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Anotace 

Ve své diplomové práci se zabývám návrhem otvírky, přípravy a dobývání 9. kry sloje č. 

463 ,,NATAN“, dolu Karviná, závodu Lazy, konkrétněji pak oblasti porubu 163 902.  

Cílem práce bylo navrhnout vhodnou technologii, pro co nejefektivnější vydobytí daného 

porubu a následně celé 9 kry. Při návrhu řešení vhodné technologie bylo vyuţito nového 

strojního vybavení, kterým byl závod Lazy vybaven, díky investičního programu 

optimalizace produktivity POP 2010. Diplomová práce se dále zabývá řešením 

problematiky větrání, bezpečnostními opatřeními a technickoekonomickým zhodnocením 

předloţeného návrhu.     

Klíčová slova : uhelná sloj, porub, raţení chodeb, kra. 

 

 

Summary 

The thesis is focussed on a proposal of the opening, the preparation and the mining of the 

ninth mining block of the seam no. 463 called Natan, the coalface area 163 902 of Karviná 

Mine, Lazy Plant. 

The main goal is to suggest a suitable technology for the most efficient coalface mined out 

following the ninth block mined out. Thanks to the productivity optimalization investment 

programm POP 2010 Lazy Plant was equiped with a new machinery and this machinery 

has been used to a solving proposal of the suitable technology. The thesis also describes a 

ventilation solution, the safety instructions and  a technical-economic evaluation of the 

submitted proposal. 

 

Keywords : coal seam, coalface, driving operation ,mining block 
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1. Úvod 

 

 Předloţená práce se zabývá návrhem otvírky, přípravy a dobývání 9. kry sloje č. 463 

,,NATAN“ dolu Karviná. Důl Karviná vznikl sloučením původně samostatných dolů ČSA 

a Lazy ke dni 1. 4. 2008. Rozloha dobývacího prostoru Dolu Karviná je přes 32 km2. 

Celková těţba z obou závodů za rok 2009 byla 5 092 689 t, Závod Lazy z toho vytěţil  

na povrch 2 606 209 t černého uhlí. 

 Sloj č. 463 ,,Natan“, která je uloţena v ostravském souvrství hornoslezské pánve,  

je charakteristická svou malou mocností a úloţními poměry. Popisem a seznámením  

s dobývacím prostorem závodu Lazy se zabývám v první kapitole. 

 Následuje návrh na zpřístupnění loţiska, výběr vhodné razící technologie a porovnání 

strojního zařízení. Způsoby rozpojování horniny. 

Další důleţitou částí je výběr dobývací metody, nasazení dobývacího komplexu, řešení 

odtěţení. Pro mnohé můţe být zajímavé udrţování úvodní třídy za postupujícím porubem. 

Třída se ponechává pro následně dobývaný porub, jako výdušná třída. 

V další kapitole se věnuji moţnostem větrání zvolené oblasti jak pro razící práce, tak i pro 

porub 163 902. Součástí této kapitoly je rovněţ stanovení míry nebezpečí samovznícení 

,,M“.  

Rentabilnost a výše nákladů této investice je řešena v poslední kapitole. 

  

 

 

 

 

 

 



Bc. Petr Kastner : Návrh OPD sloje „Natan“ v 9. kře závodu Lazy, dolu Karviná 

2010 Stránka 5 
 

2. Důlně - geologická charakteristika závodu Lazy a oblasti 9. kry  

 

2.1. Hornoslezská pánev 

 

Dobývací prostor Dolu Lazy je situován při jihozápadním okraji karvinské části 

hornoslezské pánve. Hornoslezská černouhelná pánev se řadí svou rozlohou (více jak 

6500km2) mezi největší černouhelné pánve v Evropě. Hlavní část této pánve se rozprostírá 

na území Polska. České republice náleţí pouze malá část hornoslezské pánve 

(cca1200km2), tato část je nazývána Ostravsko-Karvinským revírem. Tato pánev vznikala 

v hornoslezské přehlubni na platformě k ní přilehlé v průběhu variské orogeneze. Odlišný 

vývoj jednotlivých částí pánve byl ovlivněn nestejnou mobilitou krystalických bloků. 

Sedimentace paleozoika začíná uloţením mořských karbonátů ve středním devonu  

a přechází ve spodním karbonu do vývoje středoevropské geosynklinály. Její formování 

bylo ukončeno orogenezí viselského stáří. [1] 

Období karbonu je v OKR členěno na dva základní celky : 

- spodní karbon (neproduktivní),  

-  svrchní karbon (produktivní). 

V oblasti závodu Lazy je karbon zastoupen karvinským souvrstvím a s úplným sledem 

vrstev doubravských, susškých, sedlových a ostravským souvrstvím s vrstvami 

porubskými, jakloveckými a hrušovskými. Poslední dvě stratigrafické jednotky byly 

prozatím zastiţeny pouze několika průzkumnými vrty. [1] 

2.1.1. Karvinské souvrství 

 

Sedimenty karvinského souvrství přísluší kontinentální uhlonosné molase. Je dosud 

nejlépe prozkoumanou vrstevní jednotkou. Litograficky můţeme karvinské souvrství 

rozdělit na dva útvary :         - spodní  - silně písčitý s obsahem 60 – 80 % pískovců 

    - svrchní - slabě písčitý [1] 
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2.1.2. Ostravské souvrství  

 

Sedimenty ostravského souvrství reprezentují paralitickou uhlonosnou molasu 

spodního namuru. Jejich zoopaleontologické zhodnocení slouţí jako základ 

stratigrafického rozčlenění. Je členěno na vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké  

a porubské.[1] 

2.2. Dobývací prostor závodu Lazy 

 

 Dobývací prostor závodu Lazy leţí v katastrálním území Lazy u Orlové. Hranice 

dobývacího prostoru (DP) tvoří výrazné tektonické poruchy. Na severu je to Ţofínská 

porucha, která odděluje DP od  závodu ČSA. Na východě pak porucha  Barbora odděluje 

DP také  od závodu ČSA  a závodu Barbora dolu Darkov. Na jihu probíhá Lazecká 

porucha, která rozděluje DP závodu Lazy a závod Dukla, který uţ je uzavřen. Na západě 

tvoří hranici Orlovská vrása, kde podél dobývacího prostoru probíhá osa synklinály. 

Vlastní dobývací prostor závodu Lazy je pak rozdělen do devíti dobývacích ker a 

ohradníku. Situování dobývacího prostoru a ker je uvedeno na obrázku č.1. [1] 

 

   Obr.č.1. Dobývací prostor závodu Lazy [1] 
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2.3. Charakteristika a úložní poměry předmětné sloje 

 

Sloj č.463 (NATAN) patří stratigraficky k porubským vrstvám ostravského souvrství 

a je součástí loţiska černého uhlí těţeného závodem Lazy. 

Geologický průzkum této části loţiska byl proveden průzkumnými vrty. Navrhovanými 

raţbami bude upřesněn vývoj sloje, velikost a průběh tektonických poruch.   

Předmětné raţby se budou nacházet v hloubce 860 aţ 1000 m pod povrchem. Reliéf 

karbonu zde dosahuje úrovně +50 aţ +160 m výškového systému Balt po vyrovnání. [2] 

Charakteristiky sloje, nadloţí a podloţí jsou uvedeny v následujících odstavcích. 

a) Sloj č.463- ,,NATAN“ je tvořena dle profilů vrtů (viz vrt č. D5-86 příloha č.1) 

v předmětné ploše jednou uhelnou   lávkou o mocnosti 0,82 – 1,23 m, ve které se můţe 

objevit proplástek o mocnosti do 0,2 m tvořený jílovcem. 

Plánované raţby můţou přecházet slojové tektoniky o velikosti do 1,0 m. Při raţbě třídy   

č.63 901 bude přecházena porucha ,,Ceres“ o amplitudě cca 10 m (viz mapa 1:2000 

příloha č.2).  Úklon sloje v dané oblasti se pohybuje od 7° do 15° východně,  

aţ severovýchodně.[2] 

b) Nadloţí sloje č.463 - ,, NATAN“ je místy tvořeno prachovcem o mocnosti do 5 m, jinak 

pískovcem, který dosahuje mocnosti aţ 12 m. Dále následuje prachovec o mocnosti           

0,85 – 10,5 m a sloj č.465 o mocnosti cca 0,4 m , prachovec o mocnosti do 5 m, 

pískovec o mocnosti cca 35 m. Následuje souvrství prachovců a jílovců o mocnosti 40 – 

45 m s občasným výskytem pískovců. V daném souvrství se nacházejí sloje č. 471, 475, 

479, 482 o maximální mocnosti do 0,7 m, sloj č.482 aţ 1,1 m. Dále následuje souvrství 

pískovců o mocnosti 10 – 22 m. a sloj č 485 - ,,OTAKAR“. V nadloţí dané sloje  

se nachází sladkovodní horizont (OTAKAR). Nad slojí č.485 se nachází souvrství 

prachovců a jílovců, ve kterém se nachází dle místního vývoje sloje č. 486, 487, 488, 

489, 490, 491, 493, 494, 495, 497, 498 a 499.[2] 

Podloţí je většinou tvořeno prachovcem  o mocnosti 1,5 – 8,35 m. místy pískovcem  

o mocnosti aţ 6,4 m ( ojediněle aţ 15), slojí č.462 o mocnosti 0 – 0,3 m, prachovcem  

o mocnosti do 4 m a následně sloj č. 461- ,,MAX“. 

 



Bc. Petr Kastner : Návrh OPD sloje „Natan“ v 9. kře závodu Lazy, dolu Karviná 

2010 Stránka 8 
 

c) Fyzikálně-mechanické vlastnosti uhlí a průvodních hornin z vrtů jsou následující: 

  pevnost v tlaku    abrazivita 

nadloží sloje 66,6 - 119,0 MPa 0,21 - 10,98 mg/m 

sloj 13,4 - 20,0 Mpa  ---------------------- 

podloží sloje 43,4 - 91,5 Mpa 0,53 - 2,90 mg/m 

    

Tabulka č. 1. Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin 

d) V předmětné části loţiska se nevyskytují přírodní léčivé a stolní minerální vody. 

Přirozená aktivita vzorku uhlí, podloţí a nadloţí v předmětné části loţiska  

je z radiačního hlediska nezávadná a splňuje poţadavky vyhlášky č.76/91 Sb.  

na základě protokolu č.04/012-B ze dne 18.3.2004 vydaného VÚHŢ a.s., Dobrá 

240.[2.]  

2.4. Hydrogeologické poměry 

 

Závod Lazy patří v OKD k dolům s jednoduchými hydrogeologickými poměry. Vzhledem 

k tomu, ţe zdroje přítoků vod do dolu jsou stále stejné, mění se pouze proporce jejich 

zastoupení v celkovém přítoku v závislosti na oblasti a intenzitě hornických aktivit. [3.] 

Důvody přítoku vod DP Lazy jsou následující: 

a)  akumulace vod v detritu a zvětralinovém plášti karbonu     

   Hornická činnost v DP je realizována v takové vzdálenosti od zvětralinového  

  pláště karbonu, ţe nelze povaţovat oblast DP, jako ohroţenou nebezpečím  

   průvalů vod. 

b)  propustné partie v horninách produktivního karbonu  

 Přítok z těchto hornin je vázán na propustné partie významných tektonických 

poruch nebo pískovce v jejich okolí, vydatnost nepřekračuje 100 l/min.   

c)  akumulace vod v zavodněných stařinách  

 Polohy stařin jsou zaneseny v důlních mapách a jsou dobře známy. 

d) akumulace vod v pestrých vrstvách 

Jediný zdroj nebezpečí náhlých přítoků vod.[3.] 
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2.5. Kvalita zásob  

 

Z chemicko-technologického hlediska se jedná o uhlí obchodních Vc a VIa, 

s popelnatostí 9 – 13 % (výjimečně do 20%). Dosavadní poznatky o geologické stavbě 

loţiska, jeho kvalitě a mnoţství zásob jsou shrnuty v řádném výpočtu k 1.1.2008 jsou 

upřesněny podle průzkumných  vrtů a raţeb prováděných po tomto datu.[2.] 
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3. Návrh technologie ražení 

3.1. Základní otvírka 

 

Navrhuji, aby raţby vedené v západní části dobývacího prostoru závodu Lazy  

v 9. dobývací kře, slouţily k otvírce zásob uhlí ve sloji č. 463. A zároveň respektovaly 

maximální vyuţití zásob v oblasti 9. kry sloje ,,NATAN“. Vrtný průzkum z raţených tříd 

nepředpokládám. Navrhované přípravné práce respektují ochranný pilíř centrálních jam. 

Plánovanými hornickými pracemi nedojde ke ztíţení nebo znemoţnění vydobytí 

přilehlých zásob ani zásob v nadloţních a podloţních slojích. Přípravnými důlními díly 

bude upřesněn vývoj mocnosti sloje, průběh a velikost tektonických poruch, případně 

erozivních výmolů. Navrhované raţby budou procházet bezpečnostními pásmy vrtů 

č.484/XXXI, D 54 – 91, D 29 – 89 A, D 57 – 90. Vrty jsou řádně likvidované. Raţby tříd 

budou prováděny pomocí razícího kombajnu, trhacích prací a razících komplexů. Raţby 

budou mechanizovány a elektrifikovány. Pro odvětrávání raţených chodeb bude pouţito 

elektrických a vzduchoelektrických ventilátorů. [4] 

3.1.1. Odtěžení horniny   

 

Odtěţení rubaniny z jednotlivých přípravných důlních děl bude vedeno po třídě  

č. 63 903-3, 63 990, 63 190, 63 180 a překopu č. 951-1, 951, 952, 952-1, třídě 39 990-1  

do zásobníku uhlí č. 4. 

3.1.2. Doprava materiálu 

 

Doprava materiálu z povrchu bude realizována jámou č.2 a 5 na 9.patro. Dále  

po kolejích, rozvor 600 mm, kolejovými lokomotivami na překladiště. Odsud pomocí 

závěsných lokomotiv po ZD – 24A a ZD – 24C dopravní trasou z 90. překopu přes ochoz 

092, překop 910, těţní třídu 63 903 k plánovaným raţbám. 
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Údaje o obfárání bloku porubu oblasti 9. kry jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

 

Číslo chodby Profil Druh chodby 

63 901 TH 29/14 Výdušná 

63 903-3 TH 29/ 16/18 Úvodní 

63 902 LP-K-24 Porubní  

63 902 -1 LP-K-24 Porubní-rozšířená 

63 900 TH 29/14 Větrní základna 

63 990 TH 29/14 Větrní základna 

     

Tabulka č 2. obfárání porubu 163 902 

 

Číslo chodby Profil Druh chodby 

63 905 TH 24/16/18 Úvodní 

63 904 LP-K-24 Porubní 

63904-1 LP-K-24 Porubní - rozšířená 

    

   Tabulka č. 3. obfárání porubu 163 904 

 

Číslo chodby Profil Druh chodby 

63 907 TH 29/16/18 Úvodní 

63 906 LP-K-24 Porubní 

63 906-1 LP-K-24 Porubní - rozšířená 

63 905-1 TH 29/14 Výdušná 

 

   Tabulka č. 4. Obfárání porubu 163 906 

 

Číslo chodby Profil Druh chodby 

63 909 TH 29/16/18 Úvodní 

63 908 LP-K-24 Porubní 

63 908-1 LP-K-24 Porubní - rozšířená 

63 907-1 TH 29/14 Výdušná 

 

   Tabulka č. 5. Obfárání porubu 163 908 
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Číslo chodby Profil Druh chodby 

63 911 TH 29/14 Úvodní 

63 910 LP-K-24 Porubní 

63 910 – 1 LP-K-24 Porubní - rozšířená 

 

   Tabulka č. 6. Obfárání porubu 163 910 

3.2. Technologie ražení 163 902 

 

Ve své práci se budu podrobněji zabývat obfáráním bloku porubu 163 902. Blok 

porubu 163 902 bude obfárán třídou 63 990 (větrní základna), 63 903–3 (úvodní třídy), 

63 902 (proráţka), 63 902-1 (proráţka-rozšířená) a 63 901 (výdušná třída). Raţba bude 

prováděna v uhlí s přibírkou průvodních hornin. K raţení přípravných důlních děl, 

navrhuji pouţít k rozpojování horniny trhací práce a razící komplex. Dále pak razící 

kombajn Sandvik MR 340.  Odtěţení horniny bude zajištěno pomocí pásových dopravníků 

TP 630, DP 1202/97/LAZY do centrálního zásobníku č.4. Doprava materiálu po závěsné 

dráze ZD 24 pomocí závěsné lokomotivy z 9. patra tak, aby nebyla narušena stabilita 

větrní sítě. 

 

                            Základní údaje větrní třídy 63 990 

Plánovaná délka                                140 m 

profil důlního 

díla 00-0-16/4 

Úklon díla +4°aţ +10° 

Úklon sloje  +4° aţ 12° SV 

Mocnost sloje 70 - 100cm 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního 

díla 

Demex nebo betonové paţnice, boky 

tahokov 

 

   Tabulka č. 7. Základní údaje větrní třídy 63 990 

 

Větrní základnu navrhuji jen pro účel pouţití pro porub 163 902, v průběhu provozu 

daného porubu, bude raţba pokračovat pro přípravu následujícího porubu 163 904. Raţba 

bude prováděna s přibírkou kamene cca 1,2m na levém boku díla. Předpokládaný přítok 

vody v průběhu raţby do 50 l.min
-1

. 
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Navrhuji základní hustotu budování po 0,5m, v tlakových místech doporučuji zhustit 

budování na 0,3m. Po celé délce raţby bude pouţívaná nehořlavá výztuţ. V případě tvorby 

nadvýlomu provádět zpevňování čelby pomocí lepených svorníků, roxorů nebo 

vysokotlaké injektáţe.  

 

Návrh technologie raţení větrní základny 63 990: 

Trhací práce, nakladač s bočním výklopem PSU 9000. Odtěţení horniny pomocí 

hřeblového dopravníku TH 601, TP 630 a TP 1201. 

 

                            Základní údaje úvodní třídy 63 903-3 

Plánovaná délka                                850 m 

profil důlního 

díla 00-0-16/18 

Úklon díla +5°aţ +14° 

Úklon sloje  +2° aţ 15° SV 

Mocnost sloje 80 – 100 cm 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního 

díla 

Demex nebo betonové paţnice, boky 

tahokov 

 

   Tabulka č. 8. Základní údaje úvodní třídy 63 903-3 

 

Zaústění díla bude respovou odbočkou z větrní tř. 63 990. Po odraţení díla se přejde  

na obloukovou výztuţ. Raţba úvodní třídy bude prováděna se spodní přibírkou kamene  

cca 1,2m na levém boku díla. Důlní dílo bude vedeno aţ do staničení 99 m v ochranném 

pilíři centrálních jam.[4] 

Rozpojování horniny bude do st. 100 m pomocí trhací práce + razící komplex  

(tzn. přibírkový nakladač Hausherr, vrtný vůz VVH1-B). Od staničení 100 m po proráţku 

navrhuji nasazení razícího kombajnu Sandvik MR 340. Jedná se o razící kombajn, který  

je vhodný pro přibírku průvodních hornin. Odtěţení horniny bude hřeblovými dopravníky 

TH 600, TH 700 a pásovými dopravníky TP 630, DP 1201. 

Tato chodba, za dobu své ţivotnosti, bude pouţita ke dvěma účelům. Prvním úkolem  

je úvodní třída porubu 163 902. Při provozu porubu, se bude tato chodba udrţovat  

za postupujícím porubem (viz.příloha č.4). A to z  důvodu pouţití jako výdušné třídy  

pro porub 163 904. Proto navrhuji, určitá opatření, jiţ při raţení tohoto důlního díla a to  
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od staničení 100 m. Pouţití kombinované výztuţe, tzn. jiţ zmíněná oblouková výztuţ bude 

pro zpevnění nadloţí doplněna  svorníkováním (viz příloha č. 5).  

 

Svorníkování navrhuji pouţít v nadloţí a to dle daných výpočtů s pouţitím programu             

A N K E R   -   Výpočet svorníkové výztuže důlních chodeb (Verze: 1.1.4.0) 

 

Zajištění chodby pomocí svorníkování  63 903-3: 
 
Pro zajištění stability chodby a sníţení celkové deformace okolního horninového masívu 

bude při raţbě prováděna instalace svorníků, která bude součástí razicího cyklu. 

 

Budou pouţity 3 ks svorníků - kotvy HILTI HOS-W 250/320 OneStep skalní, průměru 

38,5 mm, délky 2565 mm. Zavrtání a instalace svorníků do stropu díla kolmo na směr 

uloţení nadloţních vrstev (viz příloha č. 5). 

Za čelbou se zpoţděním max. 50 m bude pouţit 1 ks svorníku - pramencový svorník  

IR-4/B, průměru 20 mm, délky 5000 mm. Zavrtání a instalace svorníků kolmo do stropu 

díla (viz příloha č.5). 

 

Rozteč a hustota svorníkování         
 
a) kotvy HILTI HOS-W 250/320 OneStep   3 ks v řadě s roztečí 1,0 m 
 
b) pramencové svorníky IR-4/B    1 ks v řadě s roztečí 2,0 m 
 
 

Instalace skalních kotev HILTI HOS W se provádí z razicího kombajnu Sandvik MR-340, 

který je vybaven zařízením pro jejich vrtání a osazování (ABSE). Samovrtná skalní kotva 

HOS-W 250/320 o průměru 38,5 mm (rozměr přes hrany vrtáku 40,5 mm) a délce  

2565 mm, osazena kulatou podloţkou 10-150/41, se zasune do vrtacího zařízení 

vybaveného dispensorem HOS I-N S5 a v přední části se uchytí do otevírací lunety 

vrtacího zařízení. Takto umístěna kotva se zavrtává za stálého přítoku výplachové vody 

s tlakem minimálně 2 MPa. Po zavrtání kotvy do hloubky 300 - 500 mm je nutno rozevřít 

lunetu, která umoţní průchod podloţky a dispensoru. Po zavrtání se kotva nechá pod 

přítlakem a vysokotlakou vodou se injektuje pryskyřice procházející statickým mixerem 

(pryskyřice a mixer uvnitř kotvy). V okamţiku, kdy tlak vody na manometru tlakové 

pumpy dosáhne maxima (15 MPa) a kdyţ tlak začne klesat, tak (ve většině případu dojde i 

k výronu pryskyřice z odvrtaného mezikruţí kotvy a okolní horniny) se po dobu 15 - 20 

sekund ponechá kotva bez manipulace pod přítlakem v hornině, čímţ dojde k vytvrzení 

pryskyřice a instalace kotvy je hotova.[5] 
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Instalace pramencových svorníků: 

 
 

Vyvrtání vývrtu délky 4800 mm přes TH rovinu pomocí vrtací a svorníkovací 

soupravy (Super Turbo Bolter), vrtné a montáţní tyče s korunkou ø 27 mm. Nasunutí 1 ks 

pomalu tuhnoucí dvousloţkové lepicí ampule o délce 800 mm a průměru 24 mm 

(LOKSET HS Slow 24/800) a 1 ks pomalu tuhnoucí dvousloţkové lepicí ampule o délce 

500 mm a průměru 24 mm (LOKSET HS Slow 24/500) aţ na dno vývrtu pomocí zaváděcí 

trubky pro lepící ampule [5]. 

Zavedení pramencového svorníku o délce 5000 mm a průměru 20 mm (IR-4/B), osazeného 

ocelovou tvarovanou podloţkou 150 x 150 x 8 mm, s kónickým sedlem a maticí M 24  

se střiţným kolíkem. Pomocí zaváděcího adaptéru pomalým otáčením vrtacího  

a svorníkovacího zařízení zavést svorník aţ na dno vývrtu a promíchat ampule pryskyřice 

(5 - 10 sekund). Poté jiţ musí zůstat svorník zajištěn proti pohybu aţ do dostatečného 

vytvrzení pryskyřice (230 aţ 270 sekund). Porušení střiţného kolíku na matici rotací 

vrtacího a svorníkovacího zařízení a dotaţení matice s podloţkami tak, aby došlo 

k vytvoření předpětí na svorníku, přičemţ vyčnívající závitová část svorníku můţe 

vyčnívat v rozmezí 20 - 100 mm [5]. 

 

 

Základní údaje prorážky 63 902(-1) 

Plánovaná 

délka                                200 m  

profil důlního 

díla LP – K – 6,0/1,5 m 

Úklon díla +2°aţ +9° 

Úklon sloje  +2° aţ +15°  

Mocnost sloje 90 – 120 cm 

Výztuţ díla 

Hmotnostní stupeň TH 29 rov (K-24) + 

stojky 

Paţení důlního 

díla Strop - odkory 

   Boky - odkory 

 

   Tabulka č. 9. Základní údaje o prorážce 63 902 
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Dílo bude raţeno přímo ve sloji, po počvě díla s přibírkou stropu na výšku 1,5 m. 

Tektonická porucha se předpokládá ve staničení cca 128 m, a to výskok o 0,5 m ve směru 

raţby. Raţba není ve svislé vzdálenosti 200 m nadrubána ani podrubána. Od staničení 170 

m bude raţba vzdálena méně neţ 30 m a ve staničení 190 m méně jak 10 m od třídy 

63 901, do které se ve staničení 200 m prorazí. 

 

Technologie raţení: 

Trhací práce (ruční vrtání, nakládání ručně). Po trhací práci následuje ruční naloţení 

horniny na hřeblový dopravník TH 500. Kterým odtěţíme horninu z proráţky na třídu 

63 903-3 a odtud pásovým dopravníkem TP 630.  Proráţku navrhuji razit ve dvou fázích  

a to z důvodu šířky 6 m. Pilířovou stranu na šířku 4 m v předstihu maximálně 10 m před 

závalovou stranou. Zvolená šířka 6 m je z důvodu vybavení porubu dobývacím 

komplexem.  Větrání proráţky bude separátně foukacím způsobem. 

 

Základní údaje výdušné třídy 63 901 

Plánovaná délka                                630 m 

profil důlního 

díla 00-0-14/4 

Úklon díla +1°aţ +11° 

Úklon sloje  +2° aţ 14° SV 

Mocnost sloje 80 – 120 cm 

Výztuţ díla Hmotnostní stupeň TH 29 

Paţení důlního 

díla 

Demex ,betonové paţnice nebo nhořlavá 

paţící rohoţ,  boky tahokov 

 

Tabulka č. 10. Základní údaje výdušná třída 63 901 

 

Výdušná třída jiţ je nafárána respovou odbočkou z těţní třídy 60 190. Raţba této výdušné 

třídy je rozdělena do dvou fází. První fáze je po staničení 230 m jiţ vyraţená a to z důvodu 

pro přípravu vydobytí loţiska z 1. dobývací kry. Druhá fáze je jiţ předmětem této práce. 

Vzhledem k dosavadním výsledkům navrhuji raţbu provádět pomocí trhací práce a 

razícího komplexu. Bude vyuţito strojní zařízení, které je dostupné a odzkoušené. Jedná se 

o vrtný vůz VVH 1-B a nakladač PSU 9000 s bočním výklopem. K odtěţení rubaniny 

pouţít hřeblový dopravník TH 601 a pásový dopravník TP 630, DP 1201.    
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3.2.1. Porovnání zvolených technologií 

 

Většina raţeb bude prováděna pomocí trhací práce a nakladače. Tento způsob se můţe 

jevit jako zastaralý, ale v určitých podmínkách nenahraditelný. Snahou je raţení pomocí 

trhací práce co nejvíce automatizovat. Díky vrtnému vozu odpadá pracné ruční vrtání. 

Nicméně je tato metoda o poznání pomalejší, neţ  raţba razícím kombajnem.  

Výhodou tohoto typu razícího kombajnu, je moţnost přibírky průvodních hornin a zařízení 

pro instalaci svorníků přímo z kombajnu. Nevýhodou této metody je snad opotřebování 

noţů řezného orgánu. Které můţe vést aţ ke kompletní výměně řezného orgánu  

a to z důvodu vysoké abrazivnosti průvodních hornin a případné nepozornosti kombajnéra. 

Vznikají prostoje a sniţuje se efektivita této razící technologie.  

Samotná raţba ukáţe, zda bude razící kombajn schopný konkurovat zavedené technologii 

trhacích prací a nakladače.  

 

3.3. Výpočet a dimenzování výztuže dlouhých důlních děl dle instrukce č. 15 

VVUÚ 

 

Dimenzování výztuže pro výdušnou třídu 63 901 

Výpočet je proveden pro dlouhé důlní dílo 

 

V profilu      00-0-14/4 v hmotnostním stupni TH-29 

Nadmořská výška čelby    - 671,0 m 

Nadmořská výška povrchu           262,3 m 

Ţivotnost díla        3 roky 
 
    

Tabulka č.11. Vstupní údaje pro dimenzování výztuže 

 

 

Vrstvy od obrysu díla do nadloží dle vrtu č. 1100/LI 
 
n………………………1 

mocnost…………… 11[m] 

pevnost…………… 90 [MPa] 
 

beta = 1,00 
 
A1= 5,00 m   A2 = 0 m 
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efektivní hloubka     933,3 m 

redukovaná pevnost     90,00 MPa 

hloubka efektivní / redukovaná pevnost  10,37 

normálové zatíţení     57, kN.m
-2

 
 
   n1 = 1,1   n2 = 1,0 
 
výpočtové zatíţení     63,18 kN. m

-2 

únosnost 1 oblouku     90,90 kN. m
-1

 

vypočtená rozteč budování    1,56 m 

zvolená rozteč budování     0,50 m 

 

Výpočtové zatíţení odvozené popsaným způsobem platí za předpokladu vyplnění prostoru 

mezi horninou a výztuţi. V případě nesplnění uvedené podmínky mohou na výztuţ působit 

obtíţně definovatelné dynamické síly (pád bloku horniny, ujetí vrstev ap.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Petr Kastner : Návrh OPD sloje „Natan“ v 9. kře závodu Lazy, dolu Karviná 

2010 Stránka 19 
 

4. Návrh technologie dobývání 

4.1. Výběr vhodné technologie dobývání  

 

Vzhledem k úloţním poměrům a mocnosti sloje navrhuji dobývací metodu směrného 

stěnování na řízený zával. Díky investičnímu  programu optimalizace produkce POP 2010 

se na závodě Lazy mohl vyzkoušet nejniţší dobývací komplex ve střední Evropě  

(viz obrázek č.2). Tento dobývací komplex se skládá z vytrhávacího pluhu RHH 42, štítové 

sekce DBT 600/1400 2×2283-1500 dále porubový dopravník PF 3/822, podporubový 

sběrný dopravník DH 30 S/PZF 08 P3 a drtič DF 09-12-P3.  

 

 

 

Obrázek č. 2. Dobývací komplex 

 

Jelikoţ uţ byl tento dobývací komplex s úspěchem nasazen v 1. dobývací kře sloje č.463,  

kde jsou podobné geologické poměry. Navrhnul jsem pouţití tohoto komplexu pro 

vydobytí zásob i v předmětné kře. Při dobývání porubu se zřejmě nevyhneme trhací práci, 
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rozsah a pouţití trhací práce bude upřesněn v technologických postupech daných 

pracovišť. Dobývací práce budou mechanizovány a elektrifikovány.  

Odtěţení z daného porubu bude realizováno přes větrní základnu 63 990, těţní třídu 

63 903, 63 180, překop 951-1, překop 951, překop 952 (-1), a do zásobníku č.4. 

Doprava materiálu bude realizována z překladiště na 9. patře,  z překopu 950, 951-1, 951, 

třídou 63 180, 63 903, 63 990 nebo z překladiště na překopu 950, ochozem 092, překopem 

910, třídou 63 903, 63 990 dále po jednotlivých úvodních nebo výdušných chodbách 

porubů. 

 

délka porubu                            200 m 

úklon sloje ve směru 

porubu                             -3 aţ -14 

úklon podél pilíře                           0 aţ +5 

mocnost sloje                          80 aţ 120 cm 

 

Tabulka č. 12. Základní údaje porubu 163 902 

 

Porub 163 902 je ohraničen z jihu poruchou ,,CERES“, ze severu projektovaným blokem 

porubu 163 904, z východu ochranným pilířem centrálních jam[1] a ze západu výchozí 

proráţkou 163 902 – 1.  

 

4.2. Technologie dobývání  porubu 163 902 

 

Porub bude dobýván z výchozí proráţky na délku 200 m, celková směrná délka 

porubu je 750 m. Navrţená dobývací metoda je směrné stěnování z pole na řízený zával 

s pouţitím mechanizované výztuţe DBT 600/1400 2×2283-1500 (viz příloha č. 6.).[6] 

 

Rozpojování horniny: 

K rozpojování horniny doporučuji vytrhávací pluh RHH-42, který je v současné době 

na závodě Lazy k dispozici. Vytrhávací pluh je určený k hospodárnému těţení černého 

uhlí.[6] Lze jej pouţívat i na měkký nebo různě tvrdý proplástek ve slojích o mocnosti od 

0,6 do 1,65 m. Výšku pluhu můţeme přizpůsobovat daným podmínkám nasazení. To se 

provádí pomocí plynulého výškového přestavování noţového sloupu.  
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V případě nafárání tektoniky nebo erozivního pásma, kdy není moţné rozpojování pomocí 

pluhu, navrtá se daný úsek  pomocí vrtacích kladiv a provede se trhací práce. 

Překládání těţního zařízení bude pomocí tlačných válců mechanizované výztuţe a to 

postupně za pluhem s odstupem min. 10 m. Spodní a vrchní pohon bude překládán  

po odjetí pluhu o cca 15 – 40 m. Pohony stěnového dopravníku budou kotveny. Vrátná 

stanice stěnového dopravníku nemusí být kotvena. Mechanizovaná výztuţ se bude 

překládat pomocí přesouvacích válců a to za pluhem při jízdě v plném pilíři.  

V porubu je vymezena fárací ulička v sekcích. Je to prostor mezi sekcí a stěnovým 

dopravníkem. Jiný způsob pohybu v porubu je moţný jen v netěţební době, a to po 

předchozím zajištění pilíře.  

V případě rozrušeného pilíře, nesoudrţného nadloţí nebo vyjíţdění pilíře, přistoupit ke 

zpevnění pilíře. Například hydraulickými svorníky nebo svorníky z dřevěných hranolků 

v kombinaci s PUR ampulemi.   

Třídy musí být zajištěny do předstihu pomocí TH rovin pobudovanými SHZ stojkami nebo 

vázanými s TH výztuţemi třmeny. Minimální vzdálenost zajištění tříd před porubem musí 

být 10 m.   Zajištění styku porub – chodba viz (příloha č.7.) 

 

4.3. Zajištění třídy 63 903-3 za postupujícím porubem 

 

Jak jsem jiţ ve své práci zmínil, úvodní třída porubu 163 902 se bude pouţívat jako 

výdušná chodba, pro další porub 163 904. Z toho vyplývají další opatření pro stabilitu této 

chodby.  Při raţbě zpevníme nadloţí pomocí svorníků a kotvy.  

Za postupujícím porubem budou od staničení 800 m ihned dodávány odebrané boční 

oblouky TH výztuţe. SHZ stojky ve dvojitém podvlakovém tahu podél bočních TH 

oblouků budou měněny za dřevěné. Ve vzdálenosti cca 0,7 – 1 m od tohoto dvojitého tahu 

bude ihned vedle štítové sekce nebo na zadní části mechanizované výztuţe pokládán  

a budován třetí podvlakový tah. Vzniklé ţebro podél úvodní třídy bude vyplněno vaky 

s inertní těsnící hmotou případně popílkocementovou směsí. Únosnost obloukové výztuţe 

bude zvyšována pomocí TH rovin s podbudovanými dřevěnými stojkami.(viz příloha č. 4.)   

Neprodleně za postupujícím porubem bude prováděno čištění počvy pomocí přibírkového 

stroje HAUSHERR pro zachování plného profilu chodby. 
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Pro větrání přibírané části úvodní třídy je nutné zřizovat v profilu třídy těsnou větrní 

přepáţku, která bude ve vzdálenosti maximálně 15 m za zálomovou hranou porubu. 

K větrní přepáţce nainstalovat separátní foukací větrání. 

Tento způsob udrţování třídy za postupujícím porubem se mi jeví jako hospodárnější, neţ 

vyraţení nové třídy. Obzvlášť v těchto sloţitých geologických podmínkách. 

 

4.4. Charakteristika vybraného strojního vybavení 

 

4.4.1. Vytrhávací pluh RHH-42 

 

Pluh je umístěn na porubovém dopravníku a je veden podélně porubem. Pluh je na 

taţných saních taţen řetězem pluhu, umístěným na spodní větvi vedení pluhu. Vně na 

tělese pluhu a střední desce se nacházejí pohyblivé naváděcí díly. Vytrhávací pluh taţený 

přes taţné sáně a střední desku ve svém pracovním prostoru nadzvedává dopravník o 

tloušťku naváděcích dílů. Reakční síly, které vznikají v důsledku práce pluhu jsou 

zachycovány přesouvacím válcem výztuţe v kombinaci s naklápěním dopravníku. V 

případě potřeby lze nasadit úsekové kotvení dopravníku pro udrţení dopravníku 

v podélném směru v poţadované poloze.  Vlastní hmotnost pluhu přispívá ke klidnému 

chodu a k dobré ovladatelnosti pluhu. Pluhovou soupravu lze ovládat pomocí naklápění 

dopravníku. V závislosti na zvoleném nastavení získává pluhová souprava snahu ke klesání 

nebo stoupání. 

 

Charakteristické prvky pluhu RHH-42: 

- spodní, resp. vrchní řez nastavitelný ve 4 stupních 

- plynule výškově přestavitelný noţový sloup 

- symetrická konstrukce tělesa pluhu a nástavců 

- variabilní výška pluhu díky modulární konstrukci 

- dobře přístupné a lehce vyměnitelné opotřebitelné díly 

- noţový systém DBT 2003 

- sníţená míra opotřebení noţů díky odklánění následných řad noţů z řezu 
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4.4.2. Štítová sekce 600/1400-2x2283-1500  

 

Jedná se o dvoustojkovou sekci která se skládá: 

- základový rám s táhly a přesouvacím zařízením 

- závalový štít  

- hydraulická stojka 

- stropnice 

- hydraulické zařízení s hadicovými vedeními a ovládáním 

 

ztaţení válce                                 600mm 

max. výška výztuţe                               140mm  

šířka výztuţe                             1450 mm 

délka stropnice                             3510 mm 

odpor výztuţe                           550 kN.𝑚−2 

 

Tabulka č. 13. Základní parametry štítové sekce 

 

Sekce je vybavena dvoudílným základovým rámem. Skládá se ze dvou jednotlivých liţin, 

které jsou na závalové straně vzájemně spojeny. Přesouvací zařízení se nachází uprostřed 

mezi liţinami. Válec přesouvacího zařízení působí přímo. Závalový štít je jednodílná 

ocelová konstrukce a je spojen se základovým rámem táhlem. Přes stropnici sekce se 

podpěrná síla stojek přenáší do nadloţí. Spojení se závalovým štítem je kloubové pomocí 

čepových spojů. Kloub je vyztuţen rohovým válcem. Tvarování stojky probíhá pomocí 

naprogramovaných výpočtů. 
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4.5. Výpočet únosnosti výztuže 

 

Výpočet únosnosti výztuže pro porub 163 902 - Štítová výztuž DBT 600/1400-2x2283-
1500: 

 

Průměrná objemová hmotnost hornin ρo  2600 (kg.m
-3

) 

Objemová tíha hornin γo  26 (kN. m
-3

) 

Součinitel vlivu způsobu dobývání  kz                                     1 

Součinitel samonosnosti vrstev       ks     0,4 

Zálomový úhel        d     10
°
 

Součinitel nakypření hornin k    1,17 

Součinitel zpoţďování závalu koz 2,015 

Minimální vzdálenost pilíř, zával lmin     3,94m 

Maximální dobývaná mocnost  m         1,4m 

 Stanovení hodnot pro výpočet potřebného odporu výztuže :  

 
Odpor porubní výztuže: (výpočet pro dobývanou mocnost 1,4m) 
 
                                                   1 

R =  γo . m . koz . ks . kz .  ---------                                                       
                                        ( k - 1 ) 

 
R = 26 . 1,4 . 2,015 . 0,4 . 1,0 . 5,88  

R = 172,5 kN.m
-2

  
 

Štítová výztuţ 600/1400-2x2283-1500 vyhovuje podmínkám porubu.163 902, t.j. Rmax 

>R (553kN.m
-2 

> 172,5 kN.m
-2

). 
 
 

Vzdálenost pro vytvoření prvního závalu v porubu: 
 
               2 . Rmax . l . (k-1)       2 . 553 . 3,94 . (1,17-1) 
Lmax =   ----------------------- = ------------------------------- = 50,87m 
                γo . kz . ks . m         26 . 1,0 . 0,4 . 1,4 
 
L = L max – š pror = 50,87 – 6,0 = 44,87m 

 
 
První zával v porubu 163 902 musí být vyvinut nejpozději v době, kdy postup rubání 

dosáhne hodnoty L = 44,87 m. 
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Opožďování závalu v rozvinutém porubu: 
 
      Rmax . ( k - 1 )                     m . tg δ  
x  [ ---------------------- - 1 ]  .  lmin  - ------------- 

          γo . m . kz . ks                  2 .(k-1) 
 
 
               553 . (1,17 - 1)                           1,4 . 0,1763 

x   [---------------------------- - 1] . 5,1 -  ------------------ = 27,1 m 

          26 . 1,4 . 1,0 . 0,4                             2 . (1,17 - 1) 
 
Při rozvinutém porubu musí být zával vyvinut ve vzdálenosti sekce/zával x = 27,1 m. 
 
                                         m            1,4 

Ovlivnění nadloží: hz =  ------  = -----------  =  8,24 m 
                                        k-1 1,17 - 1 
 

 

4.6. Hodnocení dobývacího komplexu 

 

Tento navrhovaný dobývací komplex, má za úkol nahradit poruby s individuální 

výztuţí. Odpadá ruční plenění stojek, navíc je tento komplex více automatizovaný. Pro 

mne se jeví tento dobývací komplex jako krok vpřed. Teď jen záleţí, aby sloj dosahovala 

předpokládaných mocností. 
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5. Řešení větrání a bezpečnostní opatření 

 

Plánované raţby tříd porubních bloků č. 163 902, 163 904, 163 906, 163 908 a 163 

910 budou separátně odvětrávány ze samostatného větrního oddělení (SVO) sloje č.463-

„NATAN” napojené na základní větrní systém. 

Začátek SVO bude na kříţi ochozu č. 092 x překop č. 910. Konec SVO bude   na kříţi tříd    

č. 40 199 x 40 880 (viz příloha č.8.). 

 

5.1. Větrání pro ražená důlní díla  

 

Úvodní větrní proud bude přiváděn z 9. patra ochozem č. 092, překopem č.910, těţní 

třídou 63 903 do separátně odvětrávaných chodeb.  

Raţba úvodní 63 903-3 bude odvětrávána do staničení 100 m separátním foukacím 

způsobem. Úvodní ventilátor bude na třídě 63 903. Od staničení 100 m po staničení 800 m, 

bude raţba odvětrána separátním sacím způsobem z důvodu změny razící technologie. 

Úvodní ventilátor se přemístí na větrní základnu 63 903-1. 

Výdušný větrní proud ze separátně odvětrávaných tříd bude odváděn třídou č. 63 190, 

63 180, překopy č. 951-1, 951, 952, třídami č. 40 199, 40 999 do výdušné jámy č.6. 

Zařízení pro izolaci a regulaci větrů budou postavena před dosaţením průchodního 

větrního proudu ( PVP) v jednotlivých porubních blocích. 

 

5.1.1. Zneškodňování uhelného prachu  

 

Zneškodňování uhelného prachu, u razícího kombajnu, bude prováděno pomocí 

postřiků na řezném orgánu. Na přesypech hřeblových a pásových dopravníků bude těţivo 

zkrápěno mlhovkami. Uhelný prach z lutnového tahu bude při sacím větrání zneškodňován 

odprašovacím zařízením OM 800 anebo OM 1000. Při pouţití technologie trhací práce a 

nakladače bude uhelný prach zneškodňován na čelbě pomocí vodní clony. 
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5.2. Objemový průtok větru pro třídu 63 901 dle programu SEP ver. 1.1 

 

Druh větrání : foukací bez klimatizace 

Projektovaná délka důlního díla L = 800 [m] 

Světlý průřez projektovaného díla S = 18 [m
2
] 

Max.průřez projektovaného důlního díla dílčího úseku v 

díle Smax = 18 [m
2
] 

Předpokládaná exhalace CH4 v projektovaném díle q1 = 0,023 [m
3
.s

-1
] 

Předpokládaná exhalace  CO2 v projektovaném díle q2 = 0,021 [m
3
.s

-1
] 

Předpokládaná exhalace Rn DRn = 750 [Bq.s
-1

] 

Konc. CH4 v PVP před zaústěním lut.tahu do 

projekt.díla c1 = 0,01 [%] 

Konc. CO2 v PVP před zaústěním lut.tahu do 

projekt.díla c3 = 0,08 [%] 

Konc. Rn v PVP před zaústěním lut.tahu do projekt.díla cVt = 0,12 [Bq.m
-3

] 

Přípustná konc. CH4 v projektovaném díle c = 0,5 [%] 

Přípustná konc. CO2 v projektovaném díle c2 = 0,7 [%] 

Přípustná konc. Rn v projektovaném díle cRn = 0,31 [Bq.m
-3

] 

Hmostnost trhaviny pouţité na jednu zabírku A = 120 [kg] 

Celk.objem jedovatých zplodin trhaviny vyj.hodn.CO b = 0,04 [m
3
.kg

-1
] 

Přípustná konc.konvenčního CO ve zplodinách po 

trh.práci cCO = 0,003 [%] 

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

Měrná hmotnost horniny ρoh = 3100 [kg.m
-3

] 

Čas ke sníţení konc.zplodin po trh.práci na 

přípust.konc.CO τ = 1000 [s] 

Celk.výkon naft.motorů pracujících současně v 

projekt.díle PN = 48 [kW] 

Největší vzdálenost ústí hl.lut.tahu foukacího od čelby L1 = 21 [m] 

Největší vzdálenost ústí hl.lutnového tahu sacího od 

čelby L2 = 2 [m] 

Průměr projektovaných luten (u obdélníkových 

hydraulický) D = 0,8 [m] 

Koeficient porušení radioaktivní rovnováhy (0.2-0.5) p = 0,65 [-] 

Nejmenší povolená rychlost důlních větrů v důlním díle vmin = 0,3 [m.s
-1

] 

Podíl obj.průt.chlad.zař.a hl.lut.tahem přivedeným na 

čelbu k = 0 [-] 

 

Tabulka č. 14. Důlně-technické podmínky potřebné pro výpočet požadovaného objemového 

průtoku    
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      Obj.průtok ke sníţení konc. exhalujícího CH4 na přípustnou mez   Qv1 = 4,69 [𝑚3..𝑠−1] 

Obj.průtok ke sníţení konc. exhalujícího CO2 na přípustnou mez Qv2 = 3,39 [𝑚3..𝑠−1] 

Obj.průtok ke sníţení konc. zplodin po trhací práci na příp.mez   Qv3 = 3,79 [𝑚3..𝑠−1] 

Obj. průtok pro dosaţení nejniţší povolené rychlosti důlních 

větrů Qv4 = 5,40 [𝑚3..𝑠−1] 

Obj.průtok ke sníţení konc.výf. zplodin naft.motorů na příp.mez Qv5 = 4,78 [𝑚3..𝑠−1] 

Obj.průtok ke sníţení konc. exhalujícího Rn na přípustnou mez Qv6 = 0,00 [𝑚3. 𝑠−1] 

 

Tabulka č. 15. Výchozí potřebné objemové průtoky 
 
 

     Potřebný objemový průtok důlních větrů přivedených na čelbu    Qv0 = 5,40 [𝑚3. 𝑠−1] 

 

5.3. Návrh separátního větrání třídy 63 901 
 

Větrání foukací: 

Předpokládaná délka lutnového tahu bude 860 m. Zaústění lutnového tahu z PVP  

na třídě 63 903-1. Potřebný objemový průtok větrů na čelbě je 5,4 [𝑚3. 𝑠−1] při rychlosti 

větrů v největším volném průřezu minimálně 0,3 m.𝑠−1, při maximální délce lutnového 

tahu. Poţadovaný objemový průtok větrů v PVP je 13,27 [𝑚3. 𝑠−1]. 

Typy ventilátorů : Úvodní ventilátor WLE-1005B, (APXK 630 – záloţní ventilátor).  

Na vyústění posledního ventilátoru před čelbou nasadit 3 m tlumič hluku. Na sací straně 

základního a záloţního ventilátoru instalovat mříţovinu, nebo nějakým jiným vhodným 

způsobem zabránit vniknutí neţádoucích předmětů ( např. instalovat 3 m lutnu LUKO ).  

Druh instalovaných luten: OLDORIT – Ø 800 mm, LUKO Ø 800 mm (úsek o maximální 

délce 100 m od ústí lutnového tahu).[7] 

 

Způsob uchycení, těsnění a spojování luten:  

Lutny OLDORIT  věšet pomocí závěsů s roztečí cca 1 m na nataţené ocelové lanko  

Ø 8 mm. Spojování luten provádět pomocí ţelezných mezikusů, na které je lutna 

připevněná pomocí 2 kusů pásových objímek a spoj luten je dotaţen lanovou spojkou. 

Lutny LUKO musí být spojovány minimálně 2 kusy šroubů M8. Spoje budou překryty 

těsnícími manţetami schváleného typu, oprava netěsností můţe být provedena větrním 

plátnem. Kaţdá lutne bude zavěšena na dvou drátech o Ø 3,15 mm. Kaţdou pátou lutnu 

zavěsit na řetěz.  
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Vzdálenost konce lutnového tahu od čelby stanovuji maximálně 7 luten tedy 21 m. 

Úvodní ventilátor musí být umístěn v průchodním větrním proudu nejméně 5 m od 

výdušného větrního proudu z pracoviště. Chod ventilátorů musí být dálkově kontrolován 

s vyvedením signalizace na centrální řídící stanoviště. 

 

5.4. Větrání porubu  

 

Budu popisovat větrání oblasti porubu 163 902. Úvodní větrní proud pro porub  

č. 163 902 bude přiváděn z 9. patra ochozem 092, překopem č. 910, třídami č. 63 903, 

63 990, úvodní třídou 63 903-3 do porubu. Výdušný větrní proud bude odváděn výdušnou 

třídou č. 63 901, 63 190-1, 63 190, 63 180, překopem 951 – 1, 951, 952 a výdušnou třídou 

40 199 do výdušné jámy č.6. Výdušné větry budou vedeny úpadně po třídě 63 901  

a 63 190. 

Začátek SVO pro porub č. 163 902 bude na kříţi překopu 910x ochoz 092 (bod č. 513 

příloha větrní schéma porubu č. 8.) a konec uvedeného SVO bude na kříţi překopu č.952x 

třída 40 990 (bod č. 625 příloha č. 8). 

 

Izolace a regulace větrů pro porub č. 163 902: 

- na překopě č. 910 – 2 x zděný hrázový objekt, který je jiţ vybudovaný pro potřebu       

1. dobývací kry. Hrázový objekt bude vybavený hrázovými dveřmi pro dopravu po 

závěsné dráţce a průchodem pro dopravník. 

-  na třídě 63 903 – 1 – zhotovit 2 x zděný hrázový objekt vybavený hrázovými 

dveřmi pro dopravu. 

-  na překopu č. 950 – 2 x zděný hrázový objekt vybavený hrázovými dveřmi pro 

dopravu. 

 

Parametry pro větrání porubu č. 163 902 jsou provedeny v programu SIT verze 2.3.1. . 

Výpočet větrání dle tlakových spádů je zpracován pro poruby v nejnepříznivější fázi 

dobývání – fáze rozjezdu. 
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Porub: 163 902 

Úvodní chodba: 63 903-3 Výdušná chodba: 63 901 

Kra: 9 Sloj: 463 - "NATAN" 

Denní těţba (t): 
rozvíjení se 800 

provoz 1000 

Mocnost (m): 
čistá 0,9 

dobývaná [md] 0,9 

    

Tabulka č. 16.  Potřebné údaje k programu SIT 2.3.1. 

 

Výztuţ v porubu MVPO 1600 

rovnice plochy porubu dle DPB Paskov Sp=2,25md-1,48 

profil v porubu Spor(m
2
) 3,6 

profil výdušné chodby Svch(m
2
) 15,5 

šířka rozšíření pro likvidaci porubu šroz (m): 3,0 

profil rozšíření pro likvidaci porubu [md*šroz] Sroz  (m
2
) 2,7 

profil v porubu při likvidaci [Spor+Sroz] Sporlik(m
2
): 6,3 

 

Tabulka č. 17. Potřebné údaje k programu SIT 2.3.1. 

 

úpadní vedení větrů porubem ne 

úpadní vedení výdušných větrů ano 

podpatrové dobývání ano 

jiné nejsou 

 

Tabulka č. 18. Zvláštní podmínky ve větrání 

 
 
 

 

fáze dobývání 

denní 

těţba 

Předpokládané plynové poměry dle závislosti PD~T 

plynodajnost degazace exhalace 

T PD úč.D D Ex 

t m
3
CH4.d

-1
 % m

3
CH4.d

-1
 m

3
CH4.d

-1
 

rozvíjení se 800 8 731 45 3928 4803 

Provoz 1000 9 762 45 4393 5369 

 

Tabulka č. 19. Plynové poměry 
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Propočet objemového průtoku a kontrola tvorby metanových vrstev pro fáze 

rozjezdu: 

 Q0= 
Ex

14,44 ∗  C2−C1  ∗60
  m3  . s−1  

 Q0  –  objemový průtok větrů na výdušné chodbě 

 Ex –  exhalace v porubu  m3. CH4. d−1   

     C2 −     požadovaná koncentrace CH4 na výdušné chodbě  %  

       C1 -  koncentrace CH4 na úvodní chodbě  %  

fáze dobývání 
Ex c1 c2 Q0 

m
3
CH4.d

-1
 % % m

3
.s

-1
 m

3
.min

-1
 

rozvíjení se 4803 0,1 0,6 11,1 667 

provoz 5369 0,1 0,6 12,4 746 

 

Tabulka č. 20. Potřebný objemový průtok větrů z hlediska exhalace CH4  

Objemový průtok větrů porubem: 

 

 Qpor  = 
Q0

Kz
  m3. s−1  

       
 Qpor  - objemový průtok větrů porubem  m3. s−1  

 

 Q0  objemový průtok větrů na úvodní chodbě  m3 . s−1  
 

 Kz  koeficient ztrát větrů závalem  −  
 

fáze dobývání 
Q0 Kz  Qpor  

m
3
.s

-1
 m

3
.min

-1
 - m

3
.s

-1
 m

3
.min

-1
 

rozvíjení se 11,1 667 1,35 8,2 494 

provoz 12,4 746 1,25 9,9 597 

 

Tabulka č. 21. Objemový průtok větrů porubem 
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Koncentrace metanu v porubu na výdušné chodbě: 

 Csk  = 
Ex

60 .14,4 .Q
  % CH4  

 Csk  -  koncentrace CH4 ve výdušném proudu  %  

 Q - objemový průtok větrů  m3. s−1  
  

 𝐸𝑋  -  exhalace porubu  𝑚3. CH4 . 𝑑−1   
 

fáze dobývání dílo 
Ex Q 𝐶𝑠𝑘  

m
3
CH4.d

-1
 m

3
.s

-1
 % 

rozvíjení se 
porub 

4803 
12,6 0,54 

výdušná chodba 17,0 0,54 

provoz 
porub 

5369 
9,9 0,73 

výdušná chodba 12,4 0,60 

 

Tabulka č. 22. Objemový průtok větrů porubem 

 
 

 

Kontrola rychlosti větrů zamezující tvorbu metanových vrstev: 

 

K zamezení vzniku metanových vrstev musí být splněna tato podmínka :  v ≥ vm   

v = 
𝑄

𝑆
  m .  s−1     ≥  vm  =  

1

3
 .  𝑐  .   𝑠    m .  s−1      

v – rychlost větrů v díle  m .  s−1     

𝑣𝑚  - mezní rychlost větrů  m .  s−1     

c – koncentrace CH4 v díle  %  

Q – objemový průtok větrů  m3. s−1  

S – plocha průřezu díla  m2  
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fáze dobývání dílo 
Q c S v vm 

m
3
.s

-1
 % m

2
 m.s

-1
 m.s

-1
 

rozvíjení se 

porub 12,6 0,54 3,6 3,50 0,59 

výdušná 

chodba 
17,0 0,54 15,5 1,10 0,84 

provoz 

porub 13,6 0,73 3,6 3,78 0,68 

výdušná 

chodba 
17,0 0,60 15,5 1,10 0,89 

 

Tabulka č. 23.Rrychlosti větrů zamezující tvorbu metanových  vrstev 

 

- pro rozvíjení porubu bylo Q určené tak, aby číslo vrstvení "s" bylo rovné min. 2. 

 

Podnkpodmínka byla splněna ve všech případech, ke vzniku metanových vrstev nedojde 

 
 Propočet objemového průtoku pro fázi likvidace porubu: 

 
 

dílo 
S vm 

m
2
 m.s

-1
 

porub 6,3 0,30 

výdušná chodba 15,5 0,60 

 

Tabulka č. 24. Minimální rychlosti větrů při likvidaci porubu 

 

 

pro minimální rychlost v porubu 
pro minimální rychlost ve 

výd.chodbě 

Sporlik vmpor Qpor kz Q01 vminvch Svch Q02 

m
2
 m.s

-1
 m

3
.s

-1
 - m

3
.s

-1
 m.s

-1
 m

2
 m

3
.s

-1
 

6,3 0,3 1,9 1,3 2,5 0,60 15,5 9,3 

 

Tabulka č. 25. Objemový průtok větrů pro dodržení minimální rychlosti větrů 

 
 

Q01 

m
3
.s

-1
 2,5 

m
3
.min

-

1
 

147 

Q02 

m
3
.s

-1
 9,3 

m
3
.min

-

1
 

558 

 

Tabulka č. 26. Potřebný objemový průtok větrů pro fázi  

likvidace je větší z průtoků Q01 a Q02 
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fáze dílo 
Q cCH4 v 

m
3
.s

-1
 m

3
.min

-1
 % m.s

-1
 

rozvíjení se 
porub 12,6 756 0,54 3,50 

výdušná chodba 17,0 1020 0,54 1,10 

provoz 
porub 13,6 816 0,73 3,78 

výdušná chodba 17,0 1020 0,60 1,10 

likvidace 
porub 2,5 147 0,1 0,39 

výdušná chodba 9,3 558 0,1 0,60 

 

Tabulka č. 27. Přehledná tabulka vypočtených hodnot objemového průtoku, koncentrace 

CH4 a rychlosti větru 

 

 

5.5. Bezpečnostní opatření 

 

5.5.1. Bezpečnostní opatření navržená pro ražená důlní díla 

 

Na pracovištích, dotčených tímto návrhem, budou zdravotní pomůcky pro udělení 

první pomoci v blízkosti pracovišť. Na čelbách budou nosítka a lékárnička. Operativní 

havarijní plán bude vypracován současně s technologickými postupy jednotlivých 

pracovišť. Kaţdý pracovník, daných raţeb, bude prokazatelně seznámen s moţnými 

haváriemi a s útěkovými cestami ze svého pracoviště. 

 

5.5.2. Základní opatření proti nebezpečí výbuchu plynů a prachu, 

samovznícení, průvalů vod a bahnin, průtrží hornin, uhlí a plynu, důlních 

otřesů  

 

a)  Ve všech důlních dílech, která budou provozována dle tohoto návrhu budou 

provedena veškerá opatření proti výbuchu plynů a prachu v souladu s vyhláškou 

ČBÚ v Praze č. 22/1989 Sb., vyhláškou ČBÚ v Praze č. 72/88 Sb. a rozhodnutím 

OBÚ v Ostravě č.j. 10/1990. Umístění protivýbuchových uzávěr je vyznačeno  

(viz. mapa příloha č. 2). [7] 

b) V dlouhých důlních dílech budou dodrţena veškerá ustanovení § 182 vyhlášky 

ČBÚ 22/89 týkající se míst s nehořlavou výztuţí. K zajištění odběru poţární vody 

bude potrubí důlního poţárního vodovodu opatřeno odbočkami a hydranty pro 

napojení poţárních hadic. Odbočky budou na pásových chodbách ve vzdálenostech 
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po 40 m a nejvíce do 40 m od předku. Na začátku a konci SVO budou odbočky pro 

napojení hydrantů průměru 75 mm. V místech stanovených vyhláškou ČBÚ  

č. 22/89 Sb budou rozmístěny hasící prostředky. Poţární sklad pro tuto oblast  

je na 9. patře ochoz 092. [7] 

Stanovení míry nebezpečí samovznícení ,,M“ uvedu v následující kapitole. Závod 

Lazy je sice zařazen do kategorie dolů s nebezpečím průvalů vod, ale předmětná 

oblast dobývacího prostoru byla přeřazena do kategorie bez nebezpečí průvalů vod 

a bahnin. 

 

c) Závod Lazy je zařazen mezi doly bez nebezpečí průtrţí hornin, uhlí a plynů. 

 

d) Raţená přípravná důlní díla se budou nacházet v části horského masívu 

s nebezpečím důlních otřesů ve smyslu § 4 vyhlášky ČBÚ č. 659/2004 Sb.  

ze 17. 12. 2004. S ohledem na skutečnost, ţe  oblast 9. dobývací kry sloje  č. 463 - 

,,NATAN“ se nachází zcela mimo vliv pilířů a hran v nadloţí do výšky minimálně 

200 m a zároveň není v současné době dostatek podkladů pro objektivní zpracování 

regionální prognózy. Doporučuji horský masiv při raţbách dotčených dlouhých 

důlních děl zařadit do 1. stupně nebezpečí otřesů. V průběhu raţeb a na základě 

získaných zkušeností a projevů horského masivu upřesňovat regionální prognózu. 

Podle jejich výsledků bude rozhodnuto o konečném zařazení části horského 

masívu. Při raţbách důlních děl zařazených do 1. stupně nebezpečí otřesů navrhuji 

provádět místní prognózu metodou individuálního pozorování a kontinuálního SL 

sledování. [7] 

 

5.5.3. Bezpečnostní opatření pro porub 163 902 

 

 Jedná se o porub, který bude vedený jako podpatrový, celá obast sloje č.463 

,,NATAN“ se nachází pod posledním činným patrem. Z tohoto důvodu není moţné 

provozovat více porubů najednou.  

Také bude potřeba připravit zvláštní opatření proti otřesům (ZOPO) pro poruby vedené  

v 1. Stupni nebezpečí otřesů. Měly by být součástí technologických postupů.  ZOPO  

by mělo obsahovat: 
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- Prognózu pomocí individuálního pozorování – provádět sledování  

a zaznamenávání všech projevů zvýšených napětí v horském masívu a okolí důlního díla. 

V případě, ţe bude zpozorován otřesový jev nebo příznak otřesu, musí být práce ihned 

zastaveny a osádka odvolána. Zjištěný stav nahlásit geomechanikovi a na inspekční sluţbu. 

Ověřit v daném místě ve sloji napěťový stav min. 3 vrtnými testy. Současně se vyhodnotí 

seizmická aktivita dané oblasti a na základě toho vedení rozhodne o případných dalších 

bezpečnostních opatření. 

 

- Použití vrtných testů, četnost a vzdálenosti od porubu. Vrtné testy provádět jen 

pouze do doby postoupení porubní fronty o 100 m od výchozí proráţky. Jen  

za předpokladu ţe budou vrtné testy příznivé. V případě nepříznivých vrtných testů musí 

být práce zastaveny a osádka odvolána na bezpečné místo. Provoz můţe být znovu 

obnoven po ověření účinnosti provedených preventivních opatření. 

 

- Aktivní prostředky prevence – v případě nepříznivých výsledků vrtných testů 

provádět ověřování pásma zvýšeného napětí dalšími vrtnými testy o průměru 42 mm, 

vrtané na obě strany od nepříznivého vrtného testu. Ve všech nepříznivých a prvních 

příznivých vrtných testech provést OOTP s jednotlivou naloţí takovou, aby délka ucpávky 

nepřesáhla 50% délky vývrtu. Účinnost OOTP ověřovat bezprostředně následnými vrtnými 

testy.  

 

- Pasivní prostředky – Určení počtu zaměstnanců, kteří se smí zdrţovat 

v ohroţeném prostoru.  

 

5.5.4. Hodnocení náchylnosti sloje k samovznícení 

 

Mezi hlavní faktory ovlivňující samovznícení patří hlavně petrografické sloţení uhlí, 

velikost povrchu uhlí, počáteční teplota uhlí, mocnost dobývané sloje, stupeň prouhelnění 

uhelné hmoty, dobývání pod stařinami. Hodnota kritéria ,,M“ se stanoví podle směrnice 

ředitele č. 25/2008. Toto hodnocení je zaloţeno v podstatě na technicko-provozních 

činitelích, které jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Stanovení míry nebezpečí samovznícení dle směrnice ředitele č. 25/2008. 

Prognostické hodnocení náchylnosti sloje k samovznícení "M - F" 
 pro porub č. 163 902 (fáze těžebního provozu porubu) 
 

    

  

   

  

Směrnice ředitele č. 25/2008 

 

      b o d y 

Porubní blok je: 
  

          

celistvého charakteru bez tektonické poruchy s amplitudou skoku nad 20 cm 0 

Stařinné prostory v lokalitě porubního bloku:       

jsou odděleny celíkem o síle minimálně 5 m  
  

  2 

Protiotřesová prevence OTP v lokalitě porubního bloku: 
 

  

není prováděna 
     

  0 

Postupová rychlost porubní fronty je za měsíc:       

více neţ 50 m a méně neţ 70 m 
    

2 

Porub je provozován:             

Přetrţitě a současně v průběhu dobývání není změněna délka porubní stěny ani 

není obcházena tektonická porucha 4 

Podle propustnosti je zával porubu hodnocen: 
 

    

jako středněpropustný a je zařazen do kategorie II. 
  

1 

Podmínky samoinertizace závalových prostor porubu:     

úklon dobývané sloje je menší neţ 15°na pilíř a současně je relativní plynodajnost 2 

porubu větší neţ 5 m³ CH4.t
.-1

.den
-1

 
    

  

Pro omezení pronikání větrů do závalu:         

jsou pravidelně budovány náběhové plenty 
   

1 

Jako preventivní protizáparová opatření v porubu:       

nejsou přijata ţádná opatření 
     

6 

Náchylnost uhlí k samovznícení:           

nebyla laboratorně stanovena a v dané kře a sloji se doposud nevyskytl  
  

  

zápar uhlí   
 

  
 

  1 

              

 

  

Bodový součet: 
 

        19 

 

Míra nebezpečí vzniku samovznícení ,,M“ je menší neţ stanovená ( 19 <  35). 

Z tohoto důvodu se nebudou provádět protizáparová opatření v porubu 163 902. 
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6. Technicko-ekonomické zhodnocení 

 

6.1. Náklady na přípravu porubu 163 902 
 

Pro obraţení bloku porubu 163 902 počítám s vyraţením 1720 m důlních děl. Z toho 

bude 970 m raţeno pomocí trhací práce a 750 m razícím kombajnem. Náklady na raţení 

budu rozdělovat podle technologie raţení. Denní postup při raţení pomocí trhací práce  

je 3,5 m/d. Při raţbě pomocí razícího kombajnu MR 340 to je 5 m.d
-1

. Kapacita porubu  

je cca 150 000 tun. K výpočtu nákladů jsem pouţil podklady, které mi byly poskytnuty 

Závodem Lazy. 

6.1.1. Parametry porubu 

 

Kapacita porubu   150 000 t 

Délka porubu    200 m 

Předpokládaná denní těţba  1000 t/d 

Přípravné raţby  razící kombajn 750 m 

   trhací práce  970 m 

6.2. Náklady na přípravu ložiska 
 

Náklady vypočítávám na 1 m raţby a dle podkladů vycházejí stejně pro raţbu razícího 

kombajnu a pomocí TP. Je to 25 000 Kč na metr díla. 

Materiálové náklady   1720 m x 25 000 Kč/m       Σ 43 000 000 

Provozní dny    KR 5 m.d
-1

    150 dní 

     TP 3,5 m.d
-1

   277 dní 

                    Σ 277 dní  

KR – Kombajnová raţba, TP – Trhací práce 

Práce    55 směn/d x 3100 Kč x 150 dní  25 575 000 Kč 

25 směn /d x 3100 Kč x 127 dní     9 842 500 Kč 

Náklady celkem         Σ 78 417 500 Kč 
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6.2.1. Náklady na vybavení a likvidaci porubu 

 

Provozní dny         60 dní 

Celkové směny        4000 směn 

Práce    4000 směn x 3100 Kč/směna   12 400 000 Kč 

 

6.3. Náklady na dobývání porubu 163 902 

 

Materiálové náklady   150 000 t x 25/ t    3 750 000 Kč 

Provozní dny          177 dní  

Práce  60směn /den x 177 dní x 3400 Kč/směnu   36 108 000 Kč 

 

6.4. Plánovaná doba přípravy a vydobytí porubu 

 

Obraţení bloku porubu 163 902  bude , při předpokládaném denním postupu, za 277 

dní. Plánované raţby začnou razit současně, tímto zkrátíme dobu přípravy loţiska. 

Vybavení a likvidaci porubu plánuji na 60 dní. Bude se jednat o přímý překliz sekcí 

z porubu 163 108. Takţe v návrhu nákladů je likvidace porubu 163 108, která bude 

probíhat současně s vybavením. Provozní dny porubu (177) jsem spočítal pomocí denního 

postupu a délky porubu. 

6.5. Konečné ekonomické zhodnocení 
 

Celkové náklady na vydobytí loţiska jsou 173 675 500 Kč. Výkupní cenu koksovatelného 

uhlí ze závodu Lazy odhaduji na 2650 za tunu. Mnoţství zásob připravených k vydobytí 

150 000 t. Předpokládaný zisk je 223 824 500 Kč.  

Nutno podotknout, ţe v nákladech na raţby nejsou zahrnuty odpisy z pořizovacích nákladů 

razícího kombajnu MR 340 a celého dobývacího komplexu, náklady na tvorbu finanční 

rezervy pro zahlazení hornické činnosti a rekultivace. 

Z tohoto celkového výsledku vyplývá rentabilnost investic. 
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7. Závěr 

 

Ve své práci předkládám návrh otvírky, přípravy a dobývání 9. sloje č. 463 ,,NATAN“ 

Dolu Karviná, závodu Lazy.   

Důlně-geologické podmínky této sloje jsou specifické pro černé uhlí Ostravského souvrství 

Hornoslezské pánve. Jedná se o nízkou mocnost sloje a hloubku uloţení. Z tohoto důvodu 

nebylo jednoduché zvolit vhodnou razící metodu, aby splňovala cíl této práce.  

Pro obraţení bloku porubu jsem navrhl nasazení dvou razících technologií, o kterých  

si myslím, ţe povedou k co nejhospodárnější přípravě daného porubu. Při raţení úvodní 

třídy, navrhuji pouţití kombinované výztuţe, klasickou obloukovou výztuţ doplněnou 

svorníkováním a stavbou základkového ţebra. Toto zpevnění nadloţí navrhuji z důvodů 

dvojího poţití raţené třídy 63 903-3. Tato třída se po projetí porubu bude udrţovat,  

aby se mohla pouţít pro následující porub jako třída výdušná. 

Při výběru vhodné technologie dobývání jsem vyuţil investičního programu optimalizace 

produktivity POP 2010, díky němuţ, byl na závod Lazy zakoupen nový dobývací komplex 

pro dobývání nízkých slojí od firmy Bucyrus. Tento komplex jsem navrhl dobývání 

předmětné oblasti. K  rozpojování horniny slouţí vytrhávací pluh RHH-42 a k vyztuţení 

porubu štítová výztuţ DBT 600/1400, porubový dopravník, drtič a podporubový sběrný 

dopravník.  

Kapitola řešení větrání a bezpečnostních opatření se zabývá problematikou větrání 

raţených důlních děl a porubu 163 902. Jiţ zmíněná hloubka uloţení zapříčinila, ţe se 

jedná o porub dobývaný podpatrově. Z toho důvodu bylo nejdůleţitější vypočtení 

potřebných objemových průtoků. Z hlediska bezpečnosti jsem navrhnul tuto oblast zařadit 

do 1. stupně nebezpečí otřesů. Z čehoţ plynou navrţená bezpečnostní opatření. 

Nejdůleţitější je technicko-ekonomické zhodnocení. Tahle investice si vyţádá nemalé 

finanční prostředky, ale i tak se jeví, dle výpočtů, jako velice rentabilní.  

Z tohoto důvodu si myslím, ţe by se předmětná oblast měla určitě vytěžit.       
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