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Dednisn z důležitých úkolů aplikovaného výzkumu

v oboru geofltechaniky je na základě poznatků získaných

při měření in situ a jejich vyhodnocení při použiti

výsledků základního výzkumu řeěit provozní problémy

konkrétních dolů tak, aby se zajistila maximální bez-

pečnost hornických prací a optimalizovala jejich efek-

tivnost.

Ve spolupráci Uranových dolů, kop. Dolní RO±±T;K$

a WUO Ostrava-Radvanic-e byl v uplynulých letech řešen

pro potřeby UDy k.p« Dolní Rozinka ko»p.iexni úkol op-

timalizovat ochranu jak dôlríah děl<, t&k i. n|v;~-kt5

a zařízení ne povrchu zemském přad ékodlívýsni vlivy

důlní činnosti na ložisku tohoto

Ka základě výsledkô modelovA>;;i sk

lyš* Hiatematíckéno mod&lováTii, a 3išř&ni ín ^i,« byly re

zánodnocsní praktických zkušeností při vsdgrsí hornických

na tomto ložisku navrženy nové způsoby ochrany

z&řízmní a objgktů před vlivy hornické činnosti? které

by bylo dle sašaho názoru možno aplikovat i na jiných

rudných ložissictř as obdobnými důině-geologickýjni pod-

mínkami.

i. Základní důlní oBolooické údaie o ložisku

Ložisko Rožníi-Olii leží ve východní části wolda-

\ nubického komplexu českého masivu. Pestrá serie molda-

' nubického rulovéhokonplexu je v oblasti ložiska cha-

rakterizována přettevsift jemně až středně zrnitýaii pla-
gioklas-biotitictos*! a biotiticko-anfibolickýici rulani
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s vložkami amfibolitů? orlánů a krystalických vápenca

(viz charakteristický řez na obr* ! ) •

Vlastní ložisko ja geneticky v podstato hydroter-
málnl výplni rozvětvených zlomových tektonických po-
ruch -zón o úklonu 45° až 65°, Výplň zón je tvořena
drcenými'; :*£lnš mylenitizovanými a grafitizovanými
horninami o pevnosti v jednoosém tlaku 30 - 70 MPa*

Pevnost v jednaoséw tlaku je u podložních hornin

zón-v rozmázl 1Q0 -. 3S3JD; Mřar u hornin nadložnich
v rozmezí 120 - 180 MPfc*

Ložisko je dobývána v podstata dvěma dobývacími

metodami:

• výstupkovým dobývania se zakládáním vydobytých pros-
tor převážní vlastní a jen částečně cizi základkoujp

- sestupným lávkováním na zával pod umělým stropem.

Podíl metod v hodnocené části ložiska je zhruba

následující:

- 35 - 40 % výstupkové dobýváni

- 65 - 60 % sestupné lávkováni na zával*

Celkem činí objem vydobytého prostoru 1;5 mil* m při

průměrné mocnosti vydobytého prostoru A72. m«

Pro dobýváni na tomto ložisku ja přitoa charakte-
ristické;1 že úklonná výěka dobývaných struktur je ome-
zená a zpravidla nepřesahuje 3 - 4 patra*

2* Dosavadní stay z hledisko ochrany zařízeni a oblok-
tO před vlivem hornické činnosti

Až dosud se ochrana zařízeni a objektů před účin-
ky důlní činnosti na uranových dolech provádí ve smys-
lu "Prozatímní instrukce"ŕ schválené býv. ÚB0 Praha
z r* 1955,8 to tak; že se pro vyjmenované objekty a za-
řízeni vytyčuji ochranné pilíře, jejichž konstrukce
vychází z obecných charakteristik rudných ložisek
a z předpokládaných dosahů vlivů důlní činnosti* Och-
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ranné pilíře vytýčené dle šichto zásad jsou tedy pros-
torově velni rozsáhlé a do hloubky neomezené.

Pro zájmové ložisko to znamená, že takto stanove-
né ochranné pilíře blokuji značný obJen zásob užitko-
vého nerostu, jejichž vydobyti je vázáno různými opat-
řeními a omezeními, V mnoha případech; vzhledem k po-
zici zásob a chráněného objektu; bylo přitom z celko-
vého posouzeni situace zřejmé,' že chráněný objekt ne-
může být dobývací činností ohrožený přesto však opat-
řeni muselo být zpracováno a v provozu realizováno*

3. Zhodnoceni vlivu dobýváni na okolní masiv a zemsky
iovrch

Každá hornická činnost je ve své podstatě násil-
ným zásahem do stavby zemské kůry; jehož důsledkem
jsou napětodeformační změny v bezprostředním i vzdále-
nějším okolí důlního díla. Charakter těchto změn je
ovlivněn zejména;

- geologickou stavbou masivu
- fyzikálně-mechanickými vlastnostmi hornin podílejí-
cích se na stavbě masivu '

- původním napětodeforma£ní&> etsvem? který existuje
v ložisku před vedením důlních prací

* dobývací metodou* :-

Vzájemná součinnost všech těchto činitelů se na-
venek projevuje deformacemi a pohyby horského masivu
a povrchu zemského4 ,-. ...';•:.: --?-'•-.--. -
. . Vzhledem k torno*, Ř» v odborné literatuře existu-
je valmi málo souborných údajů o otázkách souvisejí-
cích s vysvetlenia pohybů horninového Masivu a přená-
šeni vlivů dobýváni šikmo až strmě uložených rudných
z5n a žil na povrch, bylo již dřivá rozhodnuto, aby
byly v oblaatech exponovaného dobýváni na povrch zří-
zeny pozorovací stanice ke sladováni vlivu dobýváni*
Takové.stanice byly na'letisku zřízeny tři*. Dále byl
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pro sladováni vlivu dobýváni v podzemí zřízen syďtóa
podzemních pozorovacích stanic*

Výsledků všech těchto udřeni in situ bylo při
zhodnoceni vlivu dobýváni použito; krond toho se pou-
žilo i vý8ledka aateaatického a ekvivalentního modelo-
váni. Metody modelováni se aplikovaly zejména v pří-
padech,1 kdy nebyly k dispozici výsledky moření a bylo
nezbytno rozhodnout o dalšln postupu dobývacích prací*
NásleJdnýn aeřenia se pak ověřovalo správnost závěrů
podložených výsledky modelování* t

3.1* Povrchové aěřicí stanice

3.1.1* Pozorovací stanice Rodkov (obr', 2)

Stanice pracuje od r* 1963 dosud a byla zřízena
pro pozorováni vlivů dobývání části 1* z5ny při hloub-
ce uloženi dobývaného úseku 40 až 180 • pod povrchem*

Dobývací práce v této oblasti byly vedeny v lé-
tech 1963 až 1966* Metodou výstupkového dobýváni bylo
vydobyto okolo 50 tis* a v úseku o saěrné délce cca
190 a a úklonné výšce cca 140 a*

Maximálni hodnota poklesu? která byla naměřena;1

činí 100 mm; v průměru se však hodnoty poklesů pohybo-
valy okolo 25 mm* Od r* 1972; to je ěest let po ukon-
čeni dobýváni,* nebyly naaěřeny žádné pohyby povrchu*

3*1,2* Pozorovací stanice R I - R VI f obr. 31

Stanice pracuje od r* 1968 dosud a sleduji se zde
vlivy dobýváni nejmohutnější části 1* zóny při hloubce
uloženi dobývaného úseku 200 až 400 m pod povrchem.

Pozorovaný úsek aá směrnou délku 800 m a úklonnou
dobývanou výšku kolen 200 a. V tomto úseku bylo vydo-
byto v průběhu let 1965 - 1975 zhruba 500 tis* « 3?

z toho 64 % sestupným lávkováním na zával," 36 X výs-

tupným dobývania sa zakladania vydobytých prostor
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vlastni nakládkou* Celý úsek lze považovat za vydoby-
tý/ tzn»; že zde nebyly ponechány rozsáhlejší horni-
nové pilíře^ které by mohly být nosné* Dobyvaci práce
se v průměru přibližovaly k povrchu na vzdálenost
200 n; tzn.v že nad vydobytou prostorou zůstal 200 •
vysoký a nep zrušený podpovrchovy pilíř*.

Maximální pokles povrchu naměřený ve sledované*
úseku činí 30 mm? v průměru se však hodnoty poklesů
pohybuji okolo 40 mm* Současná měřeni již nevykazuji
žádné pohyby.

3.1*3. Pozorovací stanice Dolni Rozinka f obr. 4^

Stanice pracuje od r. 1971 dosud a sleduji se
zdtv vlivy dobýváni mohutného komplexu 4, z5ny při
hloubce uloženi dobývané oblasti 250 - 700 m pod po-
vrchem. Byla zřízana za účelem vysledováni prip* vlivů
dobýváni 4. zóny na objakty obce Dolni Rozinka*

Pozorovaný úsek ná směrnou délku zhruba 800 m
a úklonnou výšku cca 400 m a bylo zda od r* 1969 do-
sud vydobyto zhruba 1000 tis* m , z toho 65 % objemů
sestupným lávkováním na zával;' 35 % výstupkovým dobý-
váním se zakládáním vydobytého prostoru vltstní i ci-
zi základkou.

K povrchu se přibližovaly dobývací práoo zhruba
na vzdálenost 250 m. Maximálni hodnota poklesů povr-
chu čini 137 mm i v průměru se hodnoty poklesů pohybu-
ji v rozmezí 50 mm*

3.1.4, Zhodnoceni dobývacích práci ve sledovaných úse-
cích a naměřených hodnot poklesu oovrciu

Vieobecně lze říci? že téměř všechny dobyvky s do-
1 bývanou mocnosti zrudněni nad 4 m a při využiti výs-

v̂ tupkové dobyvaci metody byly postiženy řadou závalů

nejrůznějšího rozsahu*

Oobývkyv na nichž byla va stejných podmínkách



uplatnene ssetssda sestupného lávkování na zával,' nebyly
prakticky neřízenými závaly postiženy vůbec*
: . Tedy po stránce geomechanických projevů v jedno-
tlivých dobývkových blocích «e jevi jako výhodnejSi
sestupné lávkováni «a zával* Zde zavalovací proces
probíhal ve větiině případů plynule, prak; cky okaaži«
tě po sestřeleni výztuže vydobyté lávky* Z hlediska
c<eo»echanifcy čirslho horninového okolí a se zřetelem
ns geologickou stavbu ložiska lze předpokládat;, že
/ c-eléa vydobytém Oseku nastalo rozvelněr.i ťespro^třsd-
niho e časti středně vzdáleného nadloží ao&ývan^h zon
•j takové vtírej že vydobyté prostory ^sou zcela zaplnil-
ňy rozvolněnou horninou e tato pak tvo?í operu vzdále-
íKĚiSiho a neporušeného nadloží* Déle Ise predpokladal,
že vd vydobytých úsecích nejsou žádné dutiny většího
rozsahu^ Totc tvrzení se opírá o zkušenosti s dobývá-
ní ro zókladek -ns dobývkách s vetší nocnosti* Zde byly
totiž zhruba 20 let po ukončeni prvotního dobýváni
vôechny vydobyté prostory zaplněny rozvolněnou horni-
nou z nadloží* .

Ve sledovaných úsecích? kde docházelo k nammzeni
t/ý&tupkového 1 «estupkového -dobýváni^ byla dodržena
zóeade prostorové koordinace vlivu jednotlivých dobý-
vacích wetod na horský masiv* V praxi to znamenáí že
souvisle dobývaný úsek sestupným lávkováním na zával
nepřesáhl výéku 2^5 patra* -''•••

Namířené hodnoty poklesu povrchu jsou průměrně
velni malé* S největší pravděpodobnosti Jsou příčinou
poklesů pružné nebo pseudoplastické deformace horaké-
ho masivu* . . . -

V pozorovaných oblastech nedoělo k žádnému přípa-
du nespojité deformace povrchu zemského (výjimkou jsou
případy, kdy se dobývalo v bezprostřední blízkosti pod
povrchem)* Kritických hodnot dani vel sel D * t X *
s vodorovných deformaci M « 1 %•? kdy j• dis Směrnice
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Č* 3 a 6/75 FMT1* prováděni zabezpečeni objektů a za-
řízeni na povrchu zpravidla zbytečné^ nebylo na pozo-
rovacích stanicích R I - R VI a Oolni Rozinka nikde
dosaženo; na stanici Rodkov tonuto požadavku nevyho-
vuji pouze ponory mezi body 5. IS a 16 a body 7 a 13*
Dále bylo zjištěno; že vlivy dobýváni se projevuji
v oboru pružných deformaci masivu zhruba do * - S let
po zahájeni dobývání a ustávali zhruba po 4 - 5 letech
po skončeni dobýváni; kdy dochází k uklidněni pohybů
povrchu a stabilizaci poměrů v horské* masivu*

Ojedinělé škody na budovách; zaznamenané na něk-
terých objektech v obci Dolní Rozinka? lze považovat
za pseudodůlni Škody*

3*2* Podzemní pozorovací stanice f obr, 51

Podzemní pozorovací stanica byly založeny na 12.v
13* a 14*p* pro pozorováni vlivů dobýváni 4* zóny na
nadložnl partie masivu* Stanice,byly situovány v Jed-
né linii nad sebou (s výjimkou 12*p«) v silně expono-
vané oblasti dobýváni (obr* 5)* Prováděla ae na nich
měřeni dilatometrického resp* extenzometrického typu*

3*2*1* Situováni stanic

Měřici stanice na 12* patře pracovala ;en krátkou
dobu a brzy byla poškozena*

Měřici stanice na 13* patře byla situována do
nadloží dobývané 4* zSny* Dobýváni na 13* patře bylo
s výjimkou části 12* patra na podložní zóně 4A ukonče-
no v r* 1975; přičemž stanice pracovala od za:átku r.
1975 do května 1978*

Na 14* patře byly umístěny dvě měřici stanic* za

sebou dle obr* 5* Šedna z nich byla situována v nad-

loži zón 4P a 4A; jejichž dobýváni bylo ukončeno v r*

1976* Měřeni na této stanici započalo začátkem r* 1976

a skončilo v záři 1977 zničením stanice* Druhá stanic*



oyla situována v nedloži dobývaného komplexu 4* zóny*

Dobývání v Jejím podloží n8 zónách 4B a ABP bylo zahá-

jeno v r* 1S77 s ukončeno v r* 1978* Měřeni bylo zahá-

jeno počátkem r« 1976 a ukončeno v březnu 1978.

3*2.2. Zhodnoceni výsledků měřeni

V důsledku umístěni měřicích stanic v blízkém nad-
loží dobývaných oblasti 4* zóny a rušivých vlivS
odtucf pocházejících (posun nadloží jako celku do vydo-
bytého prostoru? bubřeni poCivyy deformace sloupu ? mě«=
řidly ej«) bylo sožno ze získaných dolních sěření zis-
ket jen osnezené množství úííajů, jež nebylo jcožné pou-
žít k účelu prscí zde popisovaných*

3«3. Modelováni ^kvivalentniml materiály a zhodnocení

Jen c vy s1edk ů

Oalšiss zdrojem poznatků o chováni se horninového

easivu při dobýváni zmíněného ložiska jsou výsledky

sicdeiových pokuefi s ekvivalentními materiály^ provede-

ných ve WuO Ostrava. Pomoci tři model Ô byly ověřová-

ny vlivy dobýváni 1» a 4. zóny centrální části lošis-

k& ne okolní »88iv a povrch* Velmi cenná je ekuteä-

noet; že tyto modely předcházely zpracováni projektu

systénu dobýváni* Výsledky modelových ověřeni byly do

projektu zahrnuty a dle projektu je ložisko dobýváno*

Můžeme tedy srovnávat výsledky modelů a výsledky zís-

kanými "in «itiT,

všechny modely prokázaly? že bude-li zachován

»in* 150 m vysoký podpcvrchový pilíř1/ nenastanou výz-

namngjši pohyby povrchu* Vytváří se jen velmi vilka

poklesové kotlina; jejíž rozměry jsou závislé nm geo-

logické stavbě horninového masivuV hloube* • rozsahu

dobýváni* Rovněž vypočtená hodnoty denivelac* a vodo-

rovné deformace na modelech jsou v -toleranci a hodno-

t-aml získanými "in situ*. *tm modelech bylo rovněž ovS-
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feno rozsazování nadloží a zahořování vydobytých proa-
tor* I když modely napodobily podmínky záměrně nepříz-
nivější než skutečné1; nenastalo poruieni vzdáleného
nadloží* Na zaplněni vydobytých prostor postačuje roz-
sazeni bezprostředního a části středně vzdáleného nad-
loží. Rozsazováni nadloží je pozorovatelné nax« do
50 B od vydobyté prostory*

3*4. Matematické modelováni a zhodnoceni leho výsledků

Matematické modelováni bylo aplikováno pro posou-
zeni možnosti dobýváni t« zóny v ohradnicich jam R IV
a R IVa a v ohradníku obce Dolní Rozinka v roce 1972y
t*j* v době; kdy praktické poznatky o vlivech dobývá-
ni v této zóně na povrch a na horninový našiv byly
velmi omezené* K řeiani uvedeného problému bylo vyu-
žito metody konečných prvků* V této době se pravděpo-
dobně jednalo o první využiti této metody v ČSSR pro
řešení konkrétního problému v hornictví*

2 provedených výpočtů vyplynulo? že hodnoty pok-
lesá ŕ posunok děnivelace a stlačeni (roztaženi) povr-
chu jsou v daných podmínkách závislé především na od-
rúbané úklonné délr;a a hloubce dobývek pod povrchem*
6 předpokladem; který aa opiral o poznatky při chová-
ni horského masivu v daných podmínkách? že při dobývá*
ni nedojde k poruieni vyišiho nadloží,byly stanoveny
tyto maximální deformace povrchu:

poklaa 60 mm
poaun 60 mm
denivelace OJ25 mei/m
atlačani O; 15 mm/m*

Tyto hodnoty jaou značně s«nil tft mázni kriteria pro
denivelaci a atlačani* Výeledfcy měřeni na povrchu (viz
na př* kap* 3*1*2«) ukazuji nm dobrou ahodu vypočte-
ných a zjištěných hodnot*

i
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Na základe matematických modelů bylo rovněž for-
nulováno opatřeni umožňujici připustit dobývání v och-
ranných pilířích jam RIVafi IVa a v celíku obce Dol-
ní Rozinka s doporučením tato opatření upřesnit dle
výsledků měřeni irt situ a praktických poznatků*

4. Zásady pro ochranu cbiektů a zařízeni před vlivy,
dftlni činnosti

Výsledky jak povrchových pozorovacích stanici1 tak
i modelových výzkumů potvrdily,* že pro ložisko fřožná-
-Olší lze stanovit základní veličiny nutné pro ochra-
nu objektů a zařízeni před vlivy dfilni činnosti,' a to
vzdálenost vlivu důlní činnosti a velikost nežných
uhlů vlivu*

4.1. Stanoveni vzdálenosti vlivu dftlni činnosti

Dosah vlivu dobýváni je prakticky a experimentál-
ně ověřená vzdálenost od horního okraje vydobyté plo-
chy směrem k povrchu/ za níž se neprojevuji vlivy do-
býváni a nebo jsou tak malé, že neni nutno činit žád-
ná opatřeni prc ochranu objektů a zařízení. Pro hodno-
ceni vlivu dobýváni; kdy není třeba činit ochranná
opatřenív se uvažuji tyto hodnoty dle Směrnice č, 3
a 6/7S FMTIRí

- denivelace O nepřekročí 2,0 %o

- poměrná vodorovná deformace N není větši než 1>O % 0»

Obecně platí; že tato vzdálenost může být stano-
vena na základě
- skutečných výsledků měřeni pohybů povrchu nad dobý-
vanou oblasti a jejich vyhodnoceni v závislosti na
vydobytých objemech a základních provozně-geologic-
kých podmínkách;

- výsledků získaných z modelových výzkumů uloženiy
stavby a dobýváni ložiska;



odborného bánského

Na základš zhodnoceni výsledků sledování povrchom
siěřicích stanic a modelového výzkumu byl pro záj-

mové ložisko stanoven dosah vlivu dobývání hodnotou
250 me

4,2. Stanovení velikosti nežných úhlfi vlivu dobýváni

Mezný úhel vlivu dobývání je úhel;* který svírá,
s vodorovnou rovinou spojnice okraje vydobyté plochy
s místem na povrchu^ kde pohyb nebo deformace vlivem-,
dobýváni jsou rovny nule nebo minimální hodnotě,- kte-
rá stá za následek ještě přípustné deformace ovlivně-,
nýeh objektů.

Vzhledem k tomu? že se Jedná o prostorová působe-
ní; je nutno stanovit mezní úhly vlivu jak s ohledesn
ne vlastnosti horského masivu? tak i úklon zóny (ži-
ly).

Velikost nežných úhlQ vlivu stanovená pro zájmo-
vé ložisko v závislosti na pevnosti hornin v jednoosép
tlaku je uvedena v následujíc! tabulce:

charakter horniny hodnote úhlů vlivu
í

velni nepevné hor.
nepevné horniny
středně pevné hor*
pevné až vel«i
pevné . . -. . .

6^0-1570

191--0-350-O

70 C

75°

80°

70 s

75°
80°

85°

70'
7S(

80(

85*

kd* A - sklon Ochranné plochy proti úklong

sklon echranné plochy po úklonu zSny (žily)
skloh ochranných ploch po tairu zSny (žily)*
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5. Závir

Na základe poznatků uvedených v kap* 4 byl zpra-
cován návrh Inovované Inatrukca k ochraně zařízeni
a objektů proti účinků* důlni činnosti na ložisku UQ;
k.p. Oolni Rozinka^ který byl schválen obvodní* báň.
ským úřadem*

Realizace navrženého způsobu ochrany zařízeni
a objektů před vlivy důlni činnosti umožňuj* na zájmo-
vém ložisku podstatné omezit rozsah stávajících ochran-
ných pilířů a tis i podstatně snížit objem) zásob užit-
kového nerostu^ na které se vztahovalo omezeni v dobý-
váni.

Popsaný způsob stanoveni vlivů dúlni činnosti
a návrh ochrany zařízeni a objektů přeď škodlivými
vlivy důlni činnosti lze zrn dodrženi zásad uvedených
v kap. 4 aplikovat i na jiná strmě uložená rudná lo-
žiska.
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Paděra Z.: Modelové pokusy možnosti bezpečného dobý-
váni rudných zásob v sídlištním ohradníku
rudného ložiska v Oolni Rozince*
Závěrečná zpráva VVUÚ Ostrava? 1971

danas P.: Teoretické posouzsni možnosti dobývání

v ohradnících jam R IV a R IVa a v ohrad-
níku obce Dolní Rozinka.
Závěrečná zpráva WUČ Os tráva V 1972

Cicala Z«; 3irkal M.: Optimalizace stanoveni ochran-
ných piliřů jam a chráněných objoktů na po-
vrchu v souvislosti s dobýváním ložiska
Oolni Rozinka.»•
Závěrečná zpráva UD? Oolni Rozinka; 1979



37

-T--y-i—r~T"7"Ť"7"



r J 5

STANICE RQDkOV

i » ** *

:€BR



m # £

' STANICE SACHET&ZZB

' k1-
f - SOQO

08P.3



4 0

'STANICÍDOLNÍW//WÄ4
HtSOOO



&£•

SCHEMA MĹRICICH STANIC V DOLE

H ť SOůo

pp. mm,
OBR.ST



75

Jiří R ů 2 i "č k a, CSc»
Uranové doly, KP Příbram

ViI7 BEPňfMÝCH ROZTOLÄOVACÍCH PROCESU BA STABILITU PO-
^ľ^552_5é»5Sé?eZl5«žôIíSKu_pSfeaiM

.1. Úvod

Z genetického hlediska patří uranové ložisko Příb-
ram mezi hydrotermální ložiska žilného typu. Je ulože-
no v pevných skalních horninách. Y minulosti byl tra-
dován a dosud přežívá názor, že vlivy dobývání na po-
vrch jsou u ložisek tohoto typu prakticky nulové /zej-
ména v případech, kdy jsou exploatační práce vedeny
v hloubkách větších než kam zasahuje vliv hypergenních
činitelů a pokud jsou vydobyté prostory zakládány/.

Konkrétní zkušenosti z posledních dvaceti let
však svědčí o naprostém opaku. Na řadě ložisek došlo
ke vzniku bud povrchových propadů /Příbram, Okrouhlá
Radoun, Kutná Hora, Jáchymov atd./, nebo pozvolných
deformací povrchu /Příbram, Dolní Rozinka atd./.

dutin v noAztuiíí & ÍOÍ.vn

: Uranové ložisko Příbram je intenzívni dobýváno
?6 let. Za tuto dobu bylo z podzemí odtSženo několik
desítek milionu ar hornin. Vznikající prostory jsou
buá ponechávány volfiť, nebo jsou zaplňovány volně sy-
panou základkou /záKladka je používána jen při nasaze-
ní výstupkové dobývací metody/.

Z výsledků pozorování a měření in situ a modelo-
vání pomooí ekvivalentních materiálů vyplývá, že na
exploatační činäost horninový masív může reagovat:

- vznikem trvalé stabilních prostor. Dosud však nejsou
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známy nutné a postačující podmínky pro zachování
trvalá stability těchto prostor. Proto je nutno ve
všech případech předpokládat, že se postupně zavalí.

- •Yznikem trvale stabilních kleneb nad volnými i záva-
dnými dutinami. Situace je stejná jako v předcho-
zím případě.

- přímými rozvolňovacími procesy, při nichž se volné
dutiny postupně zavalují. Tyto končí v okamžiku, kdy
,je celá prostora / vzniklá dobýváním a přímými roz-
yolňovacími procesy / zaplněna v důsledku nakypření.

- nepřímými rozvolňovacími procesy. Při nich dochází
k postupnému stlačování hornin základky a závalu.

V tomto příspěvku bude věnována pozornost pouze
problematice nepřímých rozvolnovacích procesů.

3. Nepřímé rozvolňovací procesy

Tyto procesy jsou na ložisku známy již delší dobu.
Jejich vliv na stabilitu povrchu však byl, stejně tak
jako na ložiskách obdobného typu, zcela opomíjen.

3.1 Mechanizmus nepřímých rozvolnovacích procesů

Jejich podstata spočívá v tom, že vlivem reolo-
gických činitelů jsou postupně snižovány pevnostní pa-
rametry hornin a horninového masívu, fím jsou vyvolá-
vány rozsáhlé napěíodeformační změny v okolí důlních
děl. líavenek se projevují konvergencí jejich boku.
Nejintenzivnější jsou v okolí žilných struktur, na
nichž byly vedeny dobývací práce. Zde se projevují vý-
raznou konvergencí nadloží - podloží. Tedou k postupná
redukci objemu založených a zavalených dutin, a to
v důsledku postupného zhutňování základky nebo závalu.
Součinitel okamžitého nakypření hornin se postupně
snižuje. Okolní horninový masív se pozvolna deformuje,
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přičemž jeho součinitel nakypření konverguj a Je hodno té
1. lo znamená, že téměř celá redukce objemu se může
projevit ve formě deformací povrchu. Nepříaá rozvolňo-
vací procesy mohou probíhat tak, že:

- bud* postupují do stále vyššího nadloží, až dosáhnou,
k povrchu,

- nebo ve vhodných podmínkách jsou v podzemí zcela
utlumeny v důsledku vzniku trvale stabilních kleneb.
Dosud však neznáme nutné a postačující podmínky pro
zachování jejich trvalé stability. Proto při výpoč-
tech velikosti deformací povrchu ve většině případů,
nepočítáme s možností jejich vzniku.

Rozsah a intenzita nepřímých rozvolnovacích pro-
cesů jsou v naprosté většině případů tektonicky pre-
disponovány. Celkovou redukci objemu /AVL/ je možno
vypočíst u založených dutin dle vzorce 1» kdežto u za-
valených dutin dle vzorce 2.

K

onc

. V.
r.oz

CD

(2)

K

onc
K
tn» ^sn " nakypření hornin okamži-

tého celkového, trvalého a středního v zavalené dutina,
V^ - celkový vylomený objem bloku, 7 d - celkový objem
volných prostor na založeném bloku, V - objea masí-
vu, který se musí rozvolnit, aby celá dutina byla zapl-
něna.

3.2 Posbup při výpočtu velikosti deformací povrchu

Z výsledků geomechanických výzkumů vyplývá, 2e
na ložisku probíhají intenzivní nepřímé rozvolňovací
procesy. V ojedinělých případech již dostoupily až
k povrchu a projevily se zde ve formě deformací* Je-
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jich velikoat dosud nepřesáhla jednotky om. Je však jen
otázkou času, kdy tyto procesy dostoupí r plném rozsa-
hu I povrchu* Základním problémem je, jak vypočítat ve-
likost a rozsah deformací povrchu. Bylo zjištěno, Se
vzhledem k celkové reakci horninového masívu a jeho
scologicko-geomechanlcké stavba jsou stávající metody
výpočtu prakticky nepoužitelné, a to s ^sledujících
důvodů:

— stavba masívu je velmi složitá* Jednotlivé jeho čás-
ti mají charakter složitých žilníků. Často dochází
k pohybům tektonicky omezených bloků,

— intenzita dobývacích prací je krajnS nerovnoměrná,

— není počítáno a existencí volných dutin v rámci za-
ložených bloků,

— do výpočtu nelze zahrnout vliv X ^ & jeho zrniny,

— předpokládá se, Se xozvolnovaeí procesy budou postu-
povat v oblasti vymezené zálomovými úhly. Vení počí-
táno s jejich tektonickou predispozicí.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že žádnou
2i stávajících metod není možno na ložisku použít.
Proto jsme na základ? výsledků geomechaniokých výzku-
mů vyvinuli vlastní metodu vypočtu vlivu dobývání na
povrch* Postup výpočtu je následující t " : : r

3*2*1 Rozčlenění žilných uzlů na skupiny žil V

Z výsledků pozorování a míření in situ vyplývá,
že horninový masív v rámci jednotlivých žilných uzlů
nereaguje na exploatační práce jako celek. T rámci kaž-
dého žilného uzlu je možno na základ* tektonické stav-
by vyčlenit skupiny žil, které budou-vzhledem k lokál-
ním podmínkám reagovat na provedené práce jako celek*
Toto rozdělení se provádí především na základě výsled-
ků studia příčných řezů* Bylo sjiitěno, že na ložisku
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je" móžncTrozliSitSeat základních typů. ä řadu podtypů
stavby masívu, a to především na základe odlišná tekto-
nické predispozice přímých a nepřímých rozvolňovacích
procesů. Jednotlivé typy jsou uredesy na obr* 1* Je-
jich popi* a reakce masivu. viz» lit* 1.

Výpočet vlivu dobývání na povrch ae provádí pro
každou Silnou skupina samostatně. 7 místech styku dvou
žilných, skupin dochází k interferenci vlivů na povrch.

3.2.2. Příprava a zpracování vstupních, dat

U každé žilné skupiny je nutno nejdříve zjistit
rozsah exploatačních prací* Jedná se o pracnou a časo-
vě nágočnou operaci. Deficit objemu ae určuje vždy «•—
ai dvěma po sobe následujícími patry, přičemž horizon-
tální ražby na 1-tém patře ae přiřazují k intervalu
1 až 1-1. Vzhledem k odlišné reakci horninového masívu
na jednotlivé typy dutin je nutno zvlási evidovat defi-
city objemu vzniklé při vedení:

- horizontálních ražeb po žilách a mimo ni,

- prvotních dobývacích prací, přičemž je nutno zvláší
evidovat bloky volné a bloky aaklápené,

- druhotných dobývacích prací, přičemž je nutno odli-
Sit dutiny volné a dutiny následnS založené.

Veškeré výSe uvedené údaje se zpracovávají do ta-
belární formy a archivují pro případné použití v bu-
doucnu.

3.2*3 ZjištSní součinitelů nakypření hornin

Jednotlivým součinitelům nakypření hornin v minu-
losti nebyla na ložisku věnována pozornost. Jedná se
přitom o faktor, který podstatní ovlivňuje velikost re-
dukce založených a zavalených dutin. Hlavní pozornost
je nutno vSnovat následujícím součinitelům nakypření :
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0"br. 1 Sá-d typy tektonické stavby masívu

b) Typ Y

c) Typ H

*) Typ z D ?yp í

:-^



lil,

ei okaEÍívi?.t."> :.e''.l!..-véii.-) .-rx^px-ial hornin
:aa blocích vy dobytých, vŕstupk.-^úxi äc-bjVae£ msto
rttirralosti se předpoklade!::- s Se souoiaitel nakyp

ře?3i se T tomto případě pohybuje v rosmesí 1,5 - lf,7-.
:ro však :oeodpov£clá skutečnosti, nebot as .jedná pouse
o nakypření volně sypané aáklacHcy. 'Pyco hodnoty .ie S O B -
B O použít -jer. pofeud 3s celý blok zapíjen sá.klaá2co-.i„
lía blocích je v sals: řada nezaložených dutin /aapře iroitá-

roarášlq'- atd./ do aichs ;jo sákladira při í:-irut-
procesech nsílačována, "r'-ii se sneozsě

velikost redukce prostoruf pro ;ie.jíä výpcb'et .je
na snalost K.„_ na jeanotliTých biccich,. Kodrtety K „,
jsou v jedno tlivých kortkretních případech aávJslé pře-

na petrografiokéa sioiení Eékl?.dk7; wai'isii'i.e
uptevé dobývací metody, rozměrech bloicu, -.'klonu ží-

;l.j a proíilu siedrých chodiť a kor,i.:.nů» 7 Aiiixcrstuiah
případech je možno hodnoty K Zjistit buä výpočtem
/!/ nebo odečíst a tabulek /!/. Pohybiije se v rosmezí
1,7 - 3,0,

Součinitel trvalého ztakypření hornin /Kj.,,/, Je zá-
vislý především na hloubce uložení e na pstrografickém
složení základnového materiálue K ;Jeho určem je možno
použít několik metod /I,2/. Směrem do hloubky K^n kle-
sá po exponenciále a konverguje k hodnotě 1. V hloub-
kách do 200 m dochází k Jeho snižování v důsledku pů-
sobení hypergenních činitelů*

;. Součinitel středního nakypření hornin /Ksn/. Set-
káváme se s ním u samovolnS a« zavalujících dutin. Je-
ho hodnoty je mošno íjistit pouze pomocí zkoušek *tla-
čitelaosti aákladky /1,2/. K a n se pohybuje T ro»aeaí
1,3 - 1,5. Je závislý na -výšce a šířce dutiny, úklonu
žíly a petrografickém typu závalu.

3.2.3 Vlastní výpoěet

Vlastní*výpočet, se rozpadá do čtyř etap.
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I. Stapa - výpočet deficitů objemu

Jedná se o výpočet deficitů objemu: celkového

/D./, nezaležených prostor /D_/ a založených prostor

/V-
Dc - Drh + Dz + ?s

Dn » Drh + Ds + Dd

V, - vylomený objem bloku, Deficity objemu: horizontál-

ních ražeb /E>rll/, druhotných dobývacích prací /D^/

a výběrové dobývací metody /D_/.

Deficity objemu se počítají pro intervaly mezi

jednotlivými patry a od povrchu po jednotlivá patra.

II. Stapa - výpočet koeficientů deficitu objemu

Je zcela logické, že velikost odtěžených kubatur

je naprosto nedostatečným údajem o intensitě erplcatač

ních prací. Objektivní kritérium do3taneme,,pokud vztá-

hneme odtěžené objensy k celkovému objemu zájmové oblas-

ti. Získaný parametr ae nazývá koeficientem deficitu

objeKU /Kd/.

f
V Q - celkový objem zájmové oblasti

Dle způsobu vymezení zájmové oblasti rozlišujeme

koeficienty deficitu objemu:

- oblasti vynesené rozsahem exploatačních prací,

- oblasti vymezené tektonickou predispozicí,

- oblasti vymezené zálomovými úhly.



Eodnoty K̂  se moJiou poaybovat v Tozxnezx 0 - 1, Ye
skutečnosti Jsou aejčastěj i T intervalu 0,003 - 0,05.

III. Etapa - výpočet velikosti redukce objemu

Provádí se odlišně u dutin volných a založených,
a to vždy pro intervaly mezi po sobě následujícími
patry.

Pro dutiny založené se používá vzorec 7. Dle Z^n

se postupuje jedním z uvedených způsobů:

- pojcud je IL. v zájmovém intervalu téměř stejný, tak
se vypočte pomocí aritiae tie kého váženého průměru
střední hodnota K o n c» A v ^ se vypočte pro celý
interval i EŽ i-1 globálni.

- pokud 1'L. v zájmovém intervalu konstantní není, tak
3e nutno počítet V* zvláší pro každou dutinu.

i » (E - E t ),(Y. - V. > /!
l o n c l t n l b l G 1

TT volných dutin je nutno nejprve z j i s t i t velikost
objemu, který se rou3Í rosvolnit, aby celá dutina /pů-
vodní + nově vznikající/ byla zaplněna v důsledku na-
kypření závalu /K__,/. Další postup výpočtu je obdobný

Eu

jako v předchozím případě. Pokud je EgJ, v zájmovém
intervalu konstantní, počítá ae A V ^ globálně pro celý
interval. Ji?>?»k se nmsí vypočítat samoatetně pro kaž-
dou dutinu. Celková redukce objemu se vypečte jako sou-
čet dílčích redukci.

TOZ V *

2 ' ' * /9/
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Pokuá"dojdé ke vzniku povrchových propadaje pos-
tup výpočtu odlišný. Uejprve je nutno stanovit celko-
vou kubaturu dutin, které budou komunikovat s povrchem.
Tyto budou zasypány. Součinitel nakypření zásypu K^/
je 1,6 - 1,8. Hodnotu D n je nutno snížit o celkovou ku-
baturu propadů. £__ se bude postupně snižovat, a to až
na hodnotu K+_ pro místní.podmínky. Redukce objemu po-
vrchového zásypu /AV*1/ se vypočte dle vzorce 11.

) . V,, /li/

V Dhr + Ds + Dd + Dv - Vh '

J - vj + v| + v̂ J / u /

Tjj - objem horninová hmoty zásypu, V. - objem dutin
povrchového zásypu.

V případě, že některé nezaložené dutiny v podzemí
zůstanou stabilní pro Čas t—3*-oo /např. horizontální
ražby mimo žíly atd.A nebo pokud dojde ke vzniku trva-
le stabilních kleneb, tak tyto objemy nezahrnujeme do
D a a D c a při výpočtu AV* aAV^ s nimi nepočítáme.
Takto můžeme postupovat jen v hloubkách větších, než
kam zasahuje Tli v hypergenních činitelů.

IV. Etapa - výpočet velikosti a rozsahu deformací

7 naprosté většině případů jsou nepřímé rozvolno-
vací procesy tektonicky predisponovány. Někdy však mo-
hou postupovat podél zálomových uhlů. Konkrétní výpoč-
ty je nutno provádět pro obě možnosti jejich postupu.

Postup výpočtu je pro obě alternativy stejný*
fiozdíl.spočívá-jen.ve_vytyčení ploch na povrchu. Pro-
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to "v prx3pevKú""uvaáím"é"ěIy "postup "vypočtu"póužé "pra"
alternativu II - zálomové úhly.

Z prňsečnic krajních, dobývaných struktur a jedno-
tlivými patry vedeme plochy pod zálomovými úhly* Tyto
na povrchu vytyčí nepravidelné obrazce. Jejich plochy
určíme výpočtem nebo planímetrováním* Dílčí deformace
povrchu /D^/* které jsou vyvolané redukcí objemu mezi
po sob5 následujícími patry, se vypočtou dle vzorce 15.

£

P? i , - dílčí plochy povrchu

Posledním krokem je výpočet celkových deformací
povrchu. Jedná se o součet jednotlivých D d.

4. Závěr

2 výsledků výpočtu se vyhotoví mapy deformací po-
vrchu, které budou sloužit jako základní podklad pro
územní plánování po skončení hornické činnosti na lo-
žisku.

V příspěvku je metodika výpočtu uvedena ve skrá-
cené f ořme". Podrobnosti jsou uvedeny v lit. 1 a 2 a v
materiálech geomechanické služby KP UD Příbram.
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Fyzikálni stav horniny, růst trhlin před vlast-
ním závalem, zemina hodnoty modulu pružnosti T sou-
vislosti se zvyšujícím se horským tlakem, to vše po-
dává důležité informace o současném stavu horniny,
zejména pale ve vztahu k budoucímu event* závalu.
Prognostika závalu na důlním díle Je d&Iešitá* jak je
pochopitelné, s ohledem k bezpečnému provozu, k "bez-
pečnému těžení v místě* kde se měření realizujfea

Jak Jsme Již ukázali v aašich dřívějších pre.e£eh,A/»
/2/,/3/t lze dokumentovet, Se absorpce horniny spolíi
se změnou modulu pružnosti podává dostačující infor-
mace • fyzikálních směnách v hornině, sejména ve vzta-
hu k event* důlnímu závalu,

Realizovali jsme soubory elektronických systémů,
která vyhovovaly zejména v laboratorních podmínkách,
avšak při měření in situ se ukázaly některé skuteč-
nosti, které bránily k reálnému využití této metody*
Zejména Slo o realizaci měření za úSelem včasné diag-
nostiky propadu. Tyto práce jsme uskutečnili ve spolu-
práci 0 Uranovými doly Příbram (Iiig.J*Rů2i5ka a kol.)*
Ze strany UD Příbram byly zhotoveny různé typy vrtů.
ve kterých se prováděla měření, převážní na šachtí
Lešetice UD Příbram r hloubkách okolo 1*000 metrů
(viz správa K 302/80/1512 Ta z prosíme* 1980. později
pak měření s povrchu, atd*)*

Tro tyto účely bylo k dispozioi zařízení, které
umožnilo sledovat Sašové průběhy útlumu ultrazvukového
vlnění vyzářeného do horniny, a měření fáse TJZ vlny, Sí-
řící se horninou, a také i počty průchodu fis* této vl-
ny referenční hodnotou. KaS# zařízení je vybaveno piezo-
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keramickými sondami o průměru 32 OB, která j»ou urče-
ny pro provoz ve vrtech, e maz* hloubce 4 »» zaplnřná
zčásti vodou, pASeni vlastní kmitočet je 39 kHÄ̂ ,
vysílaný výkon akustický Je 0,1 T, výkonová citlivost
aa přijímací strane eea 10~ 1 7 W, šumevá šířka piana
přijímaSe - eoa 1 kHz.

Krátkodobá i dlouhodobá měření, pro vedená* vr dble
s tímto zařízením, ukásala praktický dosah astí JO. n,
s reservou cca 20 - 30 dB aad vlastním šumem*. BťLe
byl* zjištěno, Se rossah kanálu pro spojité mřžéoí fá-
ze v rozsahu - 2*Ť • 2-TT je přílii hmbýi, ruii-
v8 působí taká ne spojitosti na hranioíoh pás—u.

Kanál na poSítání průchodů fáze referencn£ hod-
notou byl pro silná rušení akustickou a elektrickou
cestou praktioky nepoužitelný*

HLouhodobó měření nad vytižovanou obUaeti šachy-
tilo výrassné zmSny útlumu a f áse, ke kterým: došlo v
hominS skokem nSkolik hodin, po /!/ odpálen£ silných
náloží, coS prakticky dokumentuje Yyuži*ainest naší
metodiky i přístrojová techniky v oblasti Identifikace
okamžiku rozvolňování horniny v aouvdlalôa*! s event,
závalem nebo propadem*

Tyto předběžné experimenty nás ved^pk dalšímu,
rozvoji elektronických systémů, která jjssue v naší la-
berateři realizovali, a_to zejména při-mířenít

a/ měření v obvyklých podmíídcáčh v hloubkách
okolo 1.000 m, kdy se budou využíva*, mělká a
úzké vrty do 4 u%

b/ měřenívcca 50 m svislých vrtech*, vedených z po-
vrchu pro úSely sledování tzv*. sákladek*
K bodu sub a/ uvádíme, Se j smet ustoupili ed pů-

vodní koncepce aparatury, kterou jsme v další gene-
raci realizovali nevými elektronickými prostředky*
Původní snaha dosáhnout na kanálu; průběžného měření
f áse co největšího rozsahu vedle k. apllkaoi fázován*
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detektoru a vnitřní pamětí* který umožňuje míření r
rozsahu od - 2?ť • + 2-TC» stav vnitřní panšti, která
u tehote FD podminuje zvýSení rozsahu na 2x2 • byl
často ovlivňován poruchami signálu, takže deeháselo
k výrazným po:; achám v záznamu*

Nespojitost prvého druhu charakteristiky IS se
projevovala rušivými přeskoky výstupu při provozu a
hodnotami táza9 ležícími v bezprostřední blízkosti
bodů této nespojitosti*

Praktická měření ukázala, Se skutečné měření fáze
UZ signálu prošlého horninou, se pohybují v rozsahu
několika desítek stupňú(nedochásí-ll k výrazným zrněná*
stavu horniny, k Jejichž zachycení v Saaevé oblasti
slouží kanál pro měření doby průchodu UŽ signálu hor-
ninou)* Proto není třeba požadovat velký rozsah použi-
tého fázového detektoru.Je vSak důležité, aby použitý
FD mži nespojitostí Jen v první derivaci.

Periodické fázové klíčování kontinuálního sinuso-
vého signálu s konstantním fázovým zdvihem by něaěle
omezit činnost kanálu pro průběžné měření fáae, neboi
střední hodnota fáze přijatého signálu zůstává (při
konstantním klíSovaoím poměru) též konstantní*

Toto konstatování však v seb§ obsahuje požadavek,
že bude možné vždy nalézt střední hodnotu napíti, kte-
ré bude úmerné fázovému rozdílu pro soela libovolnou
oblast těchto fázovýoh rozdílů*

Tyté potíže a řada dalSích byly odstraněny použi-
tím fázově modulovaného signálu, který byl též použit
Jako reference pre fázový detektor*

Se zavedením fázového klíčování je vsak zapotřebí
zvýšit šíři pásma přijímače a současně však je nutné,
aby se nezhoršily jehe šumové ťLastnosti*

Byly proto realizovány souhrny zmSx , které vedly
ke koncepci nové aparatury, která je patrná aa obr* 1
a obr* 2*



Obr. 2
\.
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la obr* 1 ja pohled aa realizovaný nový systéa
pftl4íaacíhe, vyhodnocovacího aařízeaí, obr* 2 Jo po-
hled aa realizovaný vysílač*

Ha obr* 3 jo pak patný pohled aa naši piezokera*
mickou sondt, která byla realizována pro ú5ely •Sřeaí
T dalSíeh postupech*

Obr. 3

X bodu sub V - měření ve vrtech a hloubkou do
oea 50 metrů - vyžadovalo novou konstrukci sond, kte-
rá by bezpečně odolovány hydrostatickému tlaku do
500 k?a« Bylo dále nutné, aby sondy byly dostatečně
robustní a netrpěly nárazy na styky paSnie ve vrtu
při spouStení do vrtu. Samostatný* problémem je volba
vhodného kabelu, zajištující mechanické 1 elektrické
spojení se sondami, kdy souSasně musí být splněny pod*
míny vodotS&nosti a jsou kladeny značné požadavky aa
elektrické vlastnosti*

?re zajištění nízkoztrátového ultrazvukového sig-
nálu, vyzařovaného z prostoru vrtu do horniny, je tře-
ba učinit potřebná opatření v uspořádání vrtu* Byly
použity jednak pažnice s otvory pro prostup akustického
signálu, event* bylo použito nezapaSeného prostoru vrtu.
Vlastní vysílací sonda byla uspořádána jako soubor vlno-
vodů, buzených piezokeramlckým aSničem do kmitočtu v ob-
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lacrti 40 käz. Sonda je schopná zpracovat na pralm ka-
vitaee T « vodS výkon asi 30 ¥, a lze jí té2 použít .
* velmi dobrými výsledky na přijímací stranS ./viz
•lav 3/»

*ro účely přijímací byla adaptována sonda s
piezokeramickým prstencovým měničem, pouš >ená v minu-
lém ebdobdC B měřicí aparaturou, určenou px-o práci re
vrtech o aaléa průměru a hloubce do 4 a /je pepsána
T literatuře subA/» tntb /6/«

Jak vyplývá s experiaeatálaích akuSeností při mS-
ření in situ v propadoveo pásmu šachty Lešetice TOP,
kdy se aparatura ověřovala ve vrtech 50 m hlubokých
a vzdálených od sebe asi 70 a, byle autnó realizovat
řadu opatření, která by zabránila intenzivnímu preniká-
mi signálu s vysílače do přijímače elektrickou cestou.
Tehdy by totiž nešle o efekt míření Síření elastického
vlnění r hornime", a nebyle by možné za těchto podmínek
detekovat případné slabé ultrazvukové signály, které
procházejí heroinou.

7yu6evaeími testy a proměřováním potenciálních roz-
dílů in situ i T laboratoři bylo zjliténo, ie hlavní
pří Sinou pronikání elektrického signálu od vysílače k
přijímači je vodivý proud, který se uzavírá zemí, tž-
lesy sond a pláštím spojovaoího kabelu reference* Jako
zdroj napští budící tento proud se uplatňuje rozdíl sig-
nálevého napStí mezi tSlesem sondy a zemí vysílače,
vznikající v dftsledku nedokomalé symetrie celé napáje-
cí soustavy, včetně" oond, dále i úbytku napití na napá-
jecím kabelu vysílací sondy* JestliSe je nedokonalá
symetrie na přijímací stra**, nastane nerovnomerné roz-
dělení téohto proudů, eoš vyvolá xftzné úbytky napětí na
obou souměrných větvích a rozdíl těohto úbytků sw pro-
jevuje jato ruSivé napětí na vstupu přijímače* Á\- byl
ruSi-rý proud «o nejríce potlačen, je nutné mní Šit uapS-
tí rušivého zdroje, švýSft impedaaci smyčky rušivého
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proudu, omezit do sab proudového pol* táji, že ovlivní-
me jeho prostorové rozlezeni* DalSí potlačení rušivého
pronikání je dosaženo dokonalejíí symetrií celé napá-
jecí soustavy na přijímací straně včetně měniče*

Zařízení, které je r současné době ve zkušebním
provozu, bylo realizováno na základě naSich nových
poznatků* Především se budeme r současné době zaměřo-
vat na nSření v hlubokých vrtech vedených z povrchu*
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Ing. Jiří S v a t o ä, UDKP Příbram
Ing. Jiří R ú ž i C k a, CSc, TO EP Příbram

ZPŮSOBY ZJ^ŠÍOVÍNÍ SOUČINITELŮ NAKIPŽENÍ HORNÍK JÍA

1. Úvod

Základním údajem pro výpočet vlivů exploatační
činnosti na povrch a pro řešeni i dalaich geomechanic-
kých otázek je znalost jednotlivých součinitelů nákyp-
ření hornin. Jedná se zejména o součinitel:

- okamžitého nakypření hornin / & o n /
- okamžitého celkového nakypření hornin /^one/
- trvalého nakypření hornin /&tR/
- středního nakypření hornin /£__/

Při vedení exploatačních prací na ložisku jsou
vznikající dutiny bud* ponechávány zcela volné, nebo
nebo jsou zakládány vlastní základkou. Nezaložené du-
tiny se postupné závalují. Založené a samovolné zava-
lené dutiny vSak. nejsou stabilní. Vlivem reologických
činitelů dochází k postupné ztrátS stability hornino-
vého masívu. Tím jsou vyvolány rozsáhlé napStodefor-
mační změny, které se navenek projevují konvergencí
boků důlních děl. Tyto procesy jsou nejintenzivněji
na žilných strukturách na nichž byly vedeny rozsáhlé
dobývací práce. Dochází při nich k redukci objemu
založených a zavalených dutin. Z původně sypké základ-
ky vzniká nová, tlakově zpevněná hornina. Velikost
redukce objemu závisí na řade faktorů, z nichS nej-
významnôjäl jsou K t n, K Q n, K o n c, K s n» V minulosti
nebyla věnována problematice zjiätování těchto souči-
nitelů žádná pozornost. Při řešení vlivů exploatačních
prací na povrch byl používán součinitel nakypření
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1,5 , který neodpovíäá skutečnosti. Proto byla
na ložielru věnována problematice součinitelů
ní hornin zvýšené pozornost* Byla vyzirouSezia řada

na je^iežt

« Ilf tqdyr pro,, součinitelů

T Táasci raáeai byla prověřss* celá j?aša aie
toií pro a^iaiování 3 adsao t i l e c h aoučisitšiXt! » íx> jak

äi., tak i T i s situ*

2.í* Součinitel trvalého »aleypře»í

Z Týsiedfců přímých
is site jednoínaSně vyplývá, it v podzesef po s3coučení
«xplwrta5nleři prací iotíiézl k int^nzivisíiB konv-ergenčaím
proesarfbu M i nich á«ott *áklaaiy /íémJ.y/ postapaě
stls.čoTóny. CellcoTé okaažité nakypření hornin se pos-
tupně aniZuýe, a tfco *2 n« hodnoto K t_ pro dané pod-
»lnky. Hodnoty Z^n j«ou ailnS proměnlivé-, a to -v zé~
vislosti na eslé řadě faktorů, z nice nejdůležitější

— petrograf ický typ základnového materiálu
- hlcmbka uložení /tlakoré poměry/

Ostatní faktory, jako např* zrnitost, tvar
dutin atd. se uplatňují v aienSí míře. Z ověřovaných
setod se nejvíce osvědčily následující. .

2m 1.1. Porovnání obneinových hnotností»

Použití této aetody předpokládá znalost
objemové hmotnosti zhutnělé základky in «itu /%/
m objemové hmotnosti hornin z nichř je tvořena základ-
ka /j?/. Poměrně obtížné je zjištění objemové hmotnosti
stláčené xákladky. Je totii nutné odebrat její vzorek,
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#

dopravit jej na povrch a zjistit j«ho objem a hmotnost,
Vzhledem k tomu, že se jedné o tlakově slabě zpevněný
materiál je jakákoliv manipulace s vím, velai obtížná*
Největším p oblémem bývá změřeni jeho objemu. Jelikož
se jedná o kasová vzorky je možno změřit jejich objem
jen v odměraém válci. Ve vodě se však rychle rozpadají.
Z tohoto důvodu ja nutno vzorky potahovat po sváženi
nepropustným filmem* Nejlépe se osvědSil AKOTOL*
Součinitel nakypřeni se vypočte dle vzorce 3, 1.
Výhodou této metody je, že zjišťujeme skutečná hodno-
ty součinitele trvalého nakypřenl hornin.

Nevýhodou je, Se metodu můžeme pouSlt pouza
v případě, Se je základka stlačena tak, že je aožno
z ní odebrat vzorek. V řadě případů je i vlastní od-
běr vzorků z bezpečnostního hlediska značně proble-
matický.

2.1.2* Porovnání Sirek

Jedná se o poměrně rychlou a přesnou metodu
pro zjištování K t n in situ. Její princip spočívá
v torn, že při stlačování základky dochází k redukci
objemu prvotních dobývek, která se prakticky ve väech
případech projevuje postupným snižováním jen jejich
Sirky. Zbývající dva rozměry bloků se prakticky ne-
mění. Nasazení této metody předpokládá znalost:

- původní délky /L/ a výSky /v/ bloku
- původní áiřky /3_/, zjistí se z blokových karet
- současné šířky dobývky /S_/,zjistí se měřením
in situ

- K Q n nebo Kone,prvý se určí měřením ve zkuSebnl
stoupě, druhý výpočtem, nebo z tabulek
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objemu veškerých nezaložených prostor na
zájmovém bloku /Vg/.

v • L « š_ . KÄ_

Sp/ -

£

Ktn
onc

Výpočet se provádí podle vzorců 2 a 3* Výhodou
.je, že touto metodou zjiěiujeme hodnoty £t přímo
v is situ* Nevýhodou je, že metoda má pouze omezené
použiti. Helze ji nasadit u bloků na nichž byly po-
nechány nadchodbové a podchodbové celíky*

%.1«3. Kčfení ve zručební atoupSf

Princip této metody spočívá v tom, Se ve
zkušebních stoupách stlačujeme základkový materiál
tlakem, který odpovídá vertikální složce geostatic-
kého tlaku v zájmové hloubce. Z naměřených hodnot
je možno vypoSítat K._# Ve zkušebních stoupách je
možno zjiětovat i hodnoty K 8 n a Kofl, Tato metoda je
na našem podniku nejpoužívanější ä proto jí věnuje-
me švýSenou pozornost.

Zkušební stoupa je vysoustružena z jednoho
kusu silnostěnné ocelové roury. Je dimenzována tak,
aby nedocházelo k jejím trvalým deformacím při stla-
čování základky tlakem odpovídajícím vertikální slož-
ce geostatického tlaku v hloubce 1 500 m při průměr-
né objemové hmotnosti nadložníeh horninových komple-
ru 2,65 t . m*"̂ . Průměr zkníební stoupy je 150 am,
výEke.200 mm. Ve srovnání a břžnýiii šířkami dobývek
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se jedná o zmenšení v poměru T i !0. Ve stejném poměru
zmenšujeme i zrnitost stlačovaného vzorku základky.
Vzhladem k petrografickým typům z nichž je budován
horninový masív naSeho ložiska /jedná se většinou
o psamiticko - pelitické sedimenty a jemnozrnné vyvře-
liny, psefity jsou poměrně vzácné/ je'možno toto zmen-
šení provést aniž dojde při stlaSování základky ve zku-
šební stoupě k podstatnějším změnám zhutnovacího proce-
su ve srovnání se stlačováním zékladky iň situ.

Prvá varianta zkušební stoupy byla navržena
a vyrobena bez odnímatelného dna. V důsledku intenziv-
ního zhutnění základkového materiálu však bylo velmi
obtížné po skončeni stlačovací zkoušky vzorek ze stou-
py odstranit. Musel být postupně vytloukán sekáčem.
Z tohoto důvodu jsme navrhli a vyrobily druhou varian-
tu zkušební stoupy, která již měla odnímatelné dno.
Do dna je možné zašroubovat čtyři Šrouby, které slou-
ží k jeho odtlačení od pláště.

Vlastní zkoušky stlačitelnosti provádíme na
VZUP Kamenná, a to hydraulickém lisu typu SrMB - 60
u něhož je možno vyvodit zatěžovaci sílu od O do lOOkN.
Itychlost zatěžování jsme 'volili cca 1 000 N • s"1 • Po
stupních odpovídajících aaěnám geostatického tlaku při
postupu o 50 m do hloubky odečítáme hodnoty celkové
deformace základky ve stoupě. Vzhledem k tomu, že do-
chází k výraznému opožďování přetvoření je nutno zatě-
žovaci proces v pravidelných intervalech přerušovat
a udržovat zatěžující sílu na konstantní úrovni a to
až do vyznění deformace. Z dosavadních zkoušek vyplývá,
že optimální jsou intervaly odpovídající hloubce 200 m.
Podle těchto hodnot je nutno opravit průběh křivek
součinitele trvalého nakypření hornin. Celkový postup
je patrný z obrázku 8.1. Při prvých šeřeních jsme sou-
časně a vertikální deformací vzorku základky odečítali
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i horizontální deformaci zkušební stoupy, a to pomocí

obr. č.1» Postup při opravě křivky

neopravená
opravená

na sebe kolmých indikačních tíchylkoineru, které byly

pomocí magnetických stojánků umístěny 50 uan ode dna

stoupy. Bylo zjištěno, že deformacB vlastní stoupy

probíhají pouze v oblasti pružných deformací a jsou

tak malé, že ovlivňují hodnoty K+_ maximálně na pátém

místě za desetinnou Čárkou, což .lze při řešení praktic-

kých iSloh zcela zanedbat. Výpočet K t Q je prováděn pod-

le vzorce 4, který platí za předpokladu, že změna prů-

měru stoupy je rovna nule*

r 2 .

G
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" objemová hmotnost vsorku zékladky, r - po-
loměr slfcušební stoupy, L - pôvodní výška vzorku zá~
kladky ve zkušební stoupě, 1 + - velikost deformace
vzorku ssékladky, G - hmotnost vzorku.

Výhodou této metody je, že lze zjištovat Ktl}

pro libovolné hloubky, zraitostní třídy a petrogra-
fické složení základkového materiálu. Metoda je rych-
lá náklady na vlastní sskouSky jsou minimální. 2 vyhod-
nocení ďosud provedených zkoušek vyplývají následují-
cí závěry:

- v minulosti používané hodnoty součinitelů
nakypření hornin /%tn$ K a K

One^
 n e o ä P ° v * ~

dají skutečnosti,
- hodnoty K t n závisí v jednotlivých konkrétních
případech na hloubce uložení, petrografickém
složení základkového materiálu a v podstatně
menžl míře na jeho zrnitosti,

* K t n s hloubkou klesá po exponenciále, která
je ve většině případu matematicky defino-
vatelná /vzorec: Č.5./. V některých typů zá-
kladek /zejména směsí různých hornin a žílo-
viny/ koeficient k není konstantní, nýbrž se
s hloubkou mění,

- nejnižší hodnoty K^n vykazují základky tvoře-
né kalcitem, produkty dynamometamorfózy /my-
lonit, tektonické brekcie, tektonický jíl,
f ylonit atd./ a hydrotermální metamorfózy
/obr. S«2»/. Podstatně vyŠSÍ hodnoty vykazu-
jí horniny nepostižené hydrotermální metamor-
fózou a dynamometamorfózou. NejvyŽSí hodnoty
Ktn T y k a z u 3 í gabrodiority a některé žilné
vyvřeliny,
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- u magmatických hornin lze ve srovnání se
sedimenty pozorovat nejen vyšel hodnoty K t n,
nýlfó i jeho menší zmSny s hloubkou,

- stupeň zhutnění základky v dané hloubce in
situ a ve zkušební stoupě si odpovídají,

- rychlost zhutnění základky závisí na petro-
grafickém typu základkového materiálu a zrni-
tosti* Při zkouäkách stlačitelnosti se to
projevuje opožďováním přetvoření za růstem
napětí. Nejrychleji probíhá stlačení u směsi

Obr. č. 2. Vybrané křivky stlaSitelnosti.
a/ granodiorit
b/ pelity až psami ty
c/ žilovina
d/ směs kalcitu a sedi-

mentů

200 400 800 1000 1200
h [m]

sedimentů a produktů hydrotermální metamor-
fózy a dynamometamorfózy. Naopak nejpomaleji
u základek složených z neaetamorfováných
hlubinných vyvřelin. Rychlost stlačování
je u nepremenených sedimentů 3 - 5 at větií
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než u hornin magmatických* To znamená, že
pokud dochází k úplném stlačeni základek
budovaných sedimenty za 5 - 15 lat, je nutno
počítat s tím, že u magmatických hornin dojde
k úplnému stlačeni za 15 - 80 let,

- pokud jsou horniny ovlivněny hypergenními
činiteli, tak dochází k podstatnému snížení
hodnot £fcn» 3 jejich možným vlivoa je nutno
počítat do hloubky minimálne 200 m. Rozdíl
mezi hodnotami Kt_ vzorků ovlivněných a ne-
ovlivněných je patrný z obr. č*. 2. /čárkováno
jsou vyneseny hodnoty E^ a zjiStěné na vzorcích
postižených hypergenními čiaiteli/,

- pokud porovnáme výsledky této metody s před-
chozími metodami, tak zjistíme Xe pro dané
podmínky jsou hodnoty zjiStěné ve zkušební
stoupě nejnižSí* Je to logické, nebot v tomto
případě získáme skutečný K t n, kdežto při měře-
ních in situ často zjišťujeme pouze součinitel i
přechodného nekypření hornin* *

2»2« Součinitel okamžitého nakycření hornin /K

Jedná se prakticky o součinitel okamžitého
nakypření volně sypané základky. Pro jeho zjištování
používáme následující metody*

2*2.1. Měření v důlních vozech,,

Princip této metody spočívá v tom, že do důl
ního vozu, který je naplněn základkou postupně nalé-
váme vodu a to až do jeho naplnění* Tím zjistíme
objem duti*, v základce. E vypočteme ze vzorce Č.6*



190

V - objem vozu, T - objem dutin ve vozu.

Pokud porovnáme Týsledky této saetoáy a ostatních
metod,tak ss jistíme, že hodnot? Kort jsou v tomto přípa-
dě o 10 - 30 % nižší. Je to způsobeno tím, Se při,
manipulací s ôssy dochází k setřesení yjbs ninyo Ve
skutečnosti ve vgtšing případů získáme součinitel
př-echoáného nskyprení hornin.

g.»2«.2» Měření ne gobýrrkéeh v pro voza»

Princip netodj: apočívé v porovnání rozpojeného
objemu jednotlivých výstupků, nebo jejích Sástí/ř^/
a objeaten dobývky, který je zaplněn 2>í?:svolngnou hcr-
xiinou A g g A Tlastní výpoCet se provádí poäle
ce 5, 7.

022

'ro
Výhodou metody je, 2e s její pomocí zjifituje-

me skutečné hodnoty K in situ. Nevýhodou je poměrně
velká pracnost*

2.2.3* Měření ve ekučební

Princip metody je stejný jako n stěřeni v dol-
ních vozech* Výhodou je jednoduchost a rychlost.
VýpoSet se provádí dle vzorce analogického vzorci Č.6.
•etoda je rychlá a spolehlivá.

2.3. Součinitel okamžitého celkového nakypfení hornin.

T rámci jednotlivých dobývaných bloků existuje
celá řada nezaložených dutin /komíny, sýpy, vrchní
dobývkové chodby atd.A Při napěíodeformačních proce-
sech je xákladka do těchto prostor natlačena. Při vý-
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počtech vlivů exploatačních prací na povrch je nutno

znát £ o n e. Zaistíme 303 tak, že stávající základku

rozpočteme na celkový skutečný objem bloku* Hodnoty

K 3 © pohjaují v rozmezí 1,7 - 3,Oj a to dle rozmě-

rů bloků, použité varianty dobývací metody, úklonu

žíly a K , Celý postup vypočtu je uveden v litera-

tuře 1.

2«4» Součinitel středního nakypření hornin.

Jeho znalost je nezbytná při vypočtu výškového

dostupu přímých rozvolnovacíeh procesu a při výpočtu

vlivu zavalených dutin na stabilitu povrchu. Součini-

tel nakypření u těchto dutin není konstantní, nýtaeř

směrem ke dnu dutiny klesá. K__ je prakticky aritme-
SIX

tickým průměrem K a součinitele nakypřeni na dno

dutiny. Tento zjistíme pro jednotlivá výSky zavalených

dutin stlačováním ve zkušební stoupě, přičemž zatěžu-

jící síla musí odpovídat hmotnosti závalu. Konečný

výpočet se provádí dle vzorce č.4« Hodnoty tohoto

součinitele zpravidla kolísají v rozmezí 1,3 - 1,5.

3. Závěr.

Výhodou vSech metod měření součinitelů nakypření

hornin in situ je skutečnost, že tyto zjišíujeme pří-

mo za provozních podmínek. Jejich nevýhodou jet že

je můžeme nasazovat jen omezeně /základní podmínkou

je přístupnost zájmových oblastí/. Naproti tomu me-

todami laboratorními můžeme zjistit tyto hodnoty pro

libovolné geologicko - geomechanické podmínky. Ne-

dostatkem je, Že většinou není možno brát zřetel na

různé provozní faktory*

L i t e r a t u r a

/I/ Růžička J.: Reakce horninového masivu COP.


