°] úhlu vykývnutí [mm] 7400 

Podříznutí pod počvou, max. [mm] 90 

Průřez aţ po počvu [m²] 34 

Instalovaný výkon motorů  1000 [V], 50[Hz] 

Celkem (bez přídavných zařízení) [kW] 342 

Řezný motor – vodou chlazený [kW] 200 

 otáčky [Upm] 1485 

 jmenovitý moment [Nm] 1286 

Hydraulický pohon – vzduchem chlazený [kW] 70 

 otáčky [Upm] 1470 

 jmenovitý moment [Nm] 455 

Pohon nakládání – vodou chlazený [kW] 2 x 36 

 otáčky [Upm] 1450 

 jmenovitý moment [Nm] 2 x 237 
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Rychlosti 

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

Rychlost dopravníku [m/s] 1,1 

Průjezdný rozsah pouţití 

Vyvýšení, min. [m] 25,0 

Prohlubeň, min. [m] 12,5 

 

 

3.2.1  Výsledek srovnání razicích kombajnů 

Z těchto parametrů razicích kombajnu je zřejmé, ţe oba razicí kombajny jsou podobné 

konstrukce s podobnými parametry. Jedním z nejdůleţitějších kritérií volby nasazení razicího 

komplexu kombajnem MR 340X – Ex je to, ţe pro raţby jsou bezpečnější a pracovníky méně 

zdravotně ohroţující , protoţe jsou vybaveny přidávným systémem zkrápění JET – ROTH. 

Nasazením kombinovaného větrání s odsávacím lutnovým tahem a dvěma suchými 

odprašovači s odsunem prachu řetězovými hřeblovými dopravníky typu  HBKO2/300-14 

zavěšenými na koleji ZD 24C/100 za razicím kombajnem se dosáhlo zlepšení klimatických 

podmínek na pracovišti.  V případě nutnosti pouţití zajišťování stropu v čelbě díla 

svorníkováním je razicí komplex MR 340X – Ex s vybavenou svorníkovací lafetou 

bezpečnější a méně náročný na fyzickou zátěţ pracovníků.   

Svorníkovací lafeta je ovládaná dálkovým bezdrátovým ovládačem a tím pádem se 

pracovníci nezdrţují při vrtání v ohroţeném prostoru,ale jsou od čelby díla v bezpečné 

vzdálenosti. 

 

3.3 Některé parametry odprašovacího zařízení HBKO2/300-14 [2] 

Délka, šířka                                                                         [mm] 

Výška                                                                                  [mm] 

      13300,1441       

                 1206  

Hmotnost [kg] 6 800 

Mnoţství odsávaného vzduch [m3/min] 650 

Filtrační plocha [m2] 282 

Ventily pro tlakové rázy [ks] 52 

Parametry tlakového vzduchu        [bar] 4,5 
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3.4 Některé technické parametry ventilátorů pro ražby razicími kombajny [2] 

Sací větrání: pro klasické sací větrání se pouţívá jako hlavních ventilátorů separatního 

větrání typu WLE 1005B/Cz . Pro kladení lutnového tahu jsou pouţívány spiro lutny délky 3 

m.   

WLE 1005B/CZ 

Výkon hnacích motorů [kW] 2x37 

Průměr lutnového tahu [mm] 800 aţ 1000 

Jmenovitý výkon ventilátoru [m3/s] 10 

Jmenovitý celkový tlak při hustotě vzduchu 1,2kg/ m3                  [Pa]                3800   

Otáčky hnacích motorů [ot/s-1] 49 

Napájecí napětí [V] 500 

Hmotnost ventilátoru [kg] 1069 

 

Kombinované větrání:  pro kombinované větrání razicího komplexu MR340X – EX se 

pouţívá hlavní ventilátor foukacího separatního větrání typu Korfmann typové řady ES-

9 500/80. 

Pro lutnový tah jsou pouţity lutny PVC nevyztuţené průměru 1000 mm v délkách 25 m – 40 

m coţ je oproti klasickému sacímu větrání s pouţitím spiroluten výhodnější z hlediska 

těsností spojů luten a jejich mnoţství. 

Pro odsávací lutnový tah raţeného díla je pouţit ventilátor typu Korfmann typové řady 

dGALa 9-500/500 a vyztuţené PVC lutny průměru 800 mm. 

Korfmann ES-9 500/80 (foukací větrání)  

Výkon hnacích motorů [kW] 2x37 

Průměr lutnového tahu [mm] 800 aţ 1000 

Jmenovitý výkon ventilátoru [m3/s] 10 

Jmenovitý celkový tlak při hustotě vzduchu 1,2kg/ m3                 [Pa]                  3800   

Otáčky hnacích motorů                    [ot/s-1] 49 

Napájecí napětí [V] 500 

Hmotnost ventilátoru [kg] 1069 
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Korfmann dGALa 9-500/500 (sací větrání) 

Výkon hnacích motorů [kW] 2x37 

Průměr lutnového tahu [mm] 800 aţ 1000 

Jmenovitý výkon ventilátoru [m3/s] 10 

Jmenovitý celkový tlak při hustotě vzduchu 1,2kg/ m3                  [Pa]                  3800 

Otáčky hnacích motorů [ot/s-1] 49 

Napájecí napětí [V] 500 

Hmotnost ventilátoru [kg] 1069 

 

Z výkonových parametrů hlavních ventilátoru pro separatní větrání je vidět,ţe nové typy 

ventilátorů Korfmann jsou výkonnější neţ stávající vetilátory typu WLE 1005B Cz .  

Kombinovaným větráním se dosáhlo lepších klimatizačních podmínek a zmenšení prašnosti 

v čelbě raţeného díla.                                                                                                                             

                                                                                                                                               

4. Způsob ražby přípravných děl 

Důlní díla č. 401392, č. 54032, č.401327, č. 401347 budou raţena v profilu 00 – 0 – 18. 

Všechna raţená díla musí být směrově přímá. Raţená díla budou vyztuţována obloukovou 

výztuţí s hmotnostním stupněm TH 29 a budou paţena ocelovými síty značky „MIDO“ 

dodávané firmou Ka-Tim. Při raţbě se do kaţdého vyraţeného metru důlního díla zavrtá do 

stropu 4ks ocelové svorníkové výztuţe. Délka svorníkové ocelové výztuţe bude 2,4 m. Pro 

vrtání svorníkové výztuţe se pouţije svorníkovací hydraulické lafety na razicím kombajnu 

MR340X-Ex značky ABSE s dálkovým ovládáním. V případě, ţe tento razicí kombajn MR 

340X – Ex nebude vybaven svorníkovací lafetou nebo bude v poruše, pouţije se vzduchem 

poháněný vrtací stroj „Super turbo bolter“ určený pro ruční vrtání svorníkové výztuţe.  

Proráţky pro instalaci moderní technologie musí mít minimální šířku 9,5 m a budou raţeny ve 

třech fázích. V první fázi bude vyraţena základní proráţka šíře 5,0 m v celé délce proráţky 

[příloha č.6]. Odtěţení bude pomocí pásového dopravníku TP630, který bude prodluţován za 

kombajnem. Do stropu budou co 1 m vrtány 3 ks. ocelových svorníků délky 2,4 m. Stropní Th 

roviny výztuţe budou zavrtány a kotveny pomocí svorníků ke stropu proráţky. Kotvení Th 

rovin musí proběhnout bezprostředně po postavení Th výztuţe neţ dojde k rozvolnění 

bezprostředního nadloţí. Zároveň bude prováděné budování hydraulických stojek s roztečí 1 

m ve vzdálenosti 2,2 m od boku díla, který nebude rozšiřován. Raţba proráţky bude 

prováděna pod stropem díla. Minimální světlá výška proráţky, vzhledem k technologii 

dobývání, musí být 4.0 m.        
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Ve druhé fázi raţby výchozí proráţky bude prováděno rozšiřování na konečných 9,5 m 

[příloha č.7]. Rozšířování proráţky se provádí s ponecháním bočního oblouku z první fáze. 

Strop se zajistí napojením roviny s rohovým kusem a bočním obloukem na rovinu z první 

fáze s následným zapaţením stropu a boku díla. Do stropu budou co 1 m vrtány 2 ks 

ocelových svorníků délky 2,4 m. Stavíme třetí stojkořadí do maximální vzdálenosti 20 m od 

místa rozšíření proráţky a 4,5 m od prvního stojkořadí. Druhé stojkořadí je moţno stavět ve 

vzdáleností do 25 m od místa rozšířování a 2,5 m od prvního stojkořadí za předpokladu 

dodrţení vzdálenosti zabudování třetího stojkořadí do 20 m od čelby díla a to takto:   

- před odebráním rohového dílu a bočního oblouku (pouze po jednom kompletu) musí být 

v místě odebrání postavena dočasná stojka. Následně je moţno odebrat rohový díl s bočním 

obloukem a staví se druhé stojkořadí. 

Ve třetí fázi bude postaveno čtvrté stojkořadí ihned po rozšíření proráţky na 10,5 m v délce 

6,0 m z důvodů pouţití kaplových sekcí [příloha č.8]. Rozšíření bude prováděno přidáním Th 

roviny o délce 1,5 m. 

Stojky nutno stavět na praţce z trvdého dřeva. 

 

5. Návrh dopravy  

     Pro odtěţení horniny za razícím komplexem bude pouţito pásových dopravníků TP 630 

s šířkou pásového potahu 1000 mm, které budou instalovány současně s raţbou. Vzhledem 

k níţe navrhované technologii dobývání budou po ukončení raţeb tyto dopravníky rozebrány 

a budou nahrazovány na těţních třídách dopravníky DP 1200/1 s šířkou pásového potahu 

1200 mm.  Dopravníky TP 630 s šířkou pásového potahu 1000 mm navrhuji z toho důvodu, 

ţe je předpoklad postupu raţby razícího komplexu průměrně 8 m za den z jedné raţby 

v profilu   00 – 0 – 18 . 

Odtěţení z raţeb i porubů bude soustředěno po třídách č. 401327, č.54032, č.54030/1, 

č.401290, č.401382, č.4612, č.4612/1 do zásobníku č.13 na 4.patře. [příloha č.9]. 

Vzhledem k navrţenému profilu 00 - 0- 18  nemusí být provedeno rozšiřování profilu pro 

umístění pohonů pásových dopravníků ani pro umístění elektrozařízení pro tyto dopravníky. 
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5.1 Některé technické parametry pásového dopravníku TP 630A  [2] 

- šířka pásového potahu                     1000mm 

- dopravní rychlost                                                                 1,25 – 2,5 m.s
-1

 

- dopravní výkon                                                                              340 – 710 t.h
-1

 

- výkon elektromotorů                                                            2 x 55 kW – 500V 

- sklon dopravníku úpadně                                                                                        od - 18 

- sklon dopravníku dovrchně                                                                            do + 18 

 

    Vzhledem k vybavování porubů těţkou technologií bude na dopravních trasách z 5.patra – 

překopu č. 5204 doprava materiálu do příprav a následně i do porubů bude prováděna na 

závěsné dráze ZD 24 C/100.Délka jednoho dílu dráţky bude 2m.   

 

5.2 Pouţití potrubních řadů  [3] 

 Pro dopravu tlakové, odpadní vody, stlačeného vzduchu a dusíku bude na chodbách 

instalován tento rozvod potrubních řádů: 

- provozní a poţární voda                                                     průměr 100 mm  

- odvodňovací                                                                                                 průměr 100 mm 

- Nt vzduch                                                                                                     průměr 150 mm 

- tlak vzduch z kompresoru                                                                      průměr 100 mm 

- dusík                                                                                                             průměr 100 mm 

- degazace                                                                                                       průměr 100 mm 

Rozvod vody v porubu - Js 50 mm; „C“ odbočky v maximální vzdálenosti 40 m od sebe.                      

                                                                                                                                                

 6. Technologie dobývání 

     V této sloji  bude dobýváno šest stěnových porubů, systémem z pole, na řízený zával.  
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Porub č. 401307 bude mít směrnou délku  590 m (po „stop čáru“) a délku proráţky 197,5 m. 

Sloj má průměrnou mocnost  820 cm.  Úklon bloku je 10°. Dobývaná mocnost porubu 

v 1.lávce bude 4,0 m.  

 

7. Navrhované strojní zařízení porubů [2] 

      Při volbě dobývacího stroje jsem se rozhodl pro nový typ kombajnu z důvodů vysokého 

výkonu a moţnosti pouţití pro tuto sloj. Navrhuji zde vyuţit vysoce výkonný dvoububnový 

dobývací kombajn Elektra EL 2000, který je určen pro dobývání slojí aţ do mocnosti  4,55 m. 

Ve spojení s dobývacím kombajnem dále navrhuji vyuţití plně automatizovaného dobývacího 

komplexu firmy BUCYRUS DBT EUROP, Gmbh.   Dobývací komplex, který navrhuji 

k nasazení pro dobývání je sloţen z těchto strojních součástí:       

Mechanizovaná štítová výztuž:  

BUCYRUS DBT EUROP, Gmbh. 2600/5500-2X5655-1750 s elektrohydraulický 

automatickým nebo manuálním ovládáním znazorněna na obrázku č.12. 

 

 

Obrázek č.12 – znázorňuje mechanizovanou porubovou štítovou výztuž 
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Porubový hřeblový dopravník:        PF6/1042   

             

Sběrný hřeblový dopravník:             PF4/1132         

 

Drtič uhlí:     DF 09-12 

     Tlakové médium bude dodáváno hydraulickými agregáty firmy Hauhinco, které dodávají 

pracovní médium o tlaku 32 MPa. Hydraulické agregáty budou umístěny centrálně v 

provozovně č.54031/1, která bude vyraţena jak k tomuto účelu , tak pro vyuţití  v dalších 

porubech této oblasti . 

  

7.1 Technická data výztuţe porubní sekce [2] 

Výška při zasunutí                             [mm]     2600 

Výška při vysunutí [mm]   5500 

Délka kroku      [mm]  850 

Zdvih válce přesouvacího zařízení                                     [mm]    900 

Rozteč stojek v úklonu                [mm] 950 

Délka stropnice před stojkou   [mm] 3330 

Délka stropnice před stojkou   [mm] 1250 

Šířka stropnice s bočním krytem                                        [mm] 1650 

Délka stropnice   [mm] 4630 

Šířka zavalového štítu s bočním krytem            [mm] 1650 

Šířka zakladového rámu [mm] 1610 

Rozteč středů sekcí [mm] 1750 

Podpěrná síla výztuţe při mocnosti 4800mm 

- při upínacím tlaku 320 bar [kN] 8014 

- při upínacím tlaku 450 bar [kN] 11270 

Odpor výztuţe na m2  při mocnosti 4800mm 

- při upínacím tlaku 320 bar [kN / m2] 883 

- při upínacím tlaku 450 bar         [kN / m2] 1058 
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7.2 Parametry dobývacího kombajnu Elektra EL 2000 [2] 

Max.dobývací výška                                                          [mm] 4550 

Záběr válce                                                                        [mm]                                                                               850 

Taţná síla                                                                            [kN] 769 

Rychlost pojezdu                                                           [m/min]  31 

Max.úklon podélný                                                                [°] 25 

Max.úklon příčný                                                                   [°] 15 

Otáčky válce                                                                 [ot/min] 37,4 

Výška stroje (od počvy)                                                    [mm] 1510 

Průměr válce                                                                     [mm]                                                                               1800 

Náboj válce                                                                       [mm] 10 00 

Vzdálenost mezi středy patek                                           [mm] 8919 

Vzdálenost mezi středy válců                                           [mm]                             15594 

Délka výloţníku od středu válce čepu                              [mm]  2907 

Napětí                                                                                   [V] 3300 

Motor frézy                                                                        [kW] 620 

Motor těţby                                                                        [kW] 125 
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Technicý popis dobývacího stroje  

Elektra EL 2000 

 

            Popis jednotky       Položka číslo 

Levý  výloţník 1 

Pravý  výloţník 2 

Motor levého výloţníku 3 

Motor pravého výloţníku 4 

Levá těţní jednotka 5 

Pravá těţní jednotka 6 

Motor levé těţby 7 

Motor pravé těţby 8 

Napájecí zdroj 9 

Motor čerpadla 10 

Ovládací skříňka 11 

Skříň pohonu těţby 12 

Hlavní rám 13 

Spodní pohon levé těţby 14 

Spodní pohon pravé těţby 15 

Kryty proti drti 16 

Levý válec 17 

Pravý válec 18 
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7.3 Parametry stěnového hřeblového dopravníku PF6/1042 [2] 

Dopravník je konstruován a vyroben jako dopravní jednotka pro pouţití v porubech. 

Řetěz (2ks) [mm]     42x146 

Elektromotory [kW] 

                                                                                               [V]                                                                                                     

2x500 

3300 

Ţlab                                                                                     [mm] 1756 

Vzdálenost hřebel                                                               [mm]    876 

Hlučnost [dB] 85 

Kapacita [th-1] 2000 

Pneumatické napínání řetězu   

 

7.4 Parametry sběrného hřeblového dopravníku PF4/1132 [2] 

 

     Sběrný hřeblový dopravník bude řešen jako kompaktní zařízení spojené s pohonem 

porubového hřeblového dopravníku. Součástí sběrného dopravníku bude překládací zařízení a 

drtič uhlí. Energozařízení budou zavěšena na technologické dráţce TD1 a budou překládána 

společně se sběrným dopravníkem. Hřeblový dopravník je moţno přesouvat za chodu 

zařízení. 

                                                                                                                                               

8. Dopravy v porubu 

8.1 Odtěţení porubu [2]  

Odtěţení z porubu navrhuji realizovat pomocí pásových dopravníků DP 1200/1 s šířkou 

pásového potahu 1200 mm. Loţná šířka těchto pásových dopravníků je 1000 mm.Těţba bude 

směřována ke sváţné 54030/1, odkud bude pokračovat na 4. patro do zásobníku č.13. 

Řetěz (2ks) [mm]     34x126 

Elektromotor                                                                       [kW] 

                                                                                               [V] 

260/520 

3300 

Ţlab [mm] 1500 

Hlučnost [dB] 85 

Kapacita [th-1] 2200 

Pneumatické napínání řetězu   
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Schéma odtěţení  viz – [příloha č.9] 

8.2 Parametry pásových dopravníků DP 1200/1 [2] 

Rychlost pásových dopravníků:                                                            

3,15 – 4,0   ms
-1

 

Maximální kapacita pásových dopravníků:                               

1700 – 2040 th
-1

 

Maximální kapacita pásových dopravníků centrálního odtěţení:     
 

2100 – 2500 th
-1 

Výkon elektromotorů: 

4 x 75 kW – 500V 

Sklon dopravníku: 

 do + 18 

 

8.3 Doprava materiálu [2]  

Doprava veškerého materiálu bude zajišťována z 5. patra –  překladiště č.5204 pomocí 

LZH. 

Závěsná lokomotiva LZH 70D0                  taţná síla                                  63     kN 

Závěsná lokomotiva DLZH 110                  taţná síla                                100     kN  

                                                                                                                                                

 9. Elektrifikace 

     Přívod elektrické energie do oblasti 3. kry bude zajištěn z patrové rozvodny. Úseková 

rozvodna bude umístěna na překopu č. 54031. Obě provozovny budou větrány průchodním 

větrním proudem (PVP).  

                                                                                                                                               

10. Předpoklad těžby [6]      

 Předpokládaná těţba porubu č. 401307 za den se vypočítá ze vztahu: 
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                                                         nPmlT S                                            [t/24 hod.]                

                     T= 196 4 0,9 5 1,25 = 44005000                                                            

(t/24 hod.) 

 

T –   předpokládaná denní těţba                                                                              [t/24 hod.] 

γ –   měrná hmotnost uhlí                                                                                                [t/m
3
] 

mS – mocnost sloje                                                                          [m] 

P –    šířka záběru                                                                          [m] 

n-      počet cyklů 

l –    délka porubu                                                                          [m] 

               

 

Předpokládané denní těţba porubu a celková doba dobývání:  

těţba 4400 t/24 hod.    celk.zásoby – 566 800 t     celk.doba dobývání – 129 dní 

těţba 5000 t/24 hod.   celk.zásoby – 566 800 t      celk.doba dobývání – 114 dní 

 

11. Bezpečnostní opatření [3;4;5] 

11.1 Protipoţární a protivýbuchová prevence 

     Protivýbuchové uzávěry [PVU] na začátku a konci samostatného větrního oddělení [SVO] 

budou umístěny tak, aby nebyly vzdáleny více neţ 50 m od jeho začátku nebo jeho konce. 

Uvnitř SVO kde bude provozován porub  budou stavěny PVU po celé délce důlních děl, kde 

jsou vedeny vtaţné a výdušné větry. PVU budou stavěny po celé délce chodeb, kterými je 

vedeno odtěţení. Protivýbuchové uzávěry budou stavěny jako soustředěné. 

Hrázové objekty budou stavěny tak, aby vţdy jeden hrázový objekt ve zkratu byl uzavřen. 

Budou vybaveny automatickým otvíráním s vyvedenou signalizací otevření na inspekční 

sluţbu [IS].Hrázové objekty budou stavěny na chodbě č. 401282 s moţnosti pro průjezd 

závěsné lokomotivy.   Provozovna centrální hydraulické stanice na chodbě č. 54031/1 bude 

větrána PVP. U kaţdého stacionárního strojního zařízení budou umístěny vhodné hasící 

prostředky.  Provozovna bude raţena v  nehořlavé výztuţí po celé své délce. V provozovně 

budou na začátku a konci instalovány kontinuální analyzátory pro měření CH4 a CO 

s vyvedením na IS.  
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Ve všech důlních dílech s pásovými dopravníky budou rozmístěny kaţdých 50m hasící 

prostředky – kamenný prach ve vhodných obalech v mnoţství 30 kg. 

     Všechna důlní díla v předmětné oblasti budou obkládaná nehořlavou výztuţí – MIDO.     

Na všech důlních chodbách v 3. kře bude instalován rozvod tlakové vody potrubím Js 100, na 

kterém budou co 50 m umístěny „C“ poţární odbočky. Na začátcích a koncích SVO budou 

instalovány „B“ poţární odbočky. U pohonných stanic, na počátcích a koncích SVO, pod a 

nad porubem budou umístěny hadicové skříně s předepsaným vybavením. Hasicí přístroje 

budou u všech pohonných stanic, na začátcích a koncích SVO a taktéţ pod a nad porubem 

v počtech určených havarijním plánem.  

                                                                                                                                             

11.2 Protiprašná opatření  

Zneškodňování uhelného prachu bude prováděno pomocí postřiků z trysek, umístěných za 

kaţdým noţovým drţákem řezného orgánu. Současně budou v provozu vodní trysky umístěné 

na mechanizované výztuţi, které budou v provozu vţdy 5 sekcí před a 5 sekcí za 

projíţdějícím kombajnem. Současně všechny přesypy hřeblových a pásových dopravníků 

budou vybaveny postřiky, které budou napojeny na automatiku pásových dopravníků 

s kontrolou jejich funkčnosti včetně postřiku drtiče. Pilíř porubu bude v předstihu zavlaţován 

pomocí dlouhých vrtů z porubních chodeb, eventuelně pomocí středně dlouhých vrtů z 

porubu. Na důlních dílech bude uhelný prach průběţně odstraňován smýváním vodou a důlní 

díla poprašována inertním prachem. 

                                                                                                                                             

11.3 Protiotřesová prevence  

     Oblast sloje č.40 - 3. kry je zařazena do části horského masivu s nebezpečím důlních 

otřesů. Proto musí být jednotlivá důlní díla a poruby zařazeny do některého ze stupňů důlních 

otřesů. 

Průběţná prognóza při dobývání výše uvedeného porubu bude prováděna individuálním 

pozorováním, seismickým pozorováním s průběţným vyhodnocováním a testovacím vrtáním. 

  

Základní preventivní opatření proti nebezpečí důlních otřesů bude zavlaţování uhelného 

pilíře. Součástí technologického postupu pro dobývání porubu č. 401 307 budou „ Zvláštní 

opatření proti otřesům “ schválená závodním dolu, ve kterých bude podrobně stanovena 

a upřesněna lokální prognóza, průběţná prognóza a preventivní opatření proti nebezpečí 

důlních otřesů.  
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11.3.1 Průběţná prognóza protiotřesové prevence 

Individuální pozorování [IP] budou provádět v kaţdé směně všichni  pracovníci v porubu a 

na přístupových cestách. Po ukončení směny provede směnový technik zápis o výsledku 

individuálního pozorování. Zápisy  budou denně kontrolovány vedoucím úseku. V případě 

nepříznivých výsledků individuálního pozorování je povinen směnový technik  přerušit práci 

a podat zprávu na IS.  

IP bude zaměřeno především na: 

- četnost a intenzitu stropních a pilířových rázů  

- stav uhelného pilíře ( odprýskávání uhlí,vyjíţdění pilíře  po rázech apod.) 

- náhle deformace výztuţe v porubu a na přístupových důlních dílech 

Pravidelné vrtné testy [VT] ve výchozí prorážce  při vybavování porubu č.401 307. 

   Vrtné testy [VT] budou prováděny v celém úseku 2. a 3. stupně NDO do pilířového a 

závalového boku proráţky. 

V místě uţ nainstalovaných sekcí budou VT provedeny pouze do pilířového boku. Do 

závalového boku, kde jsou hráně a výdřeva, budou provedeny VT pouze je-li to technicky 

moţné. 

Četnost VT v proráţce  - pravidelně před kaţdým provozním dnem.                               

Pravidelné vrtné testy při vedení porubu č. 401 307.  

Vrtné testy v porubu (v pilíři) v celém úseku je nutno provádět s roztečí vrtů co 30 m - 

přesazováním o 5 m tak, aby postupně byla pokryta celá plocha před porubní frontou.    

Četnost provádění vrtných testů 

- před kaţdým provozním dnem: za provozní den se pro účely provádění prognózy a prevence 

povaţuje kaţdý pracovní den, v němţ se narušuje rovnováţný stav horského masivu v okolí 

porubu (vyuhlování, překládaní sekcí apod.) 

- nejdéle 8 hodin před znovu zahájením dobývání při přerušení provozu na dobu 24 hodin a 

déle. 

- VT v porubu budou navrtány i častěji v případě, ţe postup „b“ bude vyčerpán dříve neţ za 

24 hodin (tj. v průběhu provozního dne). 

Pravidelné vrtné testy při likvidaci porubu č. 401 307.   

V porubu bude prováděn jeden VT v místě likvidované sekce a současně další vrtné testy 

s roztečí co   5 m v předpokládaném úseku plenění za 24 hodin,  průměr vrtů 42 mm. 

V předmětné oblasti je prováděno seismologické a seismoakustické sledování s průběţným 

vyhodnocováním.      
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11.3.2 Aktivní prostředky protiotřesové prevence. 

Zavlaţení plochy porubu č. 401 307 ve 3. stupni nebezpečí důlních otřesů (NDO):   

         Plocha porubního bloku bude zavlaţována tlakovou vodou a to z dlouhých vrtů vrtaných 

rovnoběţně s porubní frontou z porubních chodeb č. 401 347 a 401327. 

Pokud nebude moţno navrtat potřebné délky vrtů z  porubních chodeb č. 402 347 a č. 401 327 

bude nezavlaţený úsek sloje uprostřed porubních bloků zavlaţen čelně z porubní fronty vrty s 

roztečí co 10 m  vrtanými kolmo na porubní frontu.  

Kaţdý zavlaţovaný vrt musí být trvale označen tabulkou s uvedením čísla vrtu, délky vrtu, 

staničení vrtu, zahájení a ukončení zavlaţení vrtu a skutečného mnoţství pouţité vody. 

Aktivní prostředky protiotřesové prevence budou provedeny při raţbách obou porubních 

chodeb pomocí otřasná odlehčovací trhací práce [OOTP] a indikační odlehčovací vrt [IOV]. 

Dokumentace o provedené prevenci bude uchována na úseku protiotřesové prevence [POP] 

do ukončení dobývání porubu.                                                                                                                                       

 

11.3.3 Aktivní prostředky protiotřesové prevence při zjištění nepříznivých VT                                                                                                                                                      

Při zjištění nepříznivých VT bude provedeno ověření pásma zvýšeného napětí dalšími VT o 

délce (N + b) m v porubu nebo o délce N na porubních chodbách s roztečí 10 m na obě strany 

od nepříznivého VT aţ do navrtání příznivých VT. Mezi takto provedené VT budou navrtány 

další VT stejné délky tak, aby rozteč mezi jednotlivými VT nebyla větší neţ 5 m.Ve všech 

takto provedených vývrtech bude provedena OOTP. 

Pro OOTP bude pouţita důlní bezpečnostní trhavina [DBT] I. kategorie. Pro realizaci OOTP 

musí být zpracován samostatný technologický postup. 

V případě, ţe nebude moţno navrtat vrty pro OOTP poţadované délky bude provedena 

prevence metodou odlehčovacích vrtů [OV] o průměru 200 mm – přednostně budou voleny 

systémy paralelních vrtů s roztečí max. 5 m pro OV o průměru 200 mm.  

Schéma OV bude zpracováno na základě konkrétní situace v dole geomechanikem závodu. 

Je-li hodnocen indikační odlehčovací vrt jako nepříznivý, je nutno navrtat minimálně po 

jednom dalším IOV na obou stranách nepříznivého IOV.  

V zahušťování IOV s roztečí max. 5 m pokračovat na obě strany aţ do navrtání příznivých 

IOV, tj. bez zvýšených výnosů. Tím je vymezen úsek se zvýšeným napětím a současně 

ověřeno odstranění nepříznivého stavu. 

                                                                                                                                       

11.3.4 Pasivní prostředky protiotřesové prevence 

Za ohroţenou oblast se povaţuje porub č. 401 307 a porubní chodby č. 401 347 a 401 327 do 

vzdálenosti L od porubní fronty nebo od místa ověřeného nepříznivého napěťového stavu. 
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Jako pasivní prostředky protiotřesové prevence k omezení účinku  případného otřesu při 

vedení  porubu bude realizováno:                                                                                                                           

Vstup na porubní chodby do ohroţené oblasti v době ovlivňování horského masivu v porubu 

(vyuhlovací a nakládací jízda kombajnu, překládka sekcí),  je zakázán. Tento zákaz vstupu 

musí být na tř. 401 347 a 401 327 ve vzdálenosti  L a větší od porubní fronty vyznačen 

výstraţnou tabulí a rozsvíceným červeným světlem v době zásahu do horského masivu 

v porubu. Vstup do těchto úseků chodeb bude umoţněn pouze za účelem nezbytných prací 

pro zajištění bezpečnosti např.kontrola odtěţení. 

Pro provádění prognózy a prevence bude vyčleněna jedna směna a to 1.směna v době údrţby. 

Maximální přípustný počet zaměstnanců v nejsilněji obloţené směně při vedení porubu v 

ohroţené oblasti  bude následující:   

 - 10 zaměstnanců v době raţení přípravných chodeb 

 - 36 zaměstnanců při vybavování, vedení a likvidaci porubu   

Pracovníci a technický dozor na uvedených pracovištích musí být prokazatelným způsobem 

seznámeni s moţnými příznaky otřesů a v potřebném rozsahu poučeni o zásadách práce 

v částech masivu s nebezpečím  otřesů. 

Poučení provedou vedoucí jednotlivých úseků  podílejících se na provozování raţeb a porubu. 

Záznamy o IP, VT, OOTP a ostatních případných opatřeních musí  být zapsány ihned po 

směně a musí být jednou denně kontrolovány vedoucím úseku. Veškeré mimořádné události  

je nutno  hlásit na IS ihned po jejich zjištění. 

Metody a rozsah aktivních a pasivních prostředků protiotřesové prevence jako i rozsah 

seismoakustického a seismologického sledování musí vypracovat geomechanik formou 

doplňku technologických postupů ( ZOPO – zvláštní opatření proti otřesům ) a musí jej 

schválit závodní dolu. 

                                                                                                                                               

12. Protizáparová opatření 

     Před zahájením přípravy a dobývání kaţdého porubu ve 40. sloji 3. kry musí být 

posouzena rizika míry nebezpečí samovznícení uhlí stanovením tzv. kritéria „M“.  

Překročí – li toto kritérium hodnotu 35, musí být přijata preventivní opatření.  

Pro sloj č. 40  ve 3.kře bylo stanoveno:        M = 46           

Při vedení důlních děl a porubů ve slojích náchylných k samovznícení, ke kterým se sloj č.40 

řadí, je nutno dodrţovat technicko – bezpečnostní protizáparová opatření. 
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Při ražení důlních děl musí být dodržována následující opatření: 

- musí být vytvořeny podmínky pro inertizaci důlního ovzduší dusíkem 

- volné prostory za výztuţí důlního díla musí být bezpodmínečně vyplňovány 

- důlní dílo se musí razit bez ponechání uhlí ve stropu díla, místa 

s ponechaným uhlí ve stropě díla zřetelně označit, evidovat a denně 

kontrolavat 

- při tvoření vícevýlomů v bocích a stropě díla pouţívat zajišťování 

zavrtáváním svorníků, roxorů nebo zpevňováním předpolí lepením. 

   Při dobývání musí být dodržována následující opatření: 

- sloj musí být dobývána čistě bez ponechání technologické lávky pod stropem 

- musí být dodrţován minimální měsíční postup  

- chodby za postupujícím porubem musí být bezprostředně pleněny 

- musí být účinným způsobem zabráněno průtahu větrů závalovými prostory 

- na úvodních třídách musí být ponechán jeden tah potrubí Js 100 jako potrubí 

ztracené do závalových prostor pro moţnost jejich inertizace. Toto potrubí 

musí být co 40 m rozpojeno. 

- Kontinuální analyzátory musí být umístěny v souladu s ustanovením § 109 a 

Vyhlášky ČBÚ č. 89/1989 Sb. 

                                                                                                                                               

13. Stručné ekonomické hodnocení 

13.1  Předpokládané ekonomické zhodnocení přípravy  

Předpokládané denní raţby a celková doba raţení: 

průměrná metráţ z 1 raţby – 8m/24 hod.  

celk.metráţ potřebná pro obfárání porubu – 2321 m           

doba raţení – 291 dní 

Předpokládané denní raţby a celková doba raţení obtínky: 

průměrná metráţ z 1 raţby – 8m/24 hod.  
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metráţ z obtínky – 197,5 m           

doba raţení – 25 dní 

Délka přípravných důlních děl:                                                                                

1926 m  

Délka proráţky:                                                         

2 x197,5 m 

Délka obtínky:                                                       

197,5 m 

Celková délka přípravných důlních děl:                                                           

2518,5 m 

Průměrné materiálové náklady na 1 m raţby:                                                            

27 600,-  

Celkové předpokládané materiálové náklady:                                                                                  

69 510 600,-  

Průměrné mzdové náklady na směnu:                                                                                         

1970,- 

Celková potřeba směn v raţení:                                                                                                       

6636  směn 

Celkové mzdové předpokládané náklady v raţení:                                                                   

13 072 920,- 

 

Celkové předpokládané náklady přípravy:                                                                                                 

82 583 520,- 

 

13.2 Předpokládané ekonomické zhodnocení dobývání 

Předpokládané denní těţba porubu a celková doba dobývání: 

těţba – 4400 t/24 hod.                      

celk.zásoby – 566 800 t           

doba dobývání – 129 dní 

Průměrný počet odpracovaných směn za 24 hodin:                                                                         
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75  směn            

Celková potřeba směn v dobývání:                                                                                                                                 

9675  směn 

Průměrné mzdové náklady na směnu:                                                                                         

2060,-   

Celkové předpokládané mzdové náklady:                                                                                  

19 930 500,-             

Průměrné materiálové náklady na 1 t:                                                                                             

45,-     

Celkové předpokládané materiálové náklady:                                            

45 436 500,-       

Celkové předpokládané náklady dobývání:                                                                                                

65 367 000,-             

 

13.3 Předpokladané ekonomické zhodnocení vybavování a likvidace porubu 

Mzdové náklady na vybavování porubů (kč/sm):                                                                      

1750,-                                                      

Průměrný počet směn na vybavení porubu:                                                                                 

10 000  sm 

Celkové předpokládané mzdové náklady na vybavení porubu:                                           

17 500 000,-    

           

Průměrné mzdové náklady na likvidaci porubů (kč/sm):                                                          

1750,- 

Průměrný počet směn na likvidaci porubu:                                                                                   

5600  sm  

 

Celkové předpokládané mzdové náklady na likvidaci porubu:                                                      

9 800 000,- 

 

Celkové předpokládané náklady na vybavení a likvidaci porubu:                                                                   

27 300 000,- 
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13.4 Předpokládané celkové ekonomické náklady  

CELKOVÉ  PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY   PŘÍPRAVY:                                                               

80 583 520,-    

CELKOVÉ  PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY   PORUBU:                                                                 

65 367 000,-    

CELKOVÉ  PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY   VYBAVENÍ A LIKVIDACE:                                       

27 300 000,-   

KONEČNÉ CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ  NÁKLADY:                                                                 

173 250 520,-    

 

Smluvní cena energetického uhlí                             63 EUR/t   

Současný kurz (14.3.2010)                                                                              25,56  Kč/Euro  

Cena energetického uhlí (14.3.2010)                                                                   1610,28 Kč/t   

 

14. Ukončení dobývaní 

Po ukončení dobývání bude přistoupeno k raţbě obtínky č. 401367/2 pro výkliz ukončeného 

porubu.Obtínka bude raţena na výšku 4,0 m a šířku min.3,0 m razicím kombajnem.Následně 

po ukončení raţby převezme práci úsek vybavování a likvidace porubu. Pracovníci tohoto 

úseku začnou tento stěnový porub vyklízet. Nejprve se provede demontáţ a výkliz strojních 

dílů na úvodní chodbě (pásový dopravník,sběrný hřeblový dopravník,drtič a nepotřebné 

elektro zařízení), dále bude přistoupeno k demontáţi dobývacího kombajnu, stěnového 

hřeblového dopravníku a s tím související elektro zařízení dále pak bude přistopeno k výklizu 

mechanizovaných výztuţí. Tato výztuţ bude dopravována smykem po počvě od výdušné 

strany k úvodní  pomocí vratu BOBIN, kde na úvodní chodbě bude demontována a nakladána 

na jiţ zmíněné dopravní prostředky závěsné dráhy a odváţená zpět na překladiště č. 5204 kde 

se sloţí z dopravních prostředků závěsné dráhy na dopravní prostředky kolejové a následně 

budou odváţeny pro další vyuţití.     

                                                                                                                                               

15. Závěr 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem otvírky a přípravy porubu č. 401307 na Dole ČSM 

závodě Jih. Pro realizaci je nutné navrhnout technologií raţení,technologií dobývání,vybavení 

a řešení bezpečnostních aspektů včetně větrání 
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Raţená díla budou vyztuţována ocelovou,obloukovou,otevřenou výztuţí 00-0-18.  

Pro odtěţení z raţeb bude pouţito pásových dopravníků TP 630A. Dále díla budou vybavena 

závěsnou dráhou  typu ZD 24C/100. Za postupující raţbou na třídách budou kladeny potrubní 

řady viz.bod č. 5.2 

K větrání v období raţení chodeb bude pouţito kombinovaného větrání.  

Lutnový tah tvoří nevyztuţené lutny průměru 1000mm a vyztuţené lutny průměru 800mm. 

Jako hlavní foukací ventilátor bude pouţit Korfmann ES-9 500/80 a jako sací Korfmann 

dGALa 9-500/500. Pro odprašovací zařízení se pouţije odprašovačů typu HBKO2/300-14. 

Pro vybavení porubu jsem navrhl výztuţ a dobývací kombajn firmy  BUCYRUS DBT 

EUROP, Gmbh. výztuţ - 2600/5500-2X5655-1750, dobývací kombajn Elektra SL 2000, 

stěnový dopravní PF6/1042 a podporubový dopravník PF4/1132 včetně drtiče uhlí DF 09-

12.Dále odtěţení bude pomocí pásových dopravníků DP 1200/1. 

 V průběhu realizace důlních děl budou dodrţovány ustanovení Vyhlášek Českého 

báňského úřadu, předpisy Obvodního báňského úřadu, ustanovení provozních řádů, návody 

na pouţívání, údrţbě a opravě provozovaných strojů a zařízení. 

Z ekonomického hodnocení vyplývá,ţe příprava pro provoz porubu je finančně velmi 

náročný. 

Hlavním faktorem důlní bezpečnosti při realizaci je dobrá a účinná spolupráce vedení dolu a 

dozoru s pracovníky kolektivů. 

Rád bych touto cestou poděkoval hlavně Ing. Karlu Blahutovi, Ing. Antonínu Baselidesovi, 

všem spolupracovníkům a kolegům za poskytnutí potřebných informací. Také dále bych rád 

poděkoval pedagogům VŠB – TU Ostrava za snahu a hlavně trpělivost nás vše naučit,co 

moţná ke své hornické profesi budeme potřebovat. 
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