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Anotace 

Práce se věnuje problematice zpevňování a vyplňování pomocí lepidel a hmot 

na Dole Darkov. Stručně se seznámíme s historií a geologií. V práci je uveden přehled 

firem a jejich výrobků, které jsou nejčastěji vyuţívány v dolech při anomálních situacích. 

Dále je řešena problematika provozních situací, jak s pouţitím lepících hmot, tak i bez 

nich. Na závěr je zhodnocena ekonomika lepení.  

Klíčová slova: geologické podmínky, horninový masiv, lepící hmoty, provozní situace  

 

Annotation 

This work pursue the problems concerning hardening and filling, with 

the assistance of adhesive materials and  substances , at the Darkov Mine. In short we will 

get acquainted with the  history and geology. The overview of the firms and their products, 

which are the most frequently used  in mines, when anomalous situations have to be solved 

is stated in this work. Further the problems of operating situations both with the use 

of adhesive materials and without them are solved as well. At the end the economy 

of adhesion is evaluated. 

Keywords: geological conditions, solid rock mass, adhesive materials, operational 

situations 
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1. Úvod 

Bakalářská práce seznamuje čtenáře se stručnou historií těţby uhlí v české části 

hornoslezské pánve a taktéţ se stopadesátiletou historií Dolu Darkov. Detailně jsou v této 

práci popsány geologické podmínky, se kterými těţba uhlí úzce souvisí a jejichţ dobrá 

znalost značně napomáhá k optimálním výsledkům těţby.   

V následující kapitole jsou zmapováni nejvýznamnější výrobci lepících injektáţích 

hmot, jeţ mají zastoupení  na českém trhu a se kterými společnost OKD, a.s. úzce 

spolupracuje. U kaţdého výrobce lepících hmot je uvedena stručná charakteristika 

společnosti a dále jsou popsány nejpouţívanější materiály.   

V rámci této práce je rozebrána problematika lepení v dole a jsou obecně popsány 

příklady řešení vybraných provozních situací, které mohou nastat. Příklady řešení jsou 

doplněny obrázky, které znázorňují moţné anomální stavy.   

V závěrečných kapitolách práce jsou popsány konkrétní návrhy řešení provozních 

situací, které v porubech a při raţení dlouhých důlních děl nastaly, a taktéţ je provedeno 

ekonomické zhodnocení. Konkrétní návrhy řešení provozních situací jsou doplněny 

fotografiemi, které byly pořízeny přímo v problémových provozech. Ekonomické 

zhodnocení se snaţí porovnat tři varianty řešení provozních situací při dobývání uhlí 

a stanovit cenu na jednu vytěţenou tunu.   
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2. Historie a geologické podmínky Dolu Darkov  

Důl Darkov, jeţ je součástí společnosti OKD, a.s., je druhým největším hlubinným 

těţebním dolem v České republice. Dlouhou dobu bezkonkurenčně kraloval v produkci 

vytěţeného uhlí mezi dalšími hlubinnými doly. Po sloučení Dolů Lazy a ČSA (dnes Důl 

Karviná), tento primát ztratil.  

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těţí jej 

v hlubinných dolech v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve – v Ostravsko-karvinském 

revíru (OKR). Vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým 

obsahem síry a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné palivo, lze ho vyuţít pro koksování 

a chemický průmysl a v dalších odvětvích. Uhlí se jako surovina prodává nejen 

na tuzemském trhu, ale vyváţí se i do okolních států EU.  

Důl Darkov dobývá loţisko černého uhlí v české části hornoslezské pánve, 

provozně označované jako ostravsko-karvinský revír. Hornoslezská černouhelná pánev má 

rozlohu asi 7 000 km
2
. Vyplňuje území trojúhelníkového tvaru mezi Ostravou, Krakovem 

a městem Góry Tarnowskie. Menším dílem o rozloze asi 1 600 km
2
 leţí na severovýchodní 

Moravě, větším dílem v Polsku [1]. 

Důl Darkov těţí uhlí na dvou důlních závodech, ve třech samostatných dobývacích 

prostorech na katastru obcí Karviná a Stonava. Důl Darkov je vybaven nejnovějšími 

povrchovými technologiemi. První uhlí bylo na jeho současném dobývacím prostoru 

vytěţeno v roce 1852. Dnes těţí Důl Darkov 3,5 milionu tun černého uhlí ročně 

a zaměstnává 4 200 lidí. 

V roce 2010 tomu bude uţ 158 let, co v lokalitě pozdější jámy Gabriela začaly 

první hornické práce. V roce 1886 byla dosaţena těţba ve výši 200 000 tun. V důlním poli 

Dolu Darkov bývalého Dolu 1. Máj začala těţba 7. dubna 1889 na Dole Hohenegger 

a 14. května 1912 na Dole Austria později přejmenovaného na Důl Barbora. Závod 

Hohenegger byl 17. července 1946 přejmenován na závod 1. máj a 31. prosince došlo 

k jeho organizačnímu sloučení se závodem Barbora. 1. dubna 1958 byl k podniku připojen 

Důl Mír (Gabriela) a ústřední závod Karviná (úpravna), čímţ vznikl jeden z největších 

důlních podniků ve střední Evropě pod názvem Velkodůl 1. máj. V roce 1972 byla 
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zahájena výstavba nového závodu  – Darkov, kde byla v roce 1982 zahájená těţba černého 

uhlí. 

Na nový závod – Darkov bylo v roce 1988 přemístěno organizační a správní 

centrum podniku, ke kterému byl od 1. dubna 1988 připojen i Důl 9. květen jako závod 4. 

Po dvou letech se Důl 9. květen znovu osamostatnil. Vedení Dolu 1. máj poţádalo 

o schválení změny názvu podniku na Důl Darkov 15. března 1991, protoţe výrobní 

centrum podniku - skipové odtěţení a úpravna uhlí se nacházejí v lokalitě závodu  – 

Darkov. 

Rozloha celkového důlního pole nynějšího Dolu Darkov, o. z, je 25,94 km
2
. 

Dobývací prostory Dolu Darkov zasahují do katastrálního území Karviná-Doly, Darkov, 

Stonava, Karviná-Město, Karviná-Ráj, Horní a Prostřední Suchá, Albrechtice a Karviná-

Staré Město. 

V současné době je Důl Darkov tvořen dvěma důlními závody, závodem 2 - Darkov 

a závodem 3 - 9. květen a dvěma povrchovými provozy – provozem povrchových sluţeb 

a provozem úpravny. Těţba z obou důlních závodů se po ukončení těţby na závodě 1 

pohybuje kolem 3 500 000 tun za rok. Z důvodů postupného vydobytí loţiska bude 

v nejbliţší budoucnosti klesat těţba aţ na 3 000 000 tun za rok.  

Závod 2 

Je nejmladším z celého Dolu Darkov, protoţe jeho výstavba začala v roce 1972 

a představovala mimo jiné stavbu nového ústředního závodu s úpravnou uhlí 

o projektované kapacitě 7 300 kt surového uhlí ročně. Těţba byla v novém závodě 

zahájena v květnu 1982, výstavba pásové dálkové dopravy pro odsun těţby a pro dopravu 

zakládky do dalších závodů byla ukončena v prosinci téhoţ roku. Na povrchu tohoto 

nového závodu byly postaveny objekty zabezpečující větrání, energii a degazaci, 

kompresorovna, ohřev vtaţných větrů, degazační stanice. V roce 1982 byla vybudována 

vertikální doprava klecového těţního zařízení Mír 5, slouţící pro otvírkové práce 

na 9. a 10. patře, ale i pro odtěţení uhlí z těţebního závodu Darkov. V září 1986 bylo 

uvedeno do provozu těţní skipové zařízení Mír 4 s první linkou odkamenění. V rámci 

investiční výstavby Dolu Darkov se jiţ výhledově počítalo s nově vznikajícím moderně 

řízeným komplexem - skupinovým dolem. Ke vzniku skupinových dolů došlo v OKD aţ 

v devadesátých letech. 
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Nový závod 2 Dolu Darkov zahrnuje rovněţ velkokapacitní úpravárenský komplex, 

který je moderním provozem, pro jehoţ řízení je vyuţito nejnovější měřící, regulační 

a výpočetní techniky. 

Hranice území, které vymezují dobývací aktivity závodu 2, mají tvar 

nepravidelného mnohoúhelníku, protáhlého ve směru východ - západ, který byl stanoven 

převáţně podle průběhu velkých tektonických poruch. V tomto dobývacím poli se nachází 

dva dobývací prostory DP Darkov a část DP Karviná-Doly II, které dále člení závod 2 

na jiţ zmíněné lokality Gabriela a Darkov. Na východě je hranice dána tektonickou 

poruchou "Těšínský zlom" a státní hranicí s Polskou republikou. Jiţní hranici tvoří 

poruchy "Dora" a "X", které tvoří přirozenou hranici s dobývacími prostory Dolu ČSM. 

Na západě je porucha "Gabriela" a dobývací prostor závodu 1, severní přirozenou hranici 

tvoří tektonické poruchy "Jindřišská" a "Doubravský zlom" [1]. 

Závod 3 

Bývalý Důl 9. květen datuje svůj vznik od 1. ledna 1957, kdy byl zřízen nový 

samostatný národní podnik Důl Suchá - Stonava, později přejmenovaný na Důl 9. květen. 

Jednalo se o první důl v ostravsko - karvinském revíru, který doslova na zelené louce začal 

brzy dávat kvalitní koksovatelné uhlí. Sloje této šachty uţ zasahují do stonavského důlního 

pole. Při budování nové stonavské šachty pomáhali tehdejší sovětští odborníci.  

Hloubení těţní jámy č. 1 započalo v květnu 1957 a 15. listopadu 1960 uţ byl 

vytěţen první vůz uhlí. Z nově budovaného dolu byla brzo do provozu uvedena jen hlavní 

těţní jáma, řada povrchových objektů byla dokončena později. Ještě dlouho byly těţba 

a výstavba odkázány na dodávku vozů ze sousedního Dolu 1. máj. 

V roce 1961 byla dokončena podstatná část povrchových objektů. II. etapu 

investiční výstavby tvořila hlavně otvírka 7. patra, akumulační nádrţe na Těrlické přehradě 

a hlavní přivaděč uţitkové vody jako základní zdroj pro budoucí provoz uhelného prádla. 

Provoz úpravárenského komplexu byl zahájen 1. srpna 1964 s dobrými výsledky 

a jiţ v následujícím roce mohla úpravna převzít mimo vlastní těţbu také část denní těţby 

uhlí ze sousedního Dolu 1. máj. 

Vyvrcholením společného úsilí provozních i výstavbových pracovníků byl pak 

převod těţby na 8. patro v polovině roku 1979. V následujícím období byla prohloubena 
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jáma Prezident Gottwald III na 9. patro, prohlubovala se jáma č. 1, uskutečňovala 

se rozsáhlá povrchová výstavba a byly připraveny návrhy na optimální otvírku a přípravu 

slojí pod 8. patrem. Řadou rekonstrukcí prošel i provoz úpravny uhlí, který tak byl 

postupně modernizován. 

Hranice dobývacího prostoru závodu 3 mají tvar nepravidelného šestiúhelníku, 

který se svými tvary přibliţuje obdélníku. Hranice dobývacího prostoru byly stanoveny 

převáţně podle průběhu velkých tektonických poruch. Východní hranici s Dolem ČSM, 

o. z. tvoří tektonická porucha „Stonavská“. Jiţní hranice je vymezena „Bludovickou 

vymýtinou“. Na západě je hranice s bývalým Dolem František vymezena geometricky. 

Severní hranici tvoří porucha „Dora“ oddělující závod 3 od lokality Gabriela - závodu 2. 

Důlní pole dnešního Dolu Darkov leţí v české části hornoslezské černouhelné 

pánve, jejíţ severovýchodní hranice je tvořena česko - polskou hranicí. Jiţní je zakryta 

příkrovy karpatského flyše a západní je dána výchozy „Štúrova mořského patra“. 

Hornoslezská pánev má počátky vzniku v hercynském vrásnění a je hodnocena jako 

polytypní. Území západně od orlovské poruchy se řadí k uhelným pánvím vrásových 

soustav, pánev východně od této poruchy k pánvím tabulovým. V důsledku tlaku 

od západu proti platformě na východě vznikla hornoslezská prohlubeň s osou nakloněnou 

k severoseverovýchodu. Sedimentace paleozoika začíná uloţením střednědevonských 

mořských karbonátů, které daly vzniknout ostravskému souvrství, a přechází ve spodním 

karbonu do vývoje kontinentálního, kterým vzniká karvinské souvrství. Sedimenty 

karvinského souvrství dosahují mocnosti aţ 1200 metrů a jsou členěny na vrstvy 

doubravské, svrchní a spodní sušské a vrstvy sedlové. Mocnost ostravského souvrství klesá 

ve směru od západu k východu z 2 880 na 1 400 metrů. Je členěno na vrstvy porubské, 

jaklovecké, hrušovské a petřkovické. Uhlonosný karbon se vyznačuje cyklickým střídáním 

slepenců, pískovců, prachovců, jílovců a uhelných slojí. V malé míře jsou zde zastoupeny 

jiné typy hornin (karbonáty, tufity). Slepence tvoří polohy v pískovcových komplexech 

sedlových vrstev o mocnosti několika decimetrů. Jejich podíl v karvinském souvrství činí 

0,74 procenta. Pískovce jsou sloţeny hlavně z křemene, ţivce, slídy a jílovité základní 

hmoty [1]. 
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Produktivní karbon je tvořen ostravským souvrstvím v redukovaném vývoji 

s výjimkou části lokality závodu 3 - 9. květen, kde je vyvinuto v úplném stratigrafickém 

rozsahu, s mocností 1 450 aţ 1 530 m, a karvinským souvrstvím. Tektonika má 

germanotypní rysy, sloje jsou porušovány a vertikálně posouvány řadou zlomů 

poklesového charakteru, přičemţ dominantním je směr severo- jiţní. Produktivní karbon se 

v západní části důlního pole nachází poměrně blízko pod povrchem, ve vrcholové části 

ostravsko-karvinského hřbetu v úrovni aţ 150 metrů nad hladinou moře. Klesá směrem 

východním do tzv. stonavského výmolu a k doubravskému zlomu a rovněţ směrem jiţním 

do bludovického výmolu, aţ do úrovně – 800 metrů. Uhlonosný karbon je na celé ploše 

zakryt uloţeninami kvartéru a terciéru. Sedimenty kvartéru, jejichţ mocnost kolísá od 3 

do 34 metrů, jsou tvořeny převáţně uloţeninami hlíny, písků, jílů a štěrkopísků. Uloţeniny 

terciéru, které tvoří převáţnou část pokryvu, dosahující mocnosti 240 aţ 1 200 metrů. 

Karbon je na převáţné části zakryt sedimenty karpatské předhlubně, na nichţ jsou uloţeny 

sedimenty spodního bádenu. Jsou tvořeny hrubozrnnými aţ balvanitými štěrky a písky, 

často nasycenými vodou o mocnosti aţ 200 metrů, známé obecně pod názvem „derit“. 

Na ně nasedají vápnité jíly a jílovce, které obsahují aţ několik metrů mocné vloţky 

pískovců [1]. 

Karvinské souvrství - sedimenty, které tvoří toto souvrství, se vyznačují 

cyklickým opakováním slepenců, pískovců, jílovců a uhelných slojí. Patří sem vrstvy 

doubravské, které však v lokalitě závodu 3 jsou zastoupeny pouze reliktem o mocnosti 

kolem 20 metrů v severní části dobývacího pole, vrstvy svrchní a spodní sušské a vrstvy 

sedlové. Vrstvy svrchní sušské se v lokalitě závodu 3 - 9. květen vyskytují rovněţ jen 

v severní části dobývacího prostoru, dosahují mocnosti cca 150 metrů, a od vrstev 

spodních sušských jsou odděleny nejstálejším a nejvýznamnějším sladkovodním 

horizontem Hubert v nadloţí sloje č. 25. Vrstvy spodní sušské dosahují mocností 200 aţ 

240 metrů. Nejsvrchnější slojí sedlových vrstev je sloj č. 34. Mocnost souvrství je 210 

aţ 250 metrů, spodní omezení je dáno stropem mořského horizontu Gaeblera. Sloje jsou 

charakteristické variabilní mocností, štěpením do lávek, četnými erozemi a nestálým 

plošným vývojem [1].  
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3. Lepící hmoty a výrobci 

V současné době je stále více věnována pozornost řešení geotechnických problémů 

v hornictví a v podzemním stavitelství, které souvisejí s kvalitou horninového masivu. 

Horninový masiv je jedním ze základních prvků ovlivňujících řešení geotechnických 

projektů. V mnoha případech nevyhovující vlastnosti horninového masivu brání 

jednoduché realizaci důlních děl a provádění hornické činnosti, a vyţadují navrţení 

a provedení řady speciálních geotechnických prací s pouţitím specifických prostředků 

a metod k ovlivnění horninového masivu. Patří sem např. tlakové injektáţe 

polyuretanových nebo organicko – minerálních pryskyřic, těsnění a vyplňování volných 

prostorů vzniklých zejména při provádění hornické činnosti.  

S postupující hloubkou dobývaní černého uhlí a snahou o co nejefektivnější 

vydobytí zásob, nacházejících se ve sloţitých důlně - geologických podmínkách, rostou 

nároky na zajištění a provádění hornické činnosti. Napěťové stavy a koncentrace napětí 

horninového masivu (důsledek narůstající hloubky dobývání, exploatace zbytkových 

uhelných pilířů v důlních polích, popř. dobývání uhlí v ochranných celících), kladou 

zvýšené poţadavky na odolnost důlních děl, proti tlakovým projevům horského masivu 

a jeho anomálním geomechanickým projevům (např. důlní otřesy). Ty jsou závislé na důlní 

geologické situaci v předmětných oblastech. S hloubkou se mění i charakter tektonického 

porušení jak uhelných slojí, tak průvodních hornin, coţ můţe mít negativní vliv na vedení 

dlouhých důlních děl, na bezpečnost při dobývání vzhledem k soudrţnosti horninového 

masivu a problému s jeho zajištěním a stabilitou podzemních prostor. Ovlivňovaní 

původních vlastností hornin a horninového masivu cílenými geotechnickými zásahy můţe 

mít v mnoha případech zásadní vliv na konstrukční technologické a bezpečnostní řešení 

daného hornického nebo geotechnického projektu [2].   

3.1 Charakteristika lepících hmot  

Pro moţnosti zpevnění vlastností uhelné hmoty je moţno vybrat z široké škály 

současných typů pouţívaných chemických injektáţích médií (např. silikátová, močovino-

formaldehydová, polyuretanová, organicko-minerální, epoxidová, aj.), vybraných 

organických (PUR) a organicko-minerálních (OMR) polyuretanových injektáţních médií. 

Tyto pryskyřice vykazují vysoké deformační schopnosti a dobré adhezní vlastnosti 
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k horninám a mají tak dobrý předpoklad k ovlivnění vlastností uhelné hmoty. Zároveň jsou 

tyto hmoty homologovány pro pouţití v hlubinných uhelných dolech. 

Polyuretanové pryskyřice 

Základními sloţkami injekčních systémů na bázi polyuretanových pryskyřic jsou 

polyisokyanát  a polyol, který svými přísadami určuje výsledné vlastnosti konkrétního typu 

polyuretanové pryskyřice. Obě sloţky se dávkují v objemovém poměru 1:1 pomocí 

speciálního injekčního čerpadla. Sloţky jsou dopravovány odděleně aţ k místu aplikace, 

kde dojde k jejich promíchání a následně k chemické reakci. Jejím výsledkem je vznik 

polyuretanové pryskyřice [2].  

Organicko-minerální hmoty 

Organicko-minerální hmoty tvoří skupinu materiálů aplikovaných nejen 

v hornictví, ale i v podzemním stavitelství a geotechnice. Organicko-minerální hmoty při 

styku s vodou nebo s přirozenou vlhkostí nenapěňují. Díky tomu nemá přítomnost vody 

v injektovaném prostředí ţádný vliv na mechanické parametry výsledné hmot. Tato 

charakteristická vlastnost je vyuţívaná u  materiálů určených pro kotevní práce nebo 

zpevňování horninového prostředí. Organicko-minerální hmoty tvořící během chemické 

reakce pěnu jsou specifickou skupinou materiálů určenou pro dočasnou stabilizaci 

a vyplnění volných prostor. Organicko-minerální hmoty nabízejí jednoduché zpracování 

pomocí čerpadel s poměrem dávkování sloţek je 1:1 [2]. 

Těsnící a vyplňovací hmoty 

Základem těsnících a výplňových hmot jsou minerální sloţky obsahující cementy, 

sádry, minerální výplně a příměsi urychlující rosolování, napěňování. Pouţívají se pro 

vyplňování volných prostorů za výztuţí, vyplňování prostorů vzniklých v důlních dílech 

a chodbách, kde je poţadován podpěrný a těsnící účinek.  

3.2 Aplikace lepících hmot 

Jednou z moţností aplikace takovýchto geotechnických zásahů do horninového 

masivu jsou injektáţní technologie. V posledních cca 15 letech se v oblasti injektáţních 

technologií u nás významněji rozšířilo pouţívání chemických injektáţních pryskyřic 

na bázích polymerů. Tyto injektáţní hmoty je moţné velmi dobře pouţít k ovlivnění 
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fyzikálně mechanických vlastností horninového masivu. Injektáţním procesem vznikají 

nové materiály – tzv. geokompozity, jejichţ vlastnosti se výrazně liší od původní horniny. 

Významný faktor, který ovlivňuje výběr injektáţního média a zároveň efektivnost 

injektáţní technologie, jsou výsledné vlastnosti geokompozitů.  

Při injektování horninového masivu vyplňuje injektáţní médium diskontinuity 

(trhliny, vrstevní spáry, apod.) v hornině. Zejména tento druh šíření injektáţního média je 

uplatňován při injektáţích v uhelných dolech, kde mohou být předmětem úpravy vlastnosti 

horninového masivu především boky důlních chodeb, raţených mocných slojích, přechody 

porub – porubní chodba, popř. počva, která často bývá prorostlá uhelnými proplástky a má 

tendenci se snadno vytlačovat do volného prostoru. Zpevňování můţe být rovněţ 

prováděno v průvodních horninách horninového masivu v místech, která jsou oslabena 

výskytem tektonických pásem, popř. jsou nepříznivě ovlivněna dobývacími a přípravnými 

pracemi v předmětných oblastech [2]. 

Vlastnosti horninového masivu lze hodnotit z mnoha pohledů, které závisí na typu 

řešené geotechnické problematiky. V oblasti uhelného hornictví se jedná především o: 

 problematiku stability a ţivotnosti důlních chodeb, 

 stabilitu porubních prostorů (např. stabilita uhelného pilíře, popř. stabilita 

klíčového uzlu u stěnového dobývání, kterým je přechod porub-chodba), 

 bezpečnost práce při zajišťování důlních děl, na kterou mají vliv pevnostní 

a přetvářné vlastnosti hornin v závislosti na typu a stavu horninového masivu 

(druh horniny, přítomnost tektonických pásem, stupeň porušení horninového 

masivu, rozevření trhlin, vlhkostní poměry a další), 

 problematiku zvýšení pasivní bezpečnosti důlních děl proti účinkům důlních 

otřesů. 

3.3 Výrobci lepících hmot  

V současné době existuje několik výrobců, kteří se zabývají výrobou, aplikací 

a poradenskou činností. Ve své práci jsem se zaměřil především na výrobce, kteří na trhu 

zaujímají čelní postavení. Díky sortimentu dodávaných hmot, poradenské a projekční 
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činnosti, obsluţnosti a dosaţitelnosti servisu v rámci našeho regionu se prosadili 

ve společnosti OKD.  

3.3.1 Minova Bohemia 

Tato společnost vznikla v roce 1982 a sdruţuje organizace, vysokoškolská 

a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce, specializující se na hornictví, podzemní 

stavitelství a obory s touto problematikou související.  

Skupina Minova se rovněţ zabývá vývojem materiálů a technologií, jejich pouţitím 

také v hornictví, zajišťuje technickou pomoc a maximální odbornou podporu. Divize úzce 

spolupracuje s projekčními a výzkumnými ústavy a taktéţ s VŠB-TU Ostrava [3]. 

U těţebních organizací se divize hornictví angaţuje zejména při zvládání nestability 

horninového masívu v provozovaných porubech i raţených důlních dílech. K tomuto účelu 

je vyuţívána řada produktů s různými vlastnostmi a chemický sloţením. Divize hornictví 

zajišťuje a rozvíjí prodejní a realizační aktivity také u těţební společnosti OKD, mezi 

zákazníky společnosti rovněţ patří i organizace realizující likvidaci dolů a zahlazování 

hornické činnosti, jako je např. DIAMO s. p. 

Nejčastěji pouţívané produkty na Dole Darkov: 

Bevedol S 21 - Bevedan 1F 

Rychle reagující dvousloţková polyuretanová injekční pryskyřice, neobsahující 

fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Zpevňuje silně narušená, suchá nebo 

mírně zavlhlá horninová pásma. Je vhodná pro zpevnění a stabilizaci uhelného pilíře, 

stabilizaci styku porub-chodba, lepení injekčních zavrtávacích tyčí, sanace starých důlních 

děl a mnoho dalších pouţití. Pryskyřice je pouţitelná při teplotě injektovaného prostředí aţ 

do – 25 °C. Jedná se o směs polyolů a přísad [3]. 

PUR patrony 

Rychle reagující a napěňující dvousloţková polyuretanová pryskyřice Bevedol S – 

Bevedan naplněná do patron z fólie, neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky 

a halogeny. PUR patrony jsou určeny ke stabilizaci uhelného pilíře a nadloţních hornin 

technologií jehlování pomocí dřevěných nebo sklolaminátových kotev [3].  
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Ekoflex 

Dvousloţková výplňová a injekční fenolformaldehydová pryskyřice, vyznačující 

se velmi rychlou reakcí a vysokou schopností napěnění. Má podpěrný a těsnící účinek. 

Je určena především pro stabilizaci rozrušeného horninového masivu, rozvolněných zón 

při závalech, vyplňování volných prostor za výztuţí a další aplikace [3]. 

Geoflex 

Rychle reagující nepěnící dvousloţková elastifikovaná injekční pryskyřice 

s výbornou přilnavostí k hornině a stavebním materiálům. Je určena pro zpevnění 

horninového masivu, betonových konstrukcí a pro upínání kotevních prvků lepením. 

Vzhledem k rychlosti chemické reakce je Geoflex klasifikován jako okamţitě únosný [3]. 

CarboThix 

Nepěnící dvousloţková organicko-minerální injekční pryskyřice s prodlouţenou 

dobou vytvrzení, určená k lepení tyčových kotev a k injektáţi zavrtávacích kotevních 

systémů TITAN a R. Po smíchání sloţek získává CarboThix tixotropní vlastnosti, takţe 

nevytéká z dovrchních vývrtů i vrtů větších průměrů. Zároveň nepropouští vodu a je 

odolný proti agresivní vodě [3]. 

Krylamina Super 

Krylamina Super je dvousloţková výplňová a těsnící pěna vyrobená na bázi 

močovino-formaldehydové pryskyřice. Vyznačuje se odolností proti migraci plynů, 

vysokým stupněm napěnění. Své vlastnosti si uchová i při změně objemu zatíţením 

nadloţních hornin. Základní sloţky jsou nehořlavé a rozpustné ve vodě. Výsledný materiál 

je nehořlavý, nepřenáší plamen a nedoutná. Nepodléhá biologické korozi a UV záření, 

ve vodě je nerozpustný. Při stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnící vlastnosti. 

Její ţivotnost v důlních podmínkách dosahuje aţ 5 let [3].  

3.3.2 Weber mining 

Skupina Weber je zastoupena na celém světě uţ více neţ čtyřicet let. Weber mining 

se angaţuje nejen v hornickém průmyslu, stavebnictví, ale i tunelářském odvětví. Zabývá 

se vyuţitím inovativních technologií a vývojem nových materiálů [4]. 
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Nejčastěji pouţívané produkty na Dole Darkov: 

Mariklej 

Je dvousloţková močovinová injekční pryskyřice pouţívaná ke stabilizaci 

i zesilování porušeného uhelného pilíře. Vtlačování se uskutečňuje pomocí dávkovacího 

čerpadla a injekční pistole. Smíchání obou sloţek – pryskyřice a katalyzátoru v poměru 4:1 

způsobuje reakci produktu. Malá viskozita umoţňuje vtlačování výrobku do nejmenších 

spár. Rychlá reakce a vysoká pevnost způsobuje dobré zesílení uhelného pilíře [4].  

Marithan 

Dvousloţková polyuretanová injekční pryskyřice. Injekční pryskyřice jsou určeny 

pro zpevňování horninových vrstev a uhelných slojí a také k utěsňování proti přítokům 

vody resp. migraci plynů. Jsou injektovány v objemovém poměru 1:1 (pryskyřice: 

katalyzátor). Injekční pryskyřice jsou schváleny k pouţívání v plynujících dolech 

a nebezpečnými atmosférickými podmínkami. Pryskyřice se vyznačují velmi dobrou 

přídrţností k podkladu a vysokou pevností v tlaku a ohybu za jejich současné pruţnosti. 

Malá viskozita výrobku spolu s časem reakce umoţňuje vnikání do hloubky horninového 

masivu a náleţité vyplnění nejmenších prasklin a štěrbin a působí účinnou konsolidaci 

injektování horniny. V závislosti na potřebě se pouţívají pryskyřice s různou dobou reakce 

[4]. 

Mariflex 

Dvousloţková fenolová pryskyřice určená k vyplňování volných prostorů 

(nadvýlomů) a ke konsolidaci rozvolněných hornin injektáţí. Můţe být rovněţ pouţívána 

k utěsňování rozpukaných horninových vrstev proti migraci plynů. Vyznačuje se velmi 

rychlou reakcí, vysokým stupněm napěnění a dostatečnou pevností pro vyvození 

podpěrného účinku. 

Sloţky systému jsou tvořeny fenolovou pryskyřicí a katalyzátorem na bázi kyseliny 

fenolsulfonové, které se míchají v poměru 4:1. Vzniklá směs tvoří jiţ na ústí směšovací 

pistole hustou pěnu, jeţ rychle nabývá na objemu a tvrdne. Finální vlastnosti pěny se 

dosahují uţ po 5 minutách. Z jednoho kompletu sloţek (120 litrů pryskyřice a 30 litrů 

katalyzátoru) je moţné získat cca. 4 m
3
 pěny [4]. 
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Nejčastěji pouţívané produkty na Dole Darkov: 

3.3.3 Schaum - Chemie Mikołów 

Firma "Schaum - Chemie Mikołów" Sp. z o. o. působí na trhu od roku 1992. Nabízí 

nejnovější produkty průmyslové chemie, nacházející vyuţití především hornickém 

průmyslu i ekologii. Zabývá se výrobou produktů, jako jsou izolační pěny, vyplňující pěny 

a v neposlední řadě polyuretanové a zpevňující lepidla [5].  

Porocem 

Vícesloţková směs, minerálně-cementové - pěnivé pojivo, pouţívané jako pojivo 

v podzemním stavitelství a hornictví. K odběratelům je dodáván ve stavu suché práškové 

směsi. Po smíchání v místě pouţití s vodou a po napěnění vzduchem, se získává polotekutá 

směs, kterou tlačíme pomocí čerpadla do vyplňovaných volných prostor. 

Po ztvrdnutí napěněné směsi získáváme hmotu o konzistenci minerální pemzy 

o velké pórovitosti a velké odolnosti na tlak. Je to nehořlavý materiál a odolný na působení 

agresivních faktorů [5].  

Antypirogel 

Je směsí minerálních sloţek a antypirogenů obsahující doplňky usnadňující tvorbu 

plastického gelu, který je vyráběn v podobě suchého prášku šedé barvy. Po dynamickém 

smíchání antypirogelu s vodou získáváme polotekutou směs, která za určitou dobu podléhá 

prospěšnému gelování. Doba k získání gelu je odvislá mimo jiné od: poměru vody k suché 

hmotě, době míchání a tvrdosti vody. Doba gelování kolísá od 1 minuty do 30 minut – při 

poměru vody: suchý prášek je vhodný od 1:1 do 2,5:1 [5]. 

Izolitex C 

Je nehořlavou a netoxickou směsí přírodních minerálních sloţek a cementů 

obsahující doplňky zlehčující smíchání s vodou a urychlující tvrdnutí. Vyráběn je v podobě 

suchého prášku šedé barvy. Základními sloţkami směsi jsou komponenty na bázi 

minerálních sloţek (rozmělněná hornina), cementy, doplňky usnadňující smíchání s vodou 

a urychlující získání poţadované pevnosti [5]. 
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4. Problematika lepení porubů 

V porubech na Dole Darkov se pouţívá dobývací metoda stěnování z pole na řízený 

zával. Uhelné sloje představují jeden z nejslabších článků karbonského horninového 

masívu, coţ má podstatný vliv na geotechnické podmínky provozování hornické činnosti 

mocných uhelných slojí při vedení důlních děl a dobývání. Dobývání uhlí probíhá 

v sušských, ale hlavně v sedlových slojích, kde nadloţí tvoří převáţně nesourodá vrstva 

jílovců, slepenců, písčitých prachovců a pískovců. Tyto vrstvy označujeme za bortivé 

nadloţí.  

Při dobývání v mocných uhelných slojích můţe nastat několik provozních situací, 

které je moţno řešit pomocí lepících hmot. Mezi tyto situace v porubech patří: 

 výlomy nadloţních hornin, 

 vyjíţdění pilíře v porubu,  

 zpevnění výklenků,  

 projíţdění chodeb porubem. 

V následujících podkapitolách bude pojednáno o jednotlivých situacích a jejich 

řešení bez pouţití lepících hmot a s pouţitím lepících hmot. 

4.1 Výlomy nadložních hornin  

Nejdříve přiblíţím metodu řešení provozních situací v porubech bez pouţití 

lepících hmot. Tato anomálie se dá řešit několika způsoby:   

 vyloţením - vyhraňováním výlomů nad mechanickou výztuţí dřevem, 

 zavrtáním rovného K profilu do pilíře a volného prostoru nad mechanickou 

výztuţí vyloţit dřevem, 

 vykopáním výklenku do pilíře, nataţením K profilu, podbudováním 

individuální hydraulickou výztuţí (IHV) a vyloţením volného prostoru 

dřevem. 
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Obrázek č. 1 Řešení výlomu nadložních hornin v porubu bez použití lepících hmot 

 

Obrázek č. 2 Řešení výlomu nadložních hornin v porubu pomocí výklenku v pilíři 
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Dále budou uvedeny příklady řešení provozních situací pomocí lepících hmot 

a výplňových materiálů: 

 injektáţ lepící hmoty pomocí injektáţního čerpadla do pilíře, 

 aplikace výplňové hmoty mezi stropním štítem a výlomem, 

 injektáţ lepící hmoty do nesoudrţných nadloţních hornin. 

 

 

Obrázek č. 3 Ukázka injektáže lepící hmoty v nesoudržném nadloží 

4.2 Vyjíždění pilíře v porubu 

V případech, kdy jsou střihy ve sloji s ohledem na jejich četnost a směr nepříznivé, 

z hlediska nebezpečí vyjíţdění uhlí z pilíře je tato situace řešena jako prevence – 

zpevněním, zavrtáváním dřevěných jehel do pilíře, kolmo na střihy v uhelné sloji.  
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Obrázek č. 4 Řešení vyjíždění pilířů pomocí zavrtaných dřevěných jehel 

Tuto anomálii lze řešit zavrtáváním pomocí dřevěných jehel s vyuţitím patron 

PUR. Dřevěné jehly jsou pevněji fixovány k  horninovém masivu a nedochází k jejich 

samovolnému vypadnutí nebo vytrţením řezným orgánem dobývacího stroje.  

4.3 Zpevňování výklenků 

V současné době na Dole Darkov dobýváme poruby, které mají délku 50 aţ 200 

metrů. Tyto poruby můhou dosahovat denní postup 4 aţ 8 metrů, proto jsou kladeny 

vysoké nároky na zajištění chodeb v předpolí porubů (výklenků). Při nesoudrţném nadloţí 

se pouţívá několik způsobu zajištění výklenku: 

 zavrtávání rovného K profilu z boku důlního díla kolmo na pilíř, 

 vrtání roxorů z boku důlního díla kolmo na pilíř, 
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 ruční vyuhlováním výklenku, vysypávání nadloţí aţ po soudrţný strop, 

následné zajištění rovným K profilem, pobudováním IHV a vyhraňováním 

volného prostoru dřevem. 

Zpevňování výklenků je provozní situace, kterou můţeme řešit pomocí lepících 

a výplňových hmot několika způsoby: 

 injektáţ horninového masívu z porubní fronty  

 injektáţ horninového masívu z porubní chodby  

4.4 Projíždění chodeb porubem 

V sloţitých důlně-geologických podmínkách se stávají případy, ţe je nutno přejít 

porubem stará důlní díla nebo průzkumná důlní díla. Tyto důlní díla v předpolí porubů 

je moţno obejít - přestěhováním technologie za předmětné důlní dílo nebo přejít porubem. 

Takovéto přejíţdění porubem je náročný a vysoce rizikový proces, který je moţno zvolit 

pouze při dobrých důlně – geologických podmínkách. Vzhledem k tomu, ţe se převáţně 

jedná o stará důlní díla, u kterých je velká pravděpodobnost rozrušených  nadloţních 

vrstev, je nutno toto řešit pomocí lepících a výplňových hmot.  

4.5 Příklady řešení provozních situací v porubech na Dole Darkov 

4.5.1 Řešení provozní situace v porubu č. 340 801 

Geologické poměry 

Sloj 40 (holeritní číslo 504) náleţí stratigraficky k sedlovým slojím karvinského 

souvrství. V oblasti 8. kry je uloţena v hloubce ~ 760 aţ 840 m pod povrchem zemským. 

Generální úklon vrstev v 8. kře činí 7° aţ 11° směrem jihovýchodním. Mocnost sloje je 

v rozsahu cca 7,8 m aţ 10,7 m. Průměrná mocnost vychází cca 9,25 m. V předmětné ploše 

se výskyt výrazných tektonických poruch nepředpokládá. 

Dobývání porubu č. 340 801 je vedeno ve 40 sloji 8. kře v centrální části 

dobývacího prostoru Karviná-Doly II. Oblast dotčená dobýváním tohoto porubu 

je ohraničena na severozápadě tektonickou poruchou "Oborská", na severovýchodě 

tektonickou poruchou "Helena".  
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Bezprostřední nadloţí sloje 40  tvoří střídající se vrstvy prachovců, pískovců 

a slepenců mocné 46,7 m po nebilanční sloj č. 38b (0,45 m uhlí), následuje vrstva 24,0 m 

prachovců a pískovců po nebilanční sloj č. 38a (1,50 m uhlí), pokračuje vrstva 23,4 m 

prachovců, pískovců a slepenců po nebilanční sloj č. 37f (0,50 m uhlí), dále následuje 

vrstva 1,3 m prachovce po bilanční sloj č. 37e. Tato sloj byla vydobyta poruby č. 337 802 

a 337 801. Vzdálenost sloje č. 40 od sloje č. 37e je cca 97,8 m. Redukovaná pevnost 

nadloţí je ~ 39,6 MPa. 

Střihy ve sloji s ohledem na jejich četnost a směr jsou nepříznivé z hlediska 

nebezpečí vyjíţdění uhlí z pilíře. 

Parametry porubu 

Tabulka č. 1 Základní údaje porubu č. 340 801 

Základní údaje 

délka porubu 102 m 

šířka pokosu 0,75 m 

dobývaná mocnost 

(průměrná) 
4,6 m 

úklon úvodní chodby 4 - 12
o
 

úklon výdušné chodby 5 - 8
o
 

úklon proráţky 3 - 6
o
 

 

Popis provozní situace 

V předmětném porubu dochází vlivem anomálního vývoje sloje (úloţné poměry, 

tektonické poruchy), ale také vlivem technologické nekázně osádky dochází k vyjíţdění 

uhelného pilíře a následnému protrhávání nadloţí. Je nutno provádět zpevňování uhelného 

pilíře proti jeho vyjíţdění a moţnému následnému protrhávání stropu. V první fázi 

se přistoupilo na řešení dané situace bez pouţití lepících hmot, viz stať 4.1 a 4.2. Pracovní 

postup byl zdlouhavý, hlavně však vystavoval zaměstnance většímu bezpečnostnímu 

riziku. Po zhodnocení situace se rozhodlo pro kombinovanou variantu zpevnění uhelného 

pilíře – injektáţí hydraulických svorníků typu Boltex-Pakran 5, pomocí injektáţních hmot 

Bevedol S a Bevedan a následným zavrtáním rovných K profilů a vyloţení výlomu 

nad mechanizovanou výztuţí pomocí dřevěných hrání. Výsledek tohoto rozhodnutí splnil 

veškerá očekávání, která se od injektáţe poţadovala. Jiţ po několika pokosech pilíř přestal 

vyjíţdět, tím se zmenšil prostor mezi pilířem a stropnicemi mechanizované výztuţe. Tímto 
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byla zajištěna větší podpůrnost nadloţí a nedocházelo k jeho dalšímu protrhávání. Injektáţ 

hydraulických svorníků byla aplikována ještě jednou, aby byla zajištěna soudrţnost 

uhelného pilíře. Dále osádka v údrţbářské směně preventivně zavrtávala dřevěné jehly 

v kombinaci s patrony PUR do pilíře v místech, kde by mohlo dojít k narušení jeho 

soudrţnosti.  

 

Tabulka č. 2 Průměrné hodnoty dosažené porubem č. 340 801 za 24 hodin. 

Období Ø postup Směnnost 
Spotřeba 

materiálu 
Vytěžené tuny 

Běţný provoz 4,2 m konstantní konstantní 2 646 

Anomální stav řešený 

klasickým způsobem 
1,4 m konstantní 

konstantní  

+ 33 740,- Kč 
  882 

Anomální stav řešený 

pomocí aplikací 

injektáţní hmoty 

3,3 m konstantní 
konstantní 

 + 45 510,- Kč 
2 079 

 
 

4.5.2 Řešení provozní situace porubu č. 334 800 

Geologické poměry 

Sloj 34, holeritní číslo 562, náleţí stratigraficky k sedlovým slojím karvinského 

souvrství. Je uloţena v hloubce 580 aţ 670 m pod povrchem zemským. Generální úklon 

sloje v 8. kře činí cca 5° směrem jihovýchodním. Mocnost sloje je cca 2,5 m. V předmětné 

ploše se vyskytují tektonické poruchy poklesového charakteru o výšce shozu 0,2 - 1,2 m. 

Plocha porubu 334 800 je situována ve  8. kře a je ohraničena půdorysně 

na severozápadě tektonickou poruchou „Oborská“, na východě tektonickou poruchou 

"Stonavská" a na jihu tektonickou poruchou „Dora“. 

Bezprostřední nadloţí sloje č. 34 je tvořeno vrstvou 1,20 m tmavošedého 

kořenového jílovce, 0,4 m jemnozrnného pískovce, 4,60 m pískovce hrubozrnného, 6,35 m 

střednězrnného pískovce a 0,1 m uhlí (sloj č. 32e). Dále následují především vrstvy 

pískovců aţ po sloj 32d, jejíţ vzdálenost je cca 36 m od sloje 34. Redukovaná pevnost 

nadloţí je vyhodnocena na 38,6 MPa.  
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V předmětné ploše lze předpokládat tyto tektonické poruchy: ohyb sloje, stlakové 

pásmo, střih o amplitudě 0,2 m aţ 1,5 m. 

Parametry porubu 

Tabulka č. 3 Základní údaje porubu č. 334 800 

Základní údaje 

délka porubu 78,8 m 

šířka pokosu 0,75 m 

dobývaná mocnost (průměrná) 2,8 m 

úklon úvodní chodby 3 - 11
o
 

úklon výdušné chodby 3 - 13
o
 

úklon proráţky 4 - 7
o
 

 

Popis provozní situace 

Vlivem nesoudrţného nadloţí porubního bloku, vzhledem k opoţďujícímu 

se závalu došlo k projevu patkových tlaků v prostoru mezi pilířem a štíty 

mechanizovaných výztuţí, čímţ docházelo k propadávání nadloţí ve větších horninových 

blocích. Mechanizovaná výztuţ, vzhledem k svému rozsahu neplnila podpěrnou funkci. 

Vzniklá situace se řešila kotvením nesoudrţného stropu k vrstvě pískovců. Jako kotevních 

prvků bylo pouţito samozavrtávacích  svorníků typu IBO o průměru 28 mm o délce 2,5 m. 

Byla pouţita lepící hmota Bevedol S a Bevedan, aplikovaná pomocí injektáţního čerpadla. 

Díky tomuto řešení, které bylo nutno v průběhu provozovaní porubu několikrát zopakovat 

nedošlo k zásadním výpadkům v plnění stanovených úkolů. 

4.5.3 Řešení provozní situace v porubu č. 40 302s 

Geologické poměry 

Porub č. 40 302s je veden v severní části geologických bloků č. 31, č. 29 a č. 28. 

Tyto bloky jsou evidovány ve sloji č. 40 v 5. a 3. kře, v jiţní části dobývacího prostoru 

Stonava. Geologický blok č. 31 je evidován v ochranném pilíři jam Su-Sto I a Su-Sto III. 

Sloje č. 39. (holeritní č. 512) a č. 40 (holeritní č. 504) v oblasti dotčené dobýváním 

porubu č. 40 302s jsou spojeny. Porub bude veden ve vrchní lávce 40. sloje. 

Severní část dotčených zásob je vymezena „Kateřinským poruchovým pásmem“, 

západní část bude bezprostředně navazovat na ukončený porub č. 40 507. Zásoby uloţené 

jiţně jsou určené k dalšímu vydobytí. 
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V nadloţí 40. sloje jsou uloţeny vrstvy: 7,2 m pískovec jemnozrnný, zelenošedý, 

glaukonitický, 0,8 m prachovec černošedý, 3,0 m slepenec drobnozrnný, 2,55 m prachovec 

černošedý, jílovitý 4,85 m slepenec drobnozrnný, 3,6 m prachovec černošedý dosahující 

k 0,5 m vrstvě uhlí – nebilanční 38.b sloj, která je oddělena 5,60 m vrstvou prachovce 

od sloje č. 38a. Průměrná pevnost nadloţí Dred = 33,1 MPa. 

Parametry porubu 

Tabulka č. 4 Základní údaje porubu č. 40 302s 

Základní údaje 

délka porubu 50 m 

šířka pokosu 0,75 m 

dobývaná mocnost (průměrná) 3,7 m 

úklon úvodní chodby -12 - 2
o
 

úklon výdušné chodby -13 - 3
o
 

úklon proráţky 5 - 15
o
 

 

Popis provozní situace 

Porub č. 40 302s je dobýván z pole úpadním stěnováním (s úpadním vedením 

porubní fronty) na řízený zával. Porub je vybaven mechanizovanou výztuţí podpěrně 

ohrazující typu FAZOS 17/37. Při provozu porubu s mechanizovanými výztuţemi jsou 

dodrţovány všeobecné zásady v souladu s § 260 vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutí č.j. 300/2008 OBÚ v Ostravě.  

Dobývání porubu č. 40 302s bylo zahájeno dne 4.1.2010, výchozí proráţka 

se nacházela 20 m před průzkumným dlouhým důlním dílem 4030. Zbytková směrná délka 

byla 350 m . Od styku průzkumného důlního díla s těţní třídou se nacházela ve vzdálenosti 

12 m tektonická porucha - střih o amplitudě 2,5 m. Před průnikem technologie 

do průzkumného důlního díla bylo toto dílo zajištěno pomocí K profilů a nad nimi 

vyhraňované dřevem. Pro bezpečné a rychlé projetí chodbou celou technologií 

se zainjektoval protější bok průzkumného důlního díla. Po délce 15 m od těţní třídy byly 

K profily vrtány do hloubky 2 m a hydraulické svorníky typu Boltex – Parkan 5  na 2,5 m, 

aby nedocházelo k samovolnému úniku lepidla a zároveň byla zajištěna stabilita pilíře proti 

vyjetí v místě tektonické poruchy. Toto důlní dílo bylo projeté za sedm pracovních dnů. 

Dále v předpolí porubu se nacházeli tektonické poruchy (shoz) a velké výlomy nad TH 

výztuţí na přilehlé třídě. Tato situace se nejdříve řešila obvyklým  způsobem, bez pouţití 
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lepících hmot – viz. 4.1, ale tento postup nám nezajišťoval denní postup 5 m. Proto 

se přistoupilo k injektáţi horninového masivu, jak z porubu, tak i z boku důlního díla. 

Po stabilizaci pilíře se pokračovalo v injektáţi pouze z boku důlního díla v předstihu 10 m. 

Injektáţ nebyla vţdy úspěšná z důvodu drolivého nadloţí. V poslední fázi došlo k zlepšení 

stropních podmínek, proto se přistoupilo k zavrtávání rovných K profilu do boku důlního 

díla, aby se nezvyšovaly náklady na tunu uhlí. Porub byl ukončen dne 19. 4. 2010. 

 

Obrázek č. 5 Zavalený styk třída- porub před aplikací lepící hmoty 

 

Obrázek č. 6 Styk třída- porub po aplikaci lepící hmoty a postupu porubní fronty o 10 m 
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5. Problematika lepení v ražených dlouhých důlních dílech 

Významným faktorem, který má vliv na stabilitu dlouhých důlních děl, raţených 

v mocných slojích, je technologicky nezbytné situování chodeb pod jejich stropem. Toto 

situování důlních chodeb se nepříznivě projevuje, jak v oblasti odolnosti porubních chodeb 

proti účinkům horských tlaků, tak v oblasti odolnosti těchto důlních děl proti účinkům 

horských otřesů. Nezanedbatelný vliv na stabilitu důlních děl a odolnost proti účinkům 

otřesů mají jak vlastnosti uhlí, tak způsob jejich vyztuţování. Důlní chodby jsou v naprosté 

většině případů vyztuţeny ocelovou výztuţí obloukového tvaru, která není předepnutá, 

a jejichţ kontakt s okolními horninami je nedostatečný. Většinou se jedná o otevřené 

konstrukce s relativně nízkým odporem proti zatěţování z boku a počvy.  

Při raţení v mocných uhelných slojích můţe nastat několik provozních situací, 

které je moţno řešit pomocí lepících hmot.  

 výlomy nad výztuţí raţených dlouhých důlních děl, 

 výlomy v bocích raţených dlouhých důlních děl,  

 vyjíţdění uhelné sloje v raţených dlouhých důlních dílech. 

5.1 Výlom nad výztuží v nadloží ražených dlouhých důlních děl  

Při nesoudrţném nadloţí, při raţení dlouhých důlních děl dochází k vytváření 

výlomů nad TH výztuţí. Tyto výlomy jsou z hlediska únosnosti vyztuţování dlouhých 

důlních děl neţádoucí, rovněţ se v nich mohou hromadit nebezpečné plyny, hlavně metan. 

Únosnost vychází z předpokladu řádně vyplněných prostorů nad výztuţí. V případě 

nedostatečného provedení základkového polštáře mezi výztuţí a horninou vykazuje 

realizované dílo neţádoucí deformace, které následně kriticky oslabí únosnost ocelových 

oblouků (dojde řádově aţ k 10-ti násobnému sníţení únosnosti). 

Výlomy jsou obvykle zajišťovány pomocí dřevěných hrání a zaloţením inertním 

materiálem - základkový polštář (viz. obrázek č. 7). Vzniku těchto výlomů předcházíme 

pomocí zavrtávání roxorů do stropu důlního díla. 
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Tuto situaci lze rovněţ řešit pomocí injektáţních a výplňových hmot. 

 injektáţ lepící hmoty do nesoudrţných nadloţních hornin, 

 aplikace výplňové hmoty mezi strop a výztuţ. 

 

hráň

hráň

směr ražby

 

Obrázek č. 7 Způsob řešení výlomu při ražení dlouhého důlního díla 
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Obrázek č. 8 Zpevňování boků dlouhého důlního díla 

5.2 Výlom v bocích ražených dlouhých důlních děl  

Při raţbě dlouhých důlních děl dochází k vytváření výlomů v bocích raţených děl 

způsobených odlučováním uhelné sloje od stropu a následnému uvolnění uhlí v bocích 

nebo vlivem geomechanických jevů. Tyto výlomy jsou rovněţ z hlediska stability 

a bezpečnostních aspektů neţádoucí. Vznik těchto výlomů obvykle předcházíme pomocí 

zavrtávání roxorů do boků důlního díla a výlomy jsou následně zakládány inertním 

základkovým materiálem. 

Účinnějším způsobem předcházení tvorby výlomů v bocích raţených dlouhých 

důlních děl je docilován při pouţití injektáţních lepících hmot. 

5.3 Vyjíždění uhelné sloje v ražených dlouhých důlních dílech  

Převáţně v případech dovrchních raţeb, kdy jsou střihy ve sloji s ohledem na jejich 

četnost a směr nepříznivé, dochází k častému vyjíţdění uhelné sloje. Tato situace je řešena 

zpevněním - zavrtáváním dřevěných jehel kolmo na střihy v uhelné sloji.  

Pro zlepšení účinku zpevnění pomocí zavrtaných dřevěných jehel pouţíváme 

patrony PUR, kterými docílíme ukotvení jehel k uhelné sloji. Nedochází k vytrţení řezným 

orgánem razícího stroje nebo samovolnému vypadnutí.  
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5.4 Řešení provozní situace v raženém dlouhém důlním díle č. 40 523 

V dotčené oblasti jsou sloje 39. a 40. spojeny. Předmětná část důlního pole je 

situována v 5. kře závodu 3 Dolu Darkov. Přípravné práce budou vedeny ve vrchní lávce 

spojených slojí. 

Sloj č. 40 náleţí statigraficky k sedlovým slojím karvinského souvrství. 

Úklon sloje je v předmětné oblasti značně proměnlivý. Generální úklon vrstev v 5. 

kře je cca 4°-10° k severovýchodu. Celková mocnost sloje činí 7,9 m. Mezislojový 

proplástek se v této ploše nevyskytuje. 

Přímé nadloţí sloje tvoří 0,6 m pískovec střednězrnný, hnědošedý, 1,5 m prachovec 

černošedý, 12,6 m pískovec hrubozrnný šedý, 5,5 m slepenec drobnozrnný. V nadloţí jsou 

uloţeny vrstvy: 8,1 m pískovec hrubozrnný, šedý, 1,95 m prachovec černošedý, 2,15 m 

slepenec drobnozrnný, šedý, 7,35 m pískovec hrubozrnný. 

Parametry raženého dlouhého důlního díla č. 40 523 

Tabulka č. 5 Základní údaje 

Označení a účel díla 40 523 - úvodní třída porubu 

Plánovaná délka díla ~ 645 m 

Úklon díla +4° aţ + 16° 

Profil díla 00-0-16  

Mocnost sloje 7,9 m  

Úklon sloje 
generálně cca 4° aţ 10° směrem 

SV 

 

Tabulka č. 6 Technologie ražení a vyztužování 

Rozpojování hornin bude prováděno pomocí razicího kombajnu  

Vrtání vývrtů pro trhací práce pomocí vrtacích kladiv  

Nakládání bude prováděno nakládacím zařízením RK 

Výztuž 

ocelová oblouková 00-0-16 

čtyřdílná,váhový stupeň P 28 

(TH 29) 

Osová vzdálenost výztuže 0,5 m v celé délce 

Pažení stropu paţiny plně, popř. rohoţe  
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V předmětné raţbě, ve staničení 187 m došlo vlivem anomálního vývoje 

(tektonická porucha - střih) k vyjetí uhelné sloje a následnému protrţení nadloţí, vzniku 

výlomu nad výztuţí a v bocích důlního díla. Raţení muselo být zastaveno a byla provedena 

rozsáhlá asanace předmětného důlního díla. V první fázi bylo přistoupeno k odtěţení 

horniny z protrţeného nadloţí a boků důlního díla. Po odtěţení horniny byl patrný výlom 

v délce cca 5 m a výšce cca 2,5 m. V další fázi byla vytvořena prozatimní, předsunutá 

výztuţ z K profilů. Nad touto výztuţí bylo provedeno vyhráňování dřevem aţ po soudrţné 

nadloţí a následnému zaloţení inertním materiálem. Výše uvedené práce byly prováděny 

za stálého technického dozoru jako práce se zvýšeným nebezpečím. Pracovní postup byl 

zdlouhavý, hlavně však vystavoval zaměstnance vysokému riziku úrazu.  

Po ukončení asanačních prací raţba pokračovala, ve staničení 198 m došlo 

k opětovnému protrţení nadloţí v menším rozsahu. Výlom cca 1,5 m na 0,6 m. Na základě 

zkušeností z předchozího výlomu bylo přistoupeno k asanaci za pouţití lepících hmot. 

Hornina z výlomu nebyla odtěţena, bylo provedeno zavrtání vějíře svorníku 

(ze zajištěného prostoru pod TH výztuţí) typu IBO (viz. obr. č. 8) a byla provedena 

injektáţ pomocí lepících hmot Bevedol S a Bevedan. Následovalo zabudování obloukové 

výztuţe, posléze byla hornina odtěţena, byly zavrtány do čelby hydraulické svorníky typu 

Boltex-Pakran 5. Výlom nad výztuţí důlního díla byl vyhráňován dřevem a následně 

zaloţen inertním materiálem. Při dalším postupu raţby bylo z preventivních důvodů 

přistoupeno k zavrtávání dřevěných jehel s ampulemi PUR. 

5.5 Řešení provozní situace v raženém dlouhém důlním díle č. 340 820 

Geologické poměry 

V dotčené oblasti jsou sloje 39. a 40. spojeny. Předmětná část důlního pole je 

situována v 8. kře závodu 2 Dolu Darkov. Přípravné práce budou vedeny ve vrchní lávce 

spojených slojí.  

Sloj č. 40 náleţí statigraficky k sedlovým slojím karvinského souvrství. 

Úklon sloje je v předmětné oblasti značně proměnlivý. Generální úklon vrstev v 8. 

kře je cca 10° k jihovýchodu. Celková mocnost sloje činí aţ 10,7 m. Mezislojový 

proplástek se v této ploše nevyskytuje.  
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V nadloţí spojených slojí se vyskytují střídající se vrstvy prachovců, pískovců 

mocné 76,7 m po nebilanční sloj č. 38b (0,35 m uhlí), následuje vrstva 18,9 m prachovců, 

pískovců po nebilanční sloj 37f (1,2 m), dále následuje 1,3 m prachovce po bilanční sloj 

37e.  

Parametry raženého dlouhého důlního díla č. 340 820 

Tabulka č. 7 Základní údaje důlního díla č. 340 820 

Označení a účel díla 340 820  - úvodní třída porubu 

Plánovaná délka díla ~ 845 m 

Úklon díla +10° aţ + 12° 

Profil díla 00-0-19  

Mocnost sloje 10,7 m  

Úklon sloje generálně cca 10° směrem JV 

 

Tabulka č. 8 Technologie ražení a vyztužování 

Rozpojování hornin bude prováděno 
pomocí razicího kombajnu MR 340 

Ex 

Vrtání vývrtů pro trhací práci pomocí vrtacích kladiv NVK 03 

Nakládání bude prováděno nakládacím zařízením RK 

Výztuž 

ocelová oblouková 00-0-19 

čtyřdílná,váhový stupeň P 28 

(TH 29) 

Osová vzdálenost výztuže 0,5 m v celé délce 

Pažení stropu paţiny plně, popř. rohoţe  

 

Předmětnou raţbou bylo ve staničení 365 m nafáráno erozivní pásmo. Toto pásmo 

bylo nutno řešit změnou úklonu aţ na -20º. Při geomechanickém jevu došlo k vytvoření 

výlomu na čelbě raţeného díla a vlivem úklonu raţby k následnému vysypání nadloţí 

v délce 7 m jiţ zabudované části důlního díla.  

Ke vzniklé situaci bylo přistupováno s cílem vytvořit řádný základkový polštář 

s dostatečnou podporou nadloţí, zamezení tvorby metanových vrstev a s důrazem 

na maximální bezpečnost zaměstnanců.  Z těchto důvodů nebylo moţno postupovat 

obvyklým způsobem - viz kapitola 5.2.1. 

Situace byla řešena pomocí vloţení tkaninových vaků do prostoru výlomu nad TH 

výztuţ, jejich uchycení a následnému naplnění (nafouknutí) minerálně-cementovou směsí 
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Porocem. Tyto pracovní operace byly prováděny ze zajištěného prostoru a byly naplněny 

výše uvedené cíle. 
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6. Ekonomika lepení 

V této kapitole bych rád přiblíţil ekonomické aspekty lepení horninového masivu. 

Jako názorný příklad bych uvedl srovnání nákladů na vytěţenou tunu uhlí v porubu 

č. 340 801 - viz kapitola 4.5.1. 

Tabulka č. 9 Srovnání nákladů spojených s provozem na vytěženou tunu uhlí 

v porubu č. 340 801 za 24 hodin 

Období postup  
Vytěžené 

tuny  
Provozní náklady 

Náklady 

na tunu uhlí 

1 Běţný provoz 4,2 m 2 646 468 371,- Kč 177,01 Kč 

2 
Anomální stav řešen 

obvyklým způsobem 
2,4 m 1 512  502 111,- Kč 332,08 Kč 

3 

Anomální stav řešen 

pomocí aplikací 

injektáţní hmoty 

3,3 m 2079 513 881,- Kč 247,17 Kč 

 

Období:  

Běžný provoz – provoz rubání neovlivňují ţádné zhoršené geologické podmínky.  

Anomální stav řešený bez pomoci aplikace injektážní hmoty - provoz rubání ovlivňují 

zhoršené geologické podmínky řešené - viz. podkapitola 4.1. 

Anomální stav řešený pomocí aplikací injektážní hmoty – provoz rubání ovlivňují zhoršené 

geologické podmínky řešené pomocí injektáţních lepících hmot.  

Postup:  

Průměrný postup porubní fronty za 24 hodin.  

Vytěžené tuny: 

Vytěţené tuny za 24 hodin v závislosti na těţební kapacitě rubání č. 340 801.  
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Provozní náklady: 

Výpočet provozních nákladů provádíme podle následujícího vztahu: 

matennsprov NNNN          (1) 

kde:  

provN … provozní náklady [Kč] 

nsN … náklady na odpracované směny [Kč] 

enN … náklady na energie [Kč] 

matN … náklady na materiál [Kč] 

Náklady na tunu uhlí: 

Náklady na jednu vytěţenou tunu uhlí vypočítáme jako podíl provozních nákladů 

a vytěţených tun.  

VU

N
N

prov

tun          (2) 

kde:  

tunN … náklady na tunu [Kč.t
-1

] 

provN … provozní náklady [Kč] 

VU … vytěţené uhlí [t] 

 

Z výše uvedené tabulky (č. 9), srovnání ekonomických nákladů na konkrétní 

provozní situaci, je patrné, ţe řešení anomální situace pomocí technologie lepení se 

promítá do ekonomiky pozitivněji neţ řešení obvyklým způsobem. Nevhodně zvolený 

způsob řešení anomální situace evidentně navyšuje cenu na tunu vytěţeného uhlí.  

Na ekonomiku dolu má  rovněţ zásadní vliv provoz bez nebezpečných stavů,  např. 

tvorba metanových vrstev, záparů apod. Tyto nebezpečné stavy mohou přerůst 

v mimořádné události a provozní havárie. Můţe zde dojít rovněţ k poškození zdraví 

zaměstnanců. Tyto aspekty mají negativní ekonomický dopad. Vhodné a včasné aplikování 

lepících a výplňových hmot je preventivní opatření, kterým lze účinně předcházet tomuto 

nebezpečí. Jo to skrytý, ale významný parametr, který hraje v celkové ekonomické bilanci 

rozhodující roli. 
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7. Závěr  

Cílem této práce bylo nastínit problematiku pouţívání injektáţních lepících 

a výplňových hmot pro zvýšení stability horninové masivu v důlních dílech v podmínkách 

Dolu Darkov. Část práce se zabývá představením firem, které se zabývají zmíněnou 

problematikou, jak na úrovní výroby a výzkumu, tak také poradenskou činností a vlastní 

aplikací v náročných důlně-geologických podmínkách. Dále jsou popsány vhodné 

materiály pro řešení anomálních situací, s kterými se setkáváme při hlubinném dobývání 

černého uhlí a jejich aktuální nabídky na trhu. Hlavní část mé bakalářské práce je 

věnována rozboru provozních situací, které mohou vzniknout při dobývání a raţení 

dlouhých důlních děl. Zde byly porovnány běţné pracovní postupy a technologie 

s nestandardními metodami za pouţití lepících a výplňových hmot. Z rozboru konkrétních 

provozních situacích na Dole Darkov vyplynulo, ţe vhodné a včasné pouţití lepících 

technologií můţe být zárukou plynulé a bezpečnější produkce černého uhlí.  

Následně bylo provedeno ekonomické porovnání na konkrétní provozní situaci. 

Z tohoto vyplynula vhodnost pouţití lepících a výplňových hmot, i kdyţ jsou prvotní 

náklady vyšší. Z celkové ekonomické bilance vyplývá, ţe jejich aplikace napomáhá 

k rychlejšímu, plynulejšímu a zejména bezpečnějšímu provozu v dole.  

Lze předpokládat, ţe technologie lepení se v budoucnu stanou nedílnou součástí 

technologických procesů dobývání a raţení v dolech. 
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Příloha č. 1: Diagram střihů 340 801 (sloj č. 40)  

 

 

 

 

 


