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1

UVOD

Za to temo diplomske naloge sem se odločil, ker prihajam iz rudarskega okolja, iz Trbovelj, in
me je rudarska tematika že od nekdaj spremljala in zanimala. Diplomska naloga mi je ponudila
priložnost, da se poglobim v odkopno metodo uporabljano v domačem kraju, ter jo primerjam
z njeno različico v največjem slovenskem premogovniku v Velenju. Podroben opis obeh metod
še ni dostopen javnosti na enem mestu, prav tako ne njuna primerjava. Ugotovil sem, da je bilo
pridobivanje informacij težje kot sem si predstavljal, saj veliko internih podatkov ni dostopnih
širši javnosti. Moji glavni viri so bili zato pretežno interni rudarski projekti, za dodatne
informacije in pojasnila pa sem se velikokrat obrnil na osebe z informacijami iz prve roke. Po
dodatne vire se zatekel na internet, kjer pa so na žalost vse prevečkrat dostopni le v tujem jeziku.
Zato verjamem in želim, da bo vse na ta način zbrano in primerjano gradivo v prihodnje
ponudilo bogat vir informacij zbranih na enem mestu.
Delo v začetku zajema opis širokočelne odkopne metode, ki mu v nadaljevanju sledi
podrobnejši opis odkopne metode Premogovnika Velenje (PV) in Rudnika Trbovlje-Hrastnik
(RTH). V zadnjem delu se osredotočam na primerjavo velenjske in trboveljske širokočelne
odkopne metode, ki ju primerjam z več vidikov – od geoloških in geomehanskih lastnosti do
same tehnološke opremljenosti in produktivnosti obeh rudnikov. Predpostavljam, da bo
primerjava pokazala razmeroma enostavnejše odkopavanje in večjo proizvodno učinkovitost v
PV, saj so geološke danosti tam ugodnejše, premog manj kvaliteten, odkopna mehanizacija
modernejša, odkopna čela pa večja.
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2

ODKOPNE METODE

Izbira odkopne metode je prvi in eden od najpomembnejših korakov pri začetku odkopavanja
premoga v vsakem premogovniku. Pri rudarjenju se poslužujemo več vrst tehnoloških
procesov, na njihovo izbiro pa vpliva več različnih dejavnikov. Ti vplivi se imenujejo rudarski
dejavniki. Glede na način vplivanja na izbiro odkopne metode jih lahko razporedimo v tri
sklope (1, str. 22): rudarsko-geološki dejavniki, tehnično-ekonomski dejavniki in organizacijski
dejavniki. Po izbiri metode lahko z ekonomskega vidika ocenimo tudi njeno učinkovitost.
Glede na dosedanjo prakso lahko z gotovostjo trdimo, da na svetu obstaja prav toliko različic
odkopnih metod, kolikor je premogovnikov.

2.1

DEJAVNIKI PRI IZBORU METODE IN KAZALCI UČINKOVITOSTI

Vsako nahajališče ima svoje specifike, tako geološke, hidrološke, ekonomske, itn., ki okvirno
določajo izbiro odkopne metode. V PV in RTH se tako uporablja širokočelna odkopna metoda,
ki jo je bilo potrebno zaradi specifičnih naravnih danosti v obeh premogovnikih nekoliko
prilagoditi. V nadaljevanju so zajeti dejavniki, ki so v obeh premogovnikih vplivali na izbiro in
mikro-oblikovanje oz. prilagajanje odkopne metode. Podrobneje bodo opisani in primerjani v
nadaljevanju naloge.
a) Rudarsko-geološki dejavniki
V to skupino razvrščamo dejavnike, kot so geometrija, tj. velikost in debelina in rudne zaloge
ter naklon samega nahajališča. Poleg oblike rudnega telesa je pomemben faktor tudi globina
nahajališča, njegova struktura in geofizikalne lastnosti. Pomemben dejavnik so tudi lastnosti
talnine in krovnine ter z njimi povezani pritiski na odkopu in hribinski udari. Prav tako moramo
preučiti tektoniko nahajališča - diskontinuitete, prelome, porušitve in ostale geološke
nepravilnosti ter hidrogeološki dejavniki, ko je vodonosnost posameznih slojev in okoliške
hribine. Poleg tega je potrebo spremljati pojave eksplozivnih in drugače škodljivih plinov ter
premogovega prahu, ki vpliva na stopnjo podvrženosti samovnetju. Vsi ti dejavniki določajo
dimenzije odkopnih etaž in vplivajo na izbiro mehanizacije (2).
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b) Organizacijski dejavniki
V primeru, da so delavci seznanjeni samo z že obstoječim načinom odkopavanja, lahko
odkopna metoda ostane nespremenjena. Uvedba novega tipa odkopne metode zahteva
izobraževanje in dodatno kvalificiranje ter specializacijo delovne sile (2, str. 155). Pomembno
je vzpostaviti neprekinjen cikličen delovni proces (št. delovnih ciklusov v posamezni izmeni in
število izmen na dan), ga mehanizirati in vzpostaviti čim višjo stopnjo avtomatizacije. Ne
nazadnje pa organizacijske dejavnike spada tudi vzpostavljanje dobre morale delavcev, ki jo
lahko med drugim povišamo s stimulacijo.
c) Tehnično–ekonomski dejavniki
Ekonomski dejavniki gotovo najbolj odločilno vplivajo na izbiro in odražajo učinkovitost
odkopne metode. Tu je potrebno upoštevati stroške kapitala, obratovalne stroške, količino
rudnih zalog in oceno rudnega telesa. S tehnične plati pa je potrebno upoštevati odkopni
izkoristek, prilagodljivost odkopne metode, dimenzije odkopne fronte, mehanizacijo in hitrost
napredovanja odkopa (3, str. 493–494). Iz tega lahko določimo ekonomsko vrednost
izkopanega premoga (2, str. 149–155), ter splošno učinkovitost in produktivnost odkopne
metode. Vsak premogovnik stremi k čim cenejši delovni sili in čim višji dnevni produktivnosti,
saj to omogoči nižjo proizvodno ceno premoga in s tem večjo konkurenčnost na trgu.

d) Proizvodni parametri
Podatki o tehnologiji dela so zajeti v proizvodnih parametrih (1, str. 24).
a) Hitrost napredovanja odkopa – najpogosteje govorimo o dnevni hitrosti (m/dan).
b) Proizvodna kapaciteta odkopa (t/cm, t/dan, t/mes, t/leto).
c) Specifična proizvodna kapaciteta (t/m/cm).
d) Tehnološki proces odkopavanja – sem spadajo tehnične karakteristike vse vgrajene
opreme.
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2.2

RAZVRSTITEV ODKOPNIH METOD

Najprej je potrebno opredeliti vrsto rudarjenja – poznamo površinsko in podzemno. Ko
govorimo o širokočelni odkopni metodi imamo vedno v mislih podzemno rudarjenje. Po
pregledu vseh danosti in pogojev, ki nam jih nudi ležišče, se določimo za izbiro odkopne
metode. Pri podzemnem rudarjenju poznamo veliko število odkopnih metod, ki pa jih lahko
razvrstimo v nekaj glavnih skupin. Čeprav so si metode v glavnih značilnostih lahko enake, pa
zaradi geologije in tektonike okolja, ekonomske situacije področja ter drugih dejavnikov
obstaja možnost določenih odmikov oz. variacij od standardov. Prav zato lahko rečemo, da
obstaja prav toliko odkopnih metod kolikor je premogovnikov. Te metode je vendarle mogoče
na splošno razdeliti po naslednjih kriterijih (4, str. 17):
a) Po načinu ureditve (sanacije) odkopnega prostora:
-

z zaruševanjem krovnine – rušenjem stropa,

-

s polnim zasipom praznih prostorov – odkopnih prostorov,

-

s puščanjem odprtih odkopov in zaščitnih stebrov,

-

magazinske odkopne metode z začasnim skladiščenjem rude v jami.

b) Po stopnji mehaniziranosti proizvodnega procesa:
-

nemehanizirane (ročne),

-

polmehanizirane (delna pomoč strojev),

-

mehanizirane (večino dela opravijo stroji),

-

avtomatizirane (minimalno število delavcev s pomočjo avtomatike vodi odkopavanje).

c) Po debelini sloja, ki ga odkopavamo:
-

debelina vpliva na število etaž,

-

tanke sloje lahko odkopavamo po vsej višini,

-

debelejše sloje odkopavamo v več ploščah oz. etažah,

-

odkopavanje lahko poteka po nagibu v smeri napredovanja, oziroma ob nagibu širokega
čela.
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d) Po dolžini odkopa (čela):

2.3

-

s kratkim širokim čelom (navadno do 60 m),

-

dolgim širokim čelom (nad 60 m),

-

kombinirane.

ŠIROKOČELNA ODKOPNA METODA

Vsako izmed odkopnih metod lahko opredelimo s temi kriteriji, vendar na tem mestu vse ne
bodo opisane, saj niso bistvenega pomena za nadaljnje razumevanje. Pri podzemnem
pridobivanju premoga sta osnovni dve metodi - širokočelna odkopna metoda in komornostebrna odkopna metoda. Obe sta primerni za odkopavanje slojevitih nahajališč, vendar je
izkoristek večji pri širokočelni odkopni metodi, saj lahko izkopljemo do 80 % rudnega telesa.
Odstotek rudnega telesa, ki ga ne izkopljemo v določenih delih rudnika največkrat služi kot
steber, ki podpira višje ležeče plasti. Z napredovanjem izkopa se krovnina za odkopni čelom
samodejno poruši, ter zapolni že izkoriščen prostor, posledice samozaruševanja pa sčasoma
praviloma povzročijo posedke na površini.
Pridobivanje s širokočelno odkopno metodo je skoraj kontinuiran proces, ki za svoje delovanje
potrebuje samohodno hidravlično podporje (sekcije), rezalno pridobivalni stroj (kombajn) in
verižni transporter. Rezalno pridobivalni stroj se med rezanjem premoga pomika po
konstrukciji transporterja vzporedno s čelom. Ko odreže celotno dolžino čela (podprsni in
nadprsni del), obrne smer in naredi še čistilni rez. Ko se kombajn pomakne mimo sekcije, se
jekleni stropniki sekcij izvlečejo ter podprejo strop, s tem pa zaščitijo opremo in delavce po
celotni dolžini odkopnega čela. Hidravlični cilindri nato potisnejo transporter bližje k
odrezanemu delu čela. Med napredovanjem sekcij se krovnina za njimi naravno poruši. Tako
poteka kontinuiran proces vse dokler se ruda ne odstrani iz celotne odkopne plošče (povzeto in
prevedeno po (5, 6)).
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3
3.1

ŠIROKOČELNA ODKOPNA METODA
ZAČETKI

Ideja širokočelnega odkopavanja je bila razvita v Angliji ob koncu sedemnajstega stoletja (7).
S tem načinom so ekipe rudarjev (večinoma možje in fantje) ročno s krampi spodkopale čelo
po vsej širini približno 90 cm globoko, večina premoga pa se je nato porušila v izkopano režo.
Za nadzor zaruševanja rudnega telesa v nadkopnem delu za čelom so uporabljali leseno
podporje. Porušen material so, razbitega na manjše približno 10 cm velike kose, z lopatami
naložili na enostavne jamske vozičke in odvlekli na površino. Na dober dan so nakopali
približno 20 takšnih vozičkov rude. Temu načinu izkopa se je prvotno reklo "Shropshirska
metoda" (orig. Shropshire mining method) (7, 8) po pokrajini na zahodni strani Anglije, ki meji
na Wales. Čeprav se je od takrat tehnologija znatno spremenila, pa je princip odkopavanja ostal
enak. Namen je odstraniti večinski del rudnega telesa v podkopnem delu (široko čelo) in
porušiti krovnino nadkopnega dela, hkrati pa ohranjati varno delovno okolje na čelu odkopa
(7). Razvoj mehaniziranega pridobivanja premoga se je začel v 19. stoletju, natančneje leta
1868, ko so v Angliji in Nemčiji uporabili prve zasekovalne stroje, ki so delali zarezo ob talnini.
Leta 1875 se je pojavil v Angliji zarezovalni stroj, ki je zarezoval z verigo, podobno kot motorna
žaga. Nemci so leta 1896 vpeljali zarezovalni stroj z velikim rotirajočim zarezovalnim diskom
(1). Prav tako so v začetku 20. stoletja izumili kontinuiran transporter, zaradi katerega so to
različico današnje širokočelne metode naslednjega pol stoletja nekateri imenovali kar
''transportna metoda'' odkopavanja. Pri starejši nemehanizirani metodi čelo ni bilo vedno v ravni
liniji, uporaba transporterja pa je to zahtevala. Transporter je bil postavljen paralelno vzdolž
celotne odkopne fronte. Na čelu odkopa se je takrat uporabljal še rezalni stroj za spodrezovanje
čela, ter električni vrtalni stroj za vrtanje in razstreljevanje (7).
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3.2

OPIS

V nadaljevanju so opisane splošne značilnosti širokočelne odkopne metode. Pred začetkom
pridobivanja potekajo pripravljalna dela, priprava odkopne etaže, obeh prog in razširjenih
prostorov za montažo potrebne mehanizacije.

3.2.1 Dela pred začetkom pridobivanja

Pripravljalna dela za odkopavanje zajemajo fizično pripravo odkopne etaže z rudarskimi deli,
montažo transportne in odkopne mehanizacije ter naprav za servisne dejavnosti, kot je
prezračevanje, odvodnjavanje, ipd. (9).
Pred začetkom odkopavanja je potrebno na odkopno etažo transportirati, sestaviti in vgraditi
vso potrebno mehanizacijo in opremo. V ta namen se pri projektiranju poleg osnovnih po
potrebi predvidi tudi posebne dodatne jamske prostore. Jamomerska služba vnaprej določi
njihov položaj na dostavni progi.
3.2.1.1 Priprava odkopne etaže
Odkopno etažo pripravimo za odkopavanje z odpiralnimi in pripravljalnimi jamskimi deli, ki
izhajajo iz osnovnih rudniških transportnih in prezračevalnih objektov. Obseg in trase etažnih
pripravljalnih prog so odvisne od velikosti ležišča premoga in njegove geometrije ter tehničnih
kapacitet napredovalnega stroja. Za vsako odkopno etažo je zato potrebno pripraviti izvedbeni
projekt odkopavanja z upoštevanjem razmer na tej etaži. Pred pričetkom opremljanja širokega
čela je treba izdelati tudi posebne jamske prostore za namen montaže in vgradnje mehanizacije,
in sicer montažno komoro za sestavljanje sekcij odkopnega podporja in visoko progo, v katero
vgradimo širokočelno odkopno mehanizacijo. Izvedba pripravljenih jamskih prostorov za
odkopno etažo izhaja torej iz konkretne oblike odkopne etaže in dispozicije transportne in
odkopne mehanizacije na tej etaži (9, str. 9).

7

Primerjava načinov odkopa med Velenjsko odkopno metodo in odkopno metode rudnika Trbovlje- Hrastnik
Diplomsko delo (VSŠ). Ljubljana, UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Odd. za geotehnologijo in rudarstvo

3.2.1.2 Etažna dostavna proga
Etažna dostavna proga povezuje glavno transportno progo, oziroma izstopne prezračevalne
poti, s širokočelnim odkopom. Njen osnovni namen je namestitev naprav za dostavo delov
odkopne mehanizacije in transport potrebnega materiala. Služi tudi kot zračilna pot pri
prezračevanju odkopne etaže in pot za prevoz zaposlenih. Dostavno progo z ranžirnim
prostorom se že pri izdelavi opremlja s transportnimi napravami - visečo dizelsko lokomotivo
(VDL) in ranžirnim mačkom, ki dostavlja material do ustja odkopa. Te naprave so predvidene
za transport odkopne opreme v fazi montaže in kasneje pri odkopavanju (9, str. 11).

3.2.1.3 Etažna odvozna proga
Etažna odvozna proga povezuje širokočelni odkop z osnovno progo in običajno z izstopnimi
zračilnimi potmi. Profil proge in tehnologijo izgradnje opredelimo z ozirom na namembnost
proge, geomehanske razmere na trasi izdelave in zahtevano trajnost proge. Odvozna proga se
uporablja za:
-

namestitev mehanizacije za odvoz izkopanine (verižni transporterji, transporterji z
gumijastim tekočim trakom),

-

namestitev drobilnika za rovni premog,

-

pohodno pot, smiselno pa tudi za transport materiala ali delavcev,

-

zračilno pot pri prezračevanju odkopne etaže, oziroma za namestitev zračilnih naprav
za separatno prezračevanje.

3.2.1.4 Čelna montažna komora – visoka proga

Visoka proga, ki povezuje odvozno in dostavno progo pravokotno v horizontalni liniji, je
montažna komora. Običajno je montažna komora locirana na ustju dostavne proge z odkopom,
za dvigovanje posameznih elementov in sestavljanje sekcije pa so v stropu proge oziroma
montažne komore nameščena pnevmatska verižna dvigala in ostala oprema. Dimenzije svetlega
preseka visoke proge narekujejo gabariti odkopne opreme, ki jo vgrajujemo. Da pred pričetkom
obratovanja širokega čela omogoči nemoteno montažo odkopne mehanizacije je večjih
dimenzij in ima ojačano podporje.
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V primeru, da je nivo dostavne proge nad nivojem odvozne proge, mora biti odsek visoke proge
neposredno pred komoro za sestavljanje sekcij odkopnega podporja horizontalen (9).
3.2.1.5 Montažni jaški in niše
Montažni jaški so izdelani v dostavni progi in omogočajo montažo mehanizacije višjih
vertikalnih dimenzij od dostavne proge. Niše za vitle so prav tako izdelane v dostavni progi. Že
sestavljene sekcije se nato na montažnem vozičku s posebej ojačanim vitlom nameščenim čim
bližje visoki progi vlečejo do svojega mesta na čelu.

3.2.2 Zaključna dela pri montaži širokega čela
V končni fazi montaže širokega čela se izvršijo še zaključna dela. Pred križiščnima sekcijama
se izropajo okvirji jeklenega ločnega podporja, sekcije pa dogradijo s podaljški stropnikov, z
izvlečljivimi podaljški stropnikov in z visečimi stojkami. Demontirajo se naprave, ki so služile
za sestavljanje sekcij, oziroma za montažo širokega čela, sledi namestitev povratne postaje
odkopnega transporterja, montaža pogonske postaje odkopnega transporterja. Odkopni
transporter se dogradi z zobatimi letvami po katerih se vozi odkopni stroj, s kabelskimi vodili
in z zaščitnimi stranicami. V zaključna montažna dela sodi namestitev za široko čelo
predvidenih električnih naprav, signalno–govorilnih naprav in definitivna vezava hidravličnih
vodov. Ko je vsa odkopna oprema nameščena na odkopu je potrebno demontirati bočne
segmente podporja, ki so ostali v čelni steni odkopa. Pomembno je, da se segmenti odstranijo
takrat, ko sta odvozna proga in odkopni transporter že usposobljena za transport premoga.

3.2.3 Mehanizacija in njena vgradnja

Sestavljanje elementov posameznih sekcij hidravličnega odkopnega podporja poteka v
montažni komori. Tehnologijo sestavljanja sekcij se priredi razpoložljivim strojnim
pripomočkom. Najprej se vgradi čelni odkopni transporter, ta se vgrajuje zaporedno z
vpenjanjem posameznih sekcij odkopnega podporja.
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Prav tako se odkopni transporter namešča vzporedno pred hidravlično podporje. Izvrši pa se
tudi priključitev korita na sekcijo tako, da so po končani montaži podporja vsa korita odkopnega
transporterja točno nameščena pred sekcijami in spojena na sekcije s cilindrom za zamik
transporterja oz. prestavilo posameznih sekcij. Temu sledi vgradnja podporja. Montaža poteka
po naslednjem vrstnem redu (9):

-

polaganje osnove na voziček,

-

namestitev veznih elementov (lemniskat),

-

vgradnja stojk,

-

vgradnja zadnjega ščita,

-

vgradnja stropnika,

-

vgradnja hidravličnih cevi in krmilnega mehanizma.

Nameščanje sekcij hidravličnega odkopnega podporja poteka v smeri od odvozne proti dostavni
progi. Prva sekcija širokega čela mora biti položena pravokotno na linijo odkopnega
transporterja in nanj priklopljena z zamikalno napravo. Po tem pravilu se nadaljuje zaporedno
nameščanje naslednjih sekcij, do konca širokega čela. Posamezne sekcije se od komore za
sestavljanje do kraja vgradnje transportirajo z drsenjem osnove sekcije po tleh v spuščenem
položaju (uvlečene nosilne hidravlične stojke) in z zadnjim delom sekcije v smeri vleke. Za
vleko sekcij na kraj vgradnje in za nameščanje v končni položaj se uporablja vitel nameščen na
pogonski strani širokega čela. Prostor za vgradnjo posamezne sekcije je treba neposredno pred
tem ustrezno razširiti in varno opažiti. Pri izvedbi visoke proge z jeklenim ločnim podporjem
je potrebno neposredno pred vpetjem posamezne sekcije izropati odgovarjajoče okvirje; pri tem
opaž sloni na eni strani na novo vpeto sekcijo, na drugi strani pa na podporje visoke proge.
Sekcije se sestavlja v montažnem jašku na posebnem vozičku. Preden se pripelje na mesto
vgraditve je potrebno preizkusiti njeno delovanje, pred njenim vpetjem pa na predvidenem
mestu izropati ločno podporje. V primeru montaže odkopa z dvema transporterjema, se sočasno
z vgrajevanjem sekcij namesti tudi stropni transporter, ki se ga namesti na osnovo vsake sekcije.
Ko so sekcije vgrajene, sledi montaža kombajna v temu namenjeni niši.
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3.2.3.1 Hidravlično podporje ali sekcije

Pri mehaniziranem pridobivanju premoga je odkopno podporje osrednji del odkopne
mehanizacije. Osnovna naloga hidravličnega podporja na odkopu je, da prenaša pritiske –
podpira odkopni prostor in varuje delavce pred padanjem premoga iz stropa. Njegova glavna
karakteristika je zato nosilnost. Poleg osnovne funkcije, omogoča tudi vključevanje drugih
odkopnih strojev in naprav (9).
Hidravlično podporje je kompleks sestavljen iz več elementov:
1. osnova s krmilom in podaljšek osnove,
2. hidravlične stojke oz. cilindri,
3. stropnik,
4. pomični podaljšek stropnika,
5. oporna plošča,
6. lomni ščit,
7. lemniskate ali H-vezi (enojne, dvojne).

Slika 1: Sekcija hidravličnega podporja

Poleg tega ima vsaka sekcija še:
1. stabilizatorje – stropne zapore,
2. zamikalno in usmerjevalno napravo,
3. tesnilno stranico,
4. ostalo: kotni cilinder (jumbo), stranska tesnilna plošča na ščitu, potisni drog
(zaradi preglednosti slike niso vrisani).
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Obstaja več različnih tipov sekcij, ki so prilagojene konstrukciji in namenu. Po številu stojk
razlikujemo enonožne, dvonožne, trinožne in štirinožne sekcije ter štirinožne s pomožno stojko,
ki je potrebna za zamik transporterja. Glede na varovanje podkopa ločimo ščitne, nosilne in
nosilno ščitne sekcije. Pri širokočelni metodi v obeh rudnikih uporabljajo nosilno ščitne, ki
imajo tudi največjo nosilnost. Glede na mobilnost pa poznamo nepremične, ki jih je treba
premikati ročno, in premične (korakajoče, samohodne), ki se pomikajo s pomočjo hidravličnega
sistema.

3.2.3.2 Transporterji
Transport pridobljenega materiala iz čela na površino vključuje vgradnjo različnih
transporterjev, ter ostale potrebne opreme:

-

težki odkopni transporter (TOT),

-

povratna postaja z dvignjenim ščitom,

-

zbiralni transporter,

-

drobilnik,

-

podajalni transporter,

-

pogonska glava z motorjem in reduktorjem,

-

gumi trakovi.

Na čelu se nahaja TOT, ki je lahko eno ali dvoverižni (odvisno od potrebe), na katerega pada
odrezan material iz podkopa in nadkopa v različnih granulacijah. Na začetku odvozne proge se
na vogalu vgradi povratna postaja z dvignjenim ščitom, preko katere material iz TOT-a, ki je
rahlo dvignjen, potuje na zbiralni transporter. Ta je vgrajen v odvozni progi in je sestavljen iz
korit, ki se skupaj s podporjem in povratno postajo ropajo skladno z napredovanjem čela.
Pogonska glava z motorjem je vgrajena nekje 50 m od čela. Če bi bila dlje, moč motorja ne bi
zadostovala za odvoz materiala, če pa bi bila bližje, bi zgubljali preveč časa s premontažami.
Material potuje po zbiralnem transporterju na podajalnega in naprej na gumi trakove. Nekje na
tej poti je vgrajen tudi drobilnik, ki premog zdrobi na želeno granulacijo.
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3.2.3.3 Rezalno-pridobivalni stroj ali kombajn
Premog v podkopnem delu čela izkopavamo z rezalno-pridobivalnim strojem. Odkopni stroj
izberemo ustrezno glede na dane rudarsko-geološke dejavnike rudnega telesa (glej poglavje
2.1). Stroj mora biti tudi kompatibilen z ostalo odkopno mehanizacijo. Tehnične lastnosti stroja
morajo ustrezati zahtevani kapaciteti pridobivanja in fizikalno-mehanskim lastnostim premoga,
ki ga se ga pridobiva. Pri sodobnih širokočelnih metodah so v uporabi kombajni z enim ali
dvema rezalnima bobnoma.

Slika 2: Osnovni deli dvobobenskega rezalno-pridobivalnega stroja

Enobobenske stroje se uporablja v premogovnikih z manjšimi odkopnimi frontami (npr. RTH),
ker sta vgradnja in transport enostavnejša. Na odkopih, kjer geometrija čela to dopušča, pa se
zaradi večjega izkoristka uporablja večje in težje dvobobenske, ki imajo levosučni in
desnosučni vijačni rezalni boben. Pri izbiri pridobivalno-nakladalnega stroja se upošteva naprej
podatke o dimenzijah odkopnih plošč, oziroma o razpoložljivih dolžinah širokih čel in višinah
podkopov, ter zahtevane kapacitete pridobivanja premoga. Opredeli se zahteve po bistvenih
tehničnih karakteristikah stroja, kot so višina rezanja, premer rezalnega bobna in globina
rezanja.
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Pogonski sistem stroja sestavlja zobata letev po kateri se s pomočjo vitla kombajn premika
preko zobniškega sistema. V razdelilni omarici je poleg električne napeljave tudi dovod vode.
Poleg osnovnih delov ima stroj še reduktor, nakladalni plug, podstavek in vodila stroja ter
krmilni mehanizem (9, str. 13).

3.2.4 Potek pridobivanja

Prvi korak oziroma priprava odkopne plošče v premogovem sloju pri širokočelnem
odkopavanju vključuje uporabo odkopnega stroja za izdelavo smernih prog in različnih križišč
vse od površine do premogovega sloja. Manjše količine premoga se izkopljejo že med
izdelovanjem smernih prog, saj so včasih jamske proge načrtovane skozi rudno telo.
Pripravljalno delo je tudi eden izmed načinov za raziskovanje odkopnega območja in
ugotavljanja potencialno zahtevnejših geoloških razmer. V območjih z že znanim neugodnim
geološkim stanjem ali večjimi razlikami v debelini sloja se lahko odkopne plošče predhodno
razišče z vrtanjem s površine (6, str. 3–4).

Slika 3: Široko čelo
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Pred odpiranjem širokega čela, je okoli odkopne plošče potrebno z vsake strani izdelati progo
in ju povezati. Dostavno progo za dostavo materiala, ljudi in montažo prezračevanja, ter
odvozno progo, kjer poteka odvoz rude. Na koncu obe progi povežemo med sabo in tako
odpremo odkopno čelo. Vzporedno s čelom med obema progama tečejo prečne proge, ki
omogočajo neprekinjen dotok zraka. Po vgradnji vse potrebne mehanizacije lahko začnemo s
pridobivanjem. Premog lahko pridobivamo iz podkopa ali nadkopa (6, str. 4).

3.2.4.1 Pridobivanje iz podkopa
Pri horizontalnem pridobivanju pridobivamo premog izključno z rezalnim strojem v podkopu.
To je del, ki je zavarovan s hidravličnim podporjem in poteka horizontalno vzdolž čela,
omejujeta pa ga odvozna in dostavna proga. Ta način se večinoma uporablja pri odkopavanju
tankih slojev, saj bi bile izgube pri odkopavanju debelejših slojev prevelike, razen v primeru
odkopavanja bližje vodonosnim krovninskim plastem. Prednosti podkopnega pridobivanja so
predvsem hitrejše napredovanje, ker preskočimo fazo razstreljevanja in pridobivanja iz nadkopa
iz česar sledijo tudi manjši pritiski na samem odkopu. Odkopna višina je zaradi odsotnosti
razstreljevanja kontrolirana, zato je ta način varnejši in enostavnejši, zaradi preprostejšega
podporja pa je potrebnih manj delovnih operacij ter posledično manj delovne sile (9, 10).

3.2.4.2 Pridobivanje iz nadkopa
Za ta način pridobivanja je značilna dodatna faza odkopnega postopka, v kateri se razstreljuje
nadkopni del rudnega telesa t.j. nad sekcijami (odkopna višina je variabilna). Razstreljeni del
stropa nato točimo preko loput v sekcijah na čelni transporter. Glavna prednost pridobivanja z
nadkopnim razstreljevanjem je predvsem veliko večja proizvodnja, negativna stran pa je
zahtevnejše usklajevanje vseh faz v procesu in s tem večja možnost zastojev dela. V času
razstreljevanja odkopna mehanizacija ne obratuje in je v tistem času neizkoriščena, povečano
pa je tudi tveganje nesreč povezanih z razstreljevanjem (9, 10).
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PREDNOSTI ŠIROKOČELNE ODKOPNE METODE

3.3

Širokočelno odkopavanje je zelo učinkovit odkopni proces. Širokočelni odkopni izkoristek je
skoraj vedno višji kot npr. pri komorno stebrni metodi, saj je širokočelno izkopavanje bistveno
bolj kontinuiran proces, ki zahteva manj delavcev in ohranja večjo produktivnost. Bistvene
prednosti, ki jih omogoča širokočelno odkopavanje:
-

Širokočelno metodo je lažje nadzirati, saj so delavci in oprema skoncentrirani na manj
delovnih točkah, kar omogoča lažji monitoring.

-

Gledano iz varnostnega stališča je širokočelna metoda precej varna, saj dajejo sekcije
hidravličnega podporja stabilno podporo krovnini in minimizirajo premikanja tako
podporja kot ostale opreme ter odpravijo potrebo po sidranju krovnine.

-

Zmanjšana je tudi potreba po prašenju jamskih prog z inertnimi materiali za
preprečevanje vžiga premogovega prahu. Samo delo v podkopu ne vključuje nobenega
razstreljevanja, ter s tem povezanih nevarnosti.

-

Premog se lahko izkorišča iz mnogo globljih ležišč, kot je to mogoče pri drugih
metodah, kjer nastane problem zaradi prisotnosti večjih pritiskov in posledično
manjšem izkoristku.

-

Prevoz direktno iz čela s transporterji je veliko učinkovitejši in cenejši, kot npr.
nalaganje na transportna vozila.

3.4

-

Zračenje in koncentracijo plinov na čelu je razmeroma lažje nadzorovati in uravnavati.

-

Posedki na površini so predvidljivi.

-

Na splošno metoda omogoča večjo stopnjo avtomatiziranosti (6, str. 2–3).

SLABOSTI

Največja slabost širokočelnega izkopavanja so visoki investicijski stroški, ki jih predvideva
mehanizirano široko čelo, z robustnimi in zelo dragimi ščiti, rezalni stroj, sekcije ter transporter.
Potreben je tudi ogromen začeten vložek za izgradnjo smernih prog do ležišč premoga, začetni
dobiček pa je zelo nizek, ali pa ga sploh ni, razen majhnih količin premoga, ki se jih izkoplje
med izgradnjo smernih prog ali pri odprtju prvega čela.
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Širokočelno odkopavanje je tudi tehnično zahtevno, saj ga sestavlja veliko gibljivih delov, ki
morajo delovati skupaj kot en integriran sistem. Odpoved ali okvara enega dela lahko zmoti,
upočasni ali celo prekine proizvodnjo.
Širokočelno rudarjenje zaradi velikih količin premogovega prahu ali prisotnih plinov (metana,
ogljikovega dioksida ... ) zahteva redno vzdrževanje ventilacijskega sistema. Nivoji teh plinov
kljub uporabi napredne tehnologije prezračevanja velikokrat presežejo dovoljeno mejo. To je
mogoče dodatno uravnavati s prilagajanjem hitrosti rezanja premoga in povečanim pretokom
zraka (6, str. 3).

3.5

GEOLOŠKE OMEJITVE

Vsako ležišče premoga ni primerno za širokočelno izkopavanje. Ta tehnika je najbolj primerna
za obsežna slojevito oblikovana ležišča z dokaj enakomerno debelino brez diskontinuitet,
razpok ali prelomov, ki bi lahko vplivali na kontinuirano odkopavanje. Tla v rudniku morajo
biti dovolj trdna, da zagotavljajo trdno podlago za vgradnjo premičnega podporja. Neposredno
nad ležiščem prav tako ne sme biti večjih vodonosnikov. Problem predstavljajo tudi podzemni
viri nafte in zemeljskega plina, ki potekajo skozi rudno telo, saj je potrebno okoli njih pustiti
varnostni steber. Idealno je, da se sloj nad ležiščem za sekcijami zatem, ko je premog
odstranjen, poruši. Če do tega ne pride in se sloj ne zruši, lahko večji odlomljeni bloki materiala
ukleščijo sekcije in jim onemogočijo premikanje. Ko ti večji bloki trdne hribine v krovnini
navsezadnje popustijo, se varnost na delovnem mestu zaradi morebiten zračne eksplozije,
tresenja tal in podobnih pogojev lahko poslabša.
Po drugi strani pa določeni geološki pogoji dajejo veliko prednost širokočelnemu načinu pred
npr. komorno stebrnim. Širokočelno odkopavanje je še posebej primerno za globlja ležišča
(globlja od 300 m), saj ni potrebe po ohranjanju podpore krovnine. V bistvu obstaja več
možnosti, da se krovnina v globljih rudnikih ne posede v celoti, kar zmanjša obremenitev
podporja (6, str. 3).
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4

VELENJSKA ODKOPNA METODA

Širokočelno odkopavanje v Velenju se je začelo uveljavljati v sredini 20. st. Od takrat se vse
do danes nenehno izboljšuje, tako z organizacijskega kot s tehnološkega vidika. Zaradi svoje
specifičnosti je metoda patentirana in je v strokovni literaturi ter v svetu poznana pod terminom
"Velenjska odkopna metoda", uradno pa je patentirana kot "Postopek za pridobivanje premoga,
zlasti debelih slojev" (št. patenta 9500091). Odkopna metoda temelji na pristopu povečevanja
območja pridobivanja premoga s pomočjo naravnih sil lomljenja in drobljenja sloja v
nadkopnem delu čela. Odkop je torej višinsko razdeljen na dva dela. Podkopni del je zavarovan
s hidravličnim podporjem, kar omogoča pridobivanje z odkopnimi stroji in odvoz rude z
verižnimi transporterji. Nadkopni del je izpostavljen pritiskom, zaradi česar se plast premoga
poruši in nadzorovano toči na odkopni transporter (11).
4.1

RUDARSKO GEOLOŠKE RAZMERE

Območje Šaleške doline tektonsko spada k Velenjsko-dobrniški udorini, v literaturi pa je
poznano pod različnimi imeni - Velenjski bazen, Velenjska udorina in Šaleška dolina. Premog
se tam nahaja pod razmeroma debelimi plastmi pliokvartarnih sedimentov.
Iz plasti, ki so se odlagale v kadunji, lahko razberemo celoten potek odlaganja sedimentov. Na
predpliocensko podlago so odložene najprej bazalne plasti in nekaj rdeče ter sive gline. Sledi
neposredna talnina s povečano prisotnostjo gline. Premog je v spodnjem delu jalovinast in
prehaja v premoško glino, kjer je tudi meja gorljivosti lignita. Krovnino predstavlja lapor s
fosilnimi polžki, sledijo pa plasti glinovcev, ki jih večkrat prekinjajo različno debele plasti
peskov z vedno debelejšimi prodi. Plast laporja in glinovcev med premogom in peski nad njim
imenujemo zaščitna plast (izolacija), saj varuje odkope pred vdori vode in zemeljskih mas iz
vodonosnikov. Nad plastjo laporja se pojavljajo še glina, različni melji s peskom in prodom, na
površini pa so rečni (aluvialni) nanosi in preperina (10, str. 3).
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4.1.1 Velenjska kadunja

Oligo-miocenske kamnine predstavljajo usedline Panonskega morja, ki se je ob koncu miocena
umaknilo in je postalo kopno. V srednjem pliocenu je v severnem delu Šaleške doline zaradi
ugrezanja nastalo jezero. V jezero pritekajoče vode so ga začele zasipavati, najprej z grobim
materialom, kasneje s peski in glino. Jezero se je zapolnjevalo, dokler se ni izoblikovalo
močvirje, kjer se je zaradi ugodnih razmer razvilo bujno rastlinje, ki je odmiralo na samem
mestu rasti. Nad talninskimi plastmi se je tako nabralo za 100–200 m organsko-lesnega
materiala. Dolinsko dno se je začelo ponovno ugrezati, močvirsko rastišče se je spustilo pod
vodno gladino in ponovno je nastalo jezero. Rečni pritoki so nato s seboj prinašali različen
material, ki je prekril organsko-lesni del. Pod krovnino se je začel postopek pooglenitve
organskega materiala, ki ga danes poznamo kot velenjski lignit.
Njegova starost je določena na 2,5 mio. let (gornji pliocen), v zgornjih plasteh krovnine pa na
1,8 mio. let (pleistocen) (12).

4.1.2 Opis nahajališča
Udorina, ki se je pogrezala med severnim Smrekovškim in južnim Šoštanjskim prelomom, je
prepredena z lokalnimi prelomi različnih starosti in smeri (Priloga 1). S pogrezanjem in
sprotnim zapolnjevanjem s sedimenti se je oblikovala dolina današnjih razsežnosti - 8,3 km po
dolžini in 1,5–2,5 km po širini. Premogov sloj je najbliže površini ob robovih, najglobje pa leži
v osrednjem delu. Na vzhodnem delu sloj ni preveč kvaliteten, proti zahodu pa dokaj hitro tone
v globino, se debeli in kvalitetno izboljšuje. Na severovzhodnem obrobju se premogov sloj
tanjša in povija navzgor. V osrednjem in zahodnem severnem delu so značilne številne plasti
gline in peskov, ki se zajedajo v sloj. Proti jugu se tanjšajo in izginjajo. Prav tako se na tem
območju pojavljajo peščene plasti v krovnini. Tudi na zahodu se premogov sloj nekoliko
dvigne, precej stanjša in tudi ojalovi. Južno obrobje udorine je neposredno v šoštanjski prelomni
coni, kjer so značilne velike diskontinuitete v premogovem sloju (10, str. 2).
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HIDROLOŠKE RAZMERE

4.2

Površinske in podzemne vode na območju Šaleške doline drenirajo reka Paka in njeni pritoki
Toplica, Klančnica, Bečovnica, Velunja, Trebušnica, Lepena in Sopota. V dolino na
severovzhodu priteče Paka, izteka pa se na jugozahodnem robu. Po dolini, kjer so na površini
rahlo sprijeti pliocenski in kvartarni sedimenti so vodne razmere že precej drugačne, kot pa so
bile še nedolgo tega. Spreminjanje reliefa, nastanek jezer v ugrezninah in odvodnjevanje v jami
bistveno vplivajo na vodni režim Šaleške doline (10).
4.3

GEOMEHANSKE RAZMERE

Geomehanske razmere so pomemben faktor pri odkopavanju premoga zato se v PV ravnajo po
navodilih "Kriteriji varnega odkopavanja premoga pod vodonosnimi plastmi v jamah RLV", ki
temeljijo na osnovi obširnih raziskav in so jih sproti dopolnjevali. Kriteriji veljajo za vse načine
odkopavanja med ekstremoma, kadar je odkop (a) neposredno pod izolacijsko plastjo gline,
zarušni proces za odkopom pa v celoti poteka v glinasti plasti ali pa (b) v sloju premoga tako,
da zarušni proces v celoti zajame le premog v stropu odkopa, glinaste plasti nad premogom pa
rušni proces v tem primeru ne zajame.
Med nivojem odkopa in vodonosnimi plastmi peska so plasti premoga, ki se odkopava,
porušene plasti gline ali premoga, ki zapolnjuje odkopani prostor, in varovalna plast gline, ki s
svojo strižno trdnostjo varuje odkop pred vdori vode in blata na odkop. Element varovalne plasti
je obremenjen z reducirano težo krovninskih plasti, tlakom vode na kontaktu peska z izolacijsko
plastjo in lastno težo (10. str. 8).

4.4

PROCES PRIDOBIVANJA PREMOGA

Tehnologija pridobivanja premoga z Velenjsko odkopno metodo je obdelana v rudarskem
projektu "Velenjska odkopna metoda", številka projekta RP - 36/95 LM (10). Delovni faze si
vedno sledijo v enakem zaporedju, kar se imenuje tehnološki ciklus del na širokem čelu. Glavne
delovne operacije pri izvajanju tehnološkega procesa so:
-

rezanje čelne stene v podkopu,

-

točenje premoga iz nadkopa,

-

izdelava križišč in zamik odkopne mehanizacije.
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4.4.1 Pridobivanje premoga iz podkopa širokega čela

Pred začetkom pridobivanja je potrebno izdelati križišče na pogonski in povratni strani čela.
Glavne delovne faze pri pridobivanju premoga (10, str. 21) iz podkopnega dela odkopa so
(a) rezanje čelne stene, kjer se najprej se pridobi nadprsni del, nato podprsni, na koncu pa sledi
še čistilni rez. Vse poteka s pridobivalnim strojem, ki se na vodilih pomika po verižnem
odkopnem transporterju. Višina in globina enkratnega reza sta odvisni od gabaritov in
karakteristik odkopne opreme. (b) Zamik odkopnega verižnega transporterja sledi
pridobivalnemu stroju, ko ta odreže talni rez. Razdalja, na kateri je transporter polno
zamaknjen, je odvisna od konstrukcijskih lastnosti sestavnih elementov odkopne opreme.
Zamik transporterja sledi najmanj 15 m za pridobivalnim strojem. Zadnja faza je (c) zamik
odkopnega hidravličnega podporja, ki poteka na odsekih, kjer je odkopni transporter že polno
zamaknjen.

21

Primerjava načinov odkopa med Velenjsko odkopno metodo in odkopno metode rudnika Trbovlje- Hrastnik
Diplomsko delo (VSŠ). Ljubljana, UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Odd. za geotehnologijo in rudarstvo

Faze zamika so:
-

popuščanje podporja,

-

premik podporja s hidravličnim cilindrom,

-

vpenjanje podporja,

-

zaščita čelne stene z oporno ploščo.

4.4.2 Pridobivanja premoga iz nadkopa širokega čela

Pridobivanje premoga iz nadkopnega dela sledi v korakih, ko je opravljeno dovolj rezov in
zamikov v podkopnem delu. Pri obstoječi opremi v PV pomeni to 2 do 3 reze v trdnem in
žilavem premogu, ter 3 do 6 v porušenem in drobečem premogu. Širina koraka je odvisna od
gabaritov odkopne opreme in geomehanskih lastnosti premoga. Če je potrebno, se nadkopni del
razstreljuje in je višina nadkopa zato lahko spremenljiva. Kontrolirano pridobivanje
zdrobljenega premoga iz nadkopa se doseže s spuščanjem premoga skozi odprtino v ščitu ali pa
s spuščanjem preko pregibnih stropnikov v sprednjem delu podkopa na čelni transporter.
Izdelava križišč, ropanje jeklenega ločnega podporja in zamik smernega verižnega transporterja
poteka skladno z napredovanjem odkopa. Križišča so lahko klasična, podprta z jeklenimi
stojkami, stropniki in z lesenimi podvlekami, delno mehanizirana ali pa popolnoma
mehanizirana (križiščna sekcija). Ker izdelava klasičnih križišč predstavlja zelo zamudno fazo
delovnih opravil na odkopu, se jih vedno več nadomešča s popolnoma mehaniziranimi križišči,
kjer zamik križišča poteka povsem avtomatizirano. Prve tri sekcije na pogonski strani odkopa
so t.i. pogonske sekcije. Pri zamiku teh sekcij se istočasno pomaknejo naprej tudi smerni
transporter v odvozni progi, drobilec premoga in povratna postaja smernega transporterja.
Takšen zamik celotnega postrojenja traja približno 30 sekund (10, str. 22).
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5

RTH ODKOPNA METODA

Premog v Zasavju se je začel odkopavati že dobrih 100 let pred ustanovitvijo PV, vendar pa sta
se širokočelni metodi začeli razvijati približno sočasno. Še vedno obstajajo polemike, kje se
širokočelna metoda najprej uporabljala, dejstvo pa je, da jo je uradno patentiral Premogovnik
Velenje. Zaradi težjih naravnih razmer t.j. izrazitih diskontinuitet v premogovem sloju
(posledica alpidske orogeneze) se je odkopna metoda z leti razvijala in v težnji po prilagajanju
ter povečanju tehnološke učinkovitosti v Rudniku Trbovlje-Hrastnik uveljavila kot širokočelna
odkopna metoda nadetažnega pridobivanja. Pri tej odkopni metodi se premog pridobiva iz
podkopnega dela in pretežno iz nadkopnega dela širokega čela, kar pa ima v tehnologiji
pridobivanja odločilno vlogo.

5.1

RUDARSKO-GEOLOŠKE RAZMERE

Zasavsko nahajališče rjavega premoga se razprostira v glavnem v smeri vzhod-zahod, severno
od reke Save, od Laškega do Izlak. Terciarne plasti zasavskih premogovnih kadunj se vlečejo
v 16 km dolgem in povprečno 2 km širokem pasu terciarnih sedimentov t.i. laško-zagorskega
sinklinarija. Severno jih spremlja trojanski, južno pa litijski sinklinarij. Dejansko gre za niz
terciarnih kadunj, ki so geološko omejene s prelomi ali s sistemi prelomov. Eksploatacijsko
območje Rudnika Trbovlje-Hrastnik se z jamo Hrastnik razširi v najvzhodnejšo terciarno
kadunjo, proti zahodu pa si sledita še jama Ojstro in jama Trbovlje (13).
5.1.1 Laška sinklinala
Laška sinklinala je del Posavskih gub (Priloga 2), ki ležijo v mejnem pasu med Južnimi Alpami
in Zunanjimi Dinaridi, tako da obsegajo obe geotektonski enoti. Danes prištevamo k Posavskim
gubam le njihov nekdanji vzhodni del med Ljubljansko kotlino na zahodu in Zagrebško
tektonsko cono na vzhodu. Za Posavske gube so značilne gube, ki potekajo večinoma v smeri
vzhod-zahod, na območju Zagrebške tektonske cone pa v smeri zahod-jugozahod–vzhodseverovzhod. V strukturnem smislu se gube razdelijo v tri strukturne etaže, glede na pretežno
kamninsko zgradbo območja (13).
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5.1.2 Premogov sloj
Ležišče premoga je geološko in tektonsko zelo razgibano, prav tako pa tudi prostorski položaj,
debelina in konture premogovih slojev. Z dosedanjo eksploatacijo, s površinskimi in jamskimi
kopi, je ležišče premoga zelo načeto. Pridobivanje preostalih zalog premoga je tako v zadnjem
času potekalo predvsem v globini do pribl. 400 m. V območju nahajališča premoga so lege
slojev zelo različne, od horizontalnih do vertikalnih, s pogostimi prelomi in narivi. Debeline
premogovih slojev nihajo od izklinitev do nekaj 100 metrov; povprečna debelina premogovega
sloja znaša nekaj nad 20 m. Po kvaliteti se premog razlikuje na spodnji, talninski del, s slabšo
kvaliteto in na boljši, krovninski del. Pri premogu oligocenske starosti, katere je tudi nahajališče
premoga Trbovlje-Hrastnik, leži neposredno nad slojem premoga lapor (9, str. 3).
5.2

HIDROLOŠKE RAZMERE

V eksploatacijskem prostoru Rudnika Trbovlje Hrastnik so hidro-geološke razmere v ležišču
premoga oligocenske geološke starosti, za katere je značilna močna tektonika, zelo zapletene.
Pri pridobivanju premoga zato predstavljajo potencialno nevarnost za vdore vode in razmočene
hribine v jamska dela. Na osnovi raziskav vdornih pojavov, sprotnih raziskav in pri dosedanji
eksploataciji se posamezna odkopna območja razvrščajo v tri stopnje ogroženosti z vdori; v
nenevarna, v nevarna in v območja s permanentno ogroženostjo z vdori. Pogoji za pridobivanje
premoga so v takšnih naravnih rudarsko-geoloških razmerah spremenljivi po posameznih
jamah in celo po posameznih odkopnih blokih (9, str. 4).
5.3

GEOMEHANSKE RAZMERE

Pri opredeljevanju odkopne metode izhajamo iz bistvenega dejavnika, od katerega je odvisna
uspešnost tehnoloških postopkov pridobivanja premoga. To so geomehanske razmere v ležišču
premoga, ki pogojujejo rušni proces v neposredni krovnini odkopa. Po Kriterijih klasifikacije
rudnikov z ozirom na fizikalno-mehanske lastnosti premoga, neposredne krovnine in talnine
(Priloga 3), se ležišče premoga Rudnika Trbovlje Hrastnik uvršča v skupino I/3-4 in II/1-2, kar
pomeni, da je lahko prihribina trdna in delno plastična, njena trdnost pa je nižja od trdnosti
premoga(I/3), pa vse do krovnine, ki je trdna kamnina, precej trdnejša od srednje trdnega
premoga, talnina pa kamnina, katere trdnost je manjša od srednje trdnega premoga(II/2). Z
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ozirom na fizikalno-mehanske lastnosti premoga in neposredne hribine ima nahajališče
ustrezne pogoje za odkopavanje po sistemu nadetažnega pridobivanja. Pri projektiranju
odkopne metode za pridobivanje odkopa so bistvenega pomena napetostno-deformabilne
lastnosti hribine v neposredni krovnini odkopa. Po klasifikaciji z ozirom na rušenje neposredne
kovine (Priloga 4) lahko uvrščamo odkopne razmere v Rudniku Trbovlje Hrastnik predvsem v
III. do IV. kategorijo, kjer je krovnina lahko glina ali lapor manjše trdnosti, ali pa delno
razpokana trden lapor in grobo zrnati peščenjak.
Pri pridobivanju premoga iz nadkopnega dela širokega čela se premog zaradi odkopnega
pritiska in zaradi delovanja hidravličnega odkopnega podporja lahko ruši tudi brez sicer
potrebnega odstreljevanja. Neposredni krovni lapor se pri rušenju razlomi v kose različnih
dimenzij. Pri naslednjih rušenjih, v spodnjih odkopnih ploščah, se drobi naprej ter ostane med
odkopavanjem premogovega sloja razdrobljen (9, str. 3–7).

5.4

PROCES PRIDOBIVANJA PREMOGA

Izhodiščni princip odkopne metode Rudnika Trbovlje-Hrastnik je nad etažno pridobivanje
premoga s pomočjo mehaniziranega širokega čela, z rušenjem krovnine. Ta je zasnovan tako,
da omogoča optimalne tehnološke učinke z ozirom na dane odkopne razmere v ležišču premoga
in z ozirom na kapacitete odkopne tehnologije. Odkopavanje premogovnega sloja poteka v
odkopnih etažah, ki si nivojsko sledijo v višinskih razdaljah projektirane odkopne višine, od
najvišjega nivoja premogovega sloja proti nižjim. Na ta način se odkop na etaži zameji z dvema
progama, ki potekata med premogovim slojem in prihribino, ter poveže skupaj s čelno progo
od koder poteka odkopavanje v povratni smeri do zaključne odkopne meje. Neregularnost
debeline premogovega sloja se na posameznih odkopnih etažah odraža v spremenljivih mejah
med slojem premoga in prihribino, oziroma v spreminjanju odkopne fronte (dolžin širokih čel)
vzdolž odkopne etaže. Pri pripravi odkopne etaže za odkopavanje s širokim čelom se sledi smeri
premogovnega sloja. Pri tem se traso odvozne proge prilagaja konturi med premogom in
prihribno. Z odkopno metodo je potrebno zagotavljati tehnično normalne razmere za
odkopavanje na nižjih etažah, torej brez puščanja neodkopanih blokov na višjih etažah, hkrati
pa je potrebno iz vidika ekonomičnosti dosegati optimalen izkoristek (9, str. 7).
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Tehnološki proces poteka po opredeljenem ciklusu:
-

pridobivanje premoga v podkopu širokega čela,

-

zamikanje odkopnega transporterja in sekcij hidravličnega odkopnega podporja,

-

pridobivanje premoga iz nadkopnega dela širokega čela,

-

izdelava odkopnih križišč.

Ciklus je zaključen, ko je izdelan en rez podkopa, prestavljen odkopni transporter, prestavljeno
odkopno podporje, pridobljen premog po celem odkopu in po potrebi razstreljen nadkopni del
odkopa ter izdelana oba križišča. Pri izvajanju tehnološkega ciklusa je široko čelo razdeljeno
po dolžini na dva odseka; 1. odsek sega od odvozne proge do sredine širokega čela, 2. odsek pa
od sredine do dostavne proge, lahko pa se vse faze izvajajo preko celega odkopa. Ali se odkop
deli na dva dela, ali se vse faze izvajajo na enem odstavku preko celega odkopa, je odvisno od
širine odkopa, višine nadkopa, geomehanskih lastnosti premoga ter ostalih pogojev.

5.4.1 Pridobivanje premoga iz podkopa širokega čela
Pridobivanje premoga v podkopu poteka z rezanjem po celi dolžini širokega čela; najprej z
zgornjim rezom, nato pa s spodnjim rezom s sprotnim zamikanjem odkopnega transporterja in
sekcij hidravličnega odkopnega podporja.
a) Rezanje nadprsja podkopa
Vsak tehnološki ciklusu se začne in konča tako, da je kombajn na povratni strani širokega čela,
rezalni boben je v zgornjem položaju in sega v dostavno progo. Odkopni transporter je ob čelni
steni, sekcije pa zamaknjene do odkopnega transporterja. Pri nadprsnem rezu nastaja novo
spodrezani strop na delovni višini podkopa, ki se konča v odvozni progi pri pogonskem delu
širokega čela. Pri napredovanju kombajna je treba tekoče, neposredno pred rezalnim bobnom
zapirati oporne plošče na sekcijah in s tem sproščati čelno steno. Neposredno za rezalnim
bobnom je treba novo nastalo ploskev sprotno podpirati z izvlečljivim stropnikom in oporno
ploščo, da je prosta površina stalno podprta. Pred podpiranjem se med porezani strop in oporno
ploščo namesti mreža. V primeru zelo rušljivega premoga je treba prodiranje premoga iz stropa
v podkop dodatno preprečevati z mrežnim opažem in lesenimi stropniki. Preventivni tehnični
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ukrep proti nekontroliranem rušenju premoga je tudi sidranje in vzdrževanje samonosilnosti
nadkopa z utrjevalnim materialom.

b) Rezanje podprsja podkopa
Rezanje spodnjega dela podkopa se izvaja z napredovanjem kombajna v obratni smeri, od
pogonske proti povratni strani (od odvozne proti dostavni progi). S to delovno operacijo je
neposredno povezano zamikanje odkopnega transporterja in sekcij hidravličnega odkopnega
podporja. Ob pričetku rezanja podprsja se mora rezalni boben kombajna premakniti v spodnji
položaj, med rezom pa je treba uravnavati položaj bobna tako, da je nova talna ploskev ravna.
c) Podpiranje – zamikanje sekcij
Tehnološka faza podpiranja novo izrezanega podkopnega dela vključuje več delovnih operacij,
ki morajo potekati usklajeno. Pri odrezanem nadprsju podkopa je ta podprt s hidravličnim
podporjem z izvlečenim podaljškom stropnika, oporna plošča pa je vpeta v čelno steno.
Neposredno za kombajnom, ko le-ta reže podprsje podkopa, iz sekcije aktivira zamikalno
napravo za zamik odkopnega transporterja. Podporne sekcije se pričnejo zamikati v takšni
razdalji za kombajnom, oziroma na kraju, ko je žleb odkopnega transporterja popolnoma
zamaknjen k čelni steni (običajno 10 sekcij za kombajnom). Sekcije je potrebno zamakniti za
globino reza. Pri premeščanju sekcije se zaporedno izvedejo delovne operacije: popuščanje
oporne plošče – popuščanje podaljška stropnika – zapiranje tesnilnih stranic – popuščanje
sekcije – zamikanje sekcije v "novo"-vpenjanje sekcije – vpenjanje podaljška stropnika –
vpenjanje oporne plošče – vpenjanje tesnilnih stranic. Zaradi vzdrževanja kontakta stropnika
sekcije s stropom podkopa se sekcija popusti le toliko, da lahko drsi pri zamikanju. Prav tako
poteka povlačenje podaljška stropnika istočasno z zamikanjem sekcije.
Zaključni zamik transporterja se opravi, ko je kombajn v dostavni progi, kjer je pripravljen
prostor za rezalni boben kombajna.
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5.4.2 Pridobivanje premoga iz nadkopa širokega čela
Fazi priprave za pridobivanje nadkopnega premoga, ki obsega del nad sekcijami med dostavno
in odvozno progo, potekata vzporedno in z vsakim zamikom zamenjata odseka1. Na enem
odseku odkopne fronte se vrši vrtanje in odstreljevanje, na drugem pa točenje premoga iz
neposredne krovnine skozi line v sekcijah odkopnega podporja in preko drče na odkopni
transporter. Pri tem se izkorišča naravni mehanizem rušenja neposredne krovnine, če pa ta ni
zadosten, se nadkopni premog pripravi za pridobivanje s pomočjo tehnike vrtanja in
odstreljevanja. Ciklus je zaključen, ko se dvakrat poreže celoten podkop in dvakrat zamaknejo
odkopni transporter ter sekcije.
a) Razstreljevanje in točenje

Na vsaki polovici odkopa se torej enkrat razstreli nadkop in pridobi premog. Razstreljevanje se
izvaja po zamiku odkopnega transporterja in po urezovanju odkopnega stroja. Pri pripravi
nadkopa za pridobivanje z odstreljevanjem se vrtajo dolge vrtine skozi za to določeni odprtini
v prekritju sekcij odkopnega podporja. Ciklus se na odkopu torej zaključi na vsakih 1,4 m
napredka odkopa. Po načrtovanem tehnološkem ciklusu se premog pridobiva iz nadkopnega
dela širokega čela na vsaka dva reza oz. zamika odkopnega podporja v podkopu. Pri tem se
izmenoma pripravlja na enem odseku nadkopni del za kasnejše točenje, na drugem odseku pa
se po opravljenih zamikih sekcij pridobiva premog iz prej pripravljenega nadkopa. Postopek
točenja poteka na določenem odseku v smeri od pogonske proti povratni strani širokega čela
dvakrat, zaporedno preko sekcij odkopnega podporja. V prvi seriji se iztoči približno polovico
nadkopnega premoga, v ponovitvi postopka pa preostali del. Takšen postopek se izvaja zaradi
zagotavljanja čim bolj enakomernega nalaganja starega dela, oziroma zaradi preprečevanja
"točkovnega pridobivanja". Poleg tega takšen postopek prispeva k preprečevanju
nekontroliranega prodora jalovega dela in k čim manjšim odkopnim izgubam.

1

Pri odkopih ožjih od 30 m in v posebnih pogojih se lahko razstreljevanje in pridobivanje premoga izvaja preko

celega odkopa.
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Iz nadkopa se v enem tehnološkem ciklusu pridobi naslednja količina premoga:
𝑄 =𝐿∗𝐻∗𝑏∗𝑔∗𝑖
Q - količina nadkopnega premoga (t)
L - dolžina širokega čela (m)
H - višina nadkopa (m)
b - globina reza oziroma zamik podporja
g - prostorninska masa premoga (t/m3)
i - izgube
b) Izdelava križišča z odvozno in dostavno progo
Vzporedno in kontinuirano poteka tehnološka faza izdelave odkopnih križišč, kjer mora biti
pripravljen prostor za vsakokratni zamik širokega čela. Na križiščih čela z obema progama se
ropa okvirje jeklenega ločnega podporja in pripravlja prostor za zamik križiščnih sekcij.
V križiščnem prostoru širokega čela in odvozne proge se nahaja pogonska postaja odkopnega
transporterja, oziroma presipna postaja za izkopanino na smerni odvozni transporter. Tu je
potrebno poskrbeti za zamik, oziroma krajšanje smernega odvoznega transporterja in križiščnih
sekcij za razdaljo globine reza. Če izvedba križiščnih sekcij to dopušča pridobivamo premog
tudi iz nadkopa v območju križišča.
Širokočelni odkop vključuje tudi križišče med širokim čelom in dostavno progo, na povratni
strani širokega čela odkopa. Križiščni prostor med širokim čelom in dostavno progo je praktično
le del širokega čela, ki je podprt s sekcijami hidravličnega odkopnega podporja, kot na širokem
čelu, vanj pa sega tudi odkopni transporter. Križišče z dostavno progo je prostor, kjer se
kombajn skupno z odkopnim transporterjem zamika naprej. Tu je tudi izhodišče za vrezovanje,
zato se na križišču z dostavno progo pripravi tudi prostor za obračanje in vrezovanje rezalnega
bobna kombajna.
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6

PRIMERJAVA METOD

V zaključnem delu diplomske naloge se posvečam primerjavi odkopne metode RTH in PV.
Metodi sta primerjani z več vidikov, tako z vidika različnih lastnosti nahajališča in premoga,
kot tudi z vidika uporabljene odkopne mehanizacije, dimenzij širokega čela ter odkopnih
rezultatov. Na koncu so podrobneje predstavljene še razlike pri pridobivanju v podkopu in
nadkopu.

6.1

NAHAJALIŠČE

Od geometrije, geologije in tektonike nahajališča premoga je odvisno kakšna bo izbrana
odkopna metoda. Oba tipa nahajališča sta intramontana (jezersko-rečna), kar pomeni, da poleg
tanjših vsebujeta tudi debelejše, do nekaj metrov debele premogove plasti. Sedimenti, ki
zapolnjujejo premogonosne udorine niso izrazito ciklični ampak bolj heterogeni in starostno
težje določljivi, premogovi sloji v takih udorinah pa so pogosto tektonsko prizadeti. Velenjski
bazen je del posameznih intramontanih udornin znotraj južnih alp, Zasavsko kadunjo pa so
zapolnili sedimenti panonskega bazena na območju terciarnih sinklinal.
Nahajališče premoga v Velenju se nahaja v obliki leče oziroma bazena, zato mu tudi pravimo
Velenjski bazen. Osnovne mere bazena so približno 8,3 km po dolžini, ter od 1,5–2,5 km po
širini. Premogov sloj se nahaja na globini od 200–500 m (14, 15), najbližje površini je pa je ob
robovih, najgloblje pa v osrednjem delu. Viri (16) navajajo, da je povprečna debelina sloja
60 m, največja znana debelin pa je zabeležena v osrednjem delu in znaša 168 m. V nasprotju z
Velenjem, so razmere za odkopavanje premoga v Zasavju težje, saj so zaradi močne tektonike
Laške sinklinale ležišča premoga geološko in tektonsko zelo razgibana.
Plasti zasavskih premogovnih kadunj potekajo v 16 km dolgem in 2 km širokem pasu
sedimentov. Zaradi prelomov, ki so posledica tektonike so prostorski položaj, debelina slojev
in konture slojev zelo raznoliki in nepredvidljivi - od popolnoma horizontalne pa do vertikalne
usmerjenosti, prisotnih je veliko prelomov in narivov. Premog se nahaja od površine pa vse do
globine 400 m. Debeline slojev nihajo od izklinitve pa do nekaj 100 m, povprečna debelina pa
je nekje 20 m.
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Pogoji za pridobivanje premoga so v Zasavju zaradi prelomov zahtevnejši, zato je bilo treba
tudi odkopno metodo temu prilagoditi in jo nadgraditi.
Po podatkih iz Biltena mineralnih surovin (16) je v Velenjskem bazenu neposredna krovnina
tanek sloj laporja z nekaj proda, večinoma pa jo sestavlja glina s primesmi peska. Talnina je
prav tako sestavljena večinoma iz gline s primesmi peska. V Zasavju pa se ob premogovih
plasteh v prelomih poleg prevladujočega laporja, gline in peska v manjših količinah pojavljata
tudi prod in skrilavec.

6.2

KARAKTERISTIKE PREMOGA

Velenjski premog, ki se ga še danes izkopava je nastal v dveh sledečih si geoloških obdobjih:
 v pliocenu (kenozoik - terciar - neogen - pliocen (5,332 – 2,588 mio. let pr. n. št)),
 v pleistocenu (kenozoik - terciar - neogen - pleistocen (2,588 mio. let – 11.500 let
pr.n.št.)).
Premog v Zasavski kadunji je v primerjavi z velenjskim nekoliko starejši in je večinoma nastal
v oligocenu (kenozoik - terciar - paleogen - oligocen (33,9 - 23,03 mio. let. pr n.št.)), kar se
odraža v večji kvaliteti premoga in večji kurilni vrednosti, kar ga uvršča v kategorizacijo
rjavega premoga. Premog, ki se nahaja v šaleški dolini, glede na starost uvrščamo pod tip
premoga, ki ga imenujemo lignit, ta spada med mlajše premoge. V premogu je prisotnih več
kemijskih elementov in spojin, katerih vsebnost vpliva kvaliteto, kar pa se odraža v kurilni
vrednosti.

a) Kurilna vrednost
Kvaliteta velenjskega premoga ni enaka v vseh slojih. V jalovinastem premogu se nahaja meja
"kvalitetnega premoga", ki je določena s kurilnostjo 7,5 MJ/kg, nad njo leži kvaliteten premog,
ki pa je še vedno lahko jalovinast. Najbolj opazno je vertikalno spreminjanje, tako je najbolj
kvaliteten premog pri krovnini, kjer doseže kurilno vrednost 12,6 MJ/kg, z globino pa kvaliteta
premoga močno pada in pri talnini, nekje med premogovo glino in jalovinastim premogom, kjer
je postavljena tudi meja med gorljivim in negorljivim lignitom, doseže minimum, ki znaša
4,2 MJ/kg. Kurilna vrednost premoga zasavskih kadunj prav tako niha, na splošno pa je
povprečno višja. Njena vrednost je nekje med 14–20 MJ/ kg (16).
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b) Ogljik
Ogljik (C) je osnovni gradbeni element vseh goriv in predstavlja najpomembnejšo komponento
v premogih, kjer je vezan z vodikom v ogljikovodikove spojine. Njegov masni delež v gorivu
je največji, pri njegovi oksidaciji pa se sprosti največji delež zgorevalne toplote. Torej višji kot
je odstotek ogljika višja je kurilna vrednost premoga. V velenjskem lignitu je delež ogljika
30 %. Rjavi premog je znano kvalitetnejši od lignita prav zato, ker vsebuje večji delež ogljika.
Primerjava to potrjuje - Trboveljski rjavi premog vsebuje 40 % ogljika (17).

c) Vodik
Vodik (H) predstavlja drugo najpomembnejšo komponento v gorivu. Pri izgoretju 1 kg vodika
se sprosti 142,014 MJ toplote oz. 4,2-krat več kot pri ogljiku. Zato vsebnost vodika zelo vpliva
na kurilnost goriva, še toliko bolj pa pri gorivih z nizko kurilnostjo (lignit, šota ... ). Delež
vodika v velenjskem lignitu znaša 2,3 %, medtem ko pri trboveljskem rjavem premogu znaša
3 % (17).
d) Kisik in dušik
Količina kisika (O) v premogu zmanjšuje potrebno količino kisika za zgorevanje. Visoko
vsebnost kisika najdemo v lesu, šoti in mladih premogih, ker se proces karbonizacije še ni
končal. Dušik (N) se v gorivih pojavlja v obliki kompleksnih organskih spojin. V procesu
zgorevanja se dušik sprošča v prosto obliko. Skupaj s kisikom tvorita notranji balast goriva, ker
zavzemata mesto gorljivim komponentam in posredno nižata kurilno vrednost.
Glede na dokaj opazne razlike pri skoraj vseh drugih parametrih, je tukaj razlika med
primerjanima premogoma dokaj minimalna, le 1,4 %, in sicer kombinirani delež kisika in
dušika v velenjskem premogu znaša 13,4 %, v trboveljskem pa 12 %.
e) Žveplo
Žveplo (S) se pojavlja v gorljivi in negorljivi obliki. Negorljivo žveplo, ki je običajno
anorganskega izvora, pri izgorevanju preide v pepel in ne vpliva kvarno na lastnosti premoga.
Gorljivo žveplo pa se pojavlja predvsem v organski obliki in v spojini z železom (FeS2).
Prisotnost žvepla v gorivih je skrajno nezaželena. Že kot elementaren in kot produkt zgorevanja
deluje korozivno in strupeno za žive organizme. Nastajajo žveplovi oksidi (SO2 in SO3)
Količina žvepla v trdnih gorivih lahko preseže tudi 8 %, vendar je njegov delež v obeh
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primerjanih premogih dokaj nizek - v trboveljskem sicer nekoliko višji, 2,36 %, v velenjskem
pa več kot pol manjši, le 1 %. Za preprečevanje škodljivih vplivov žvepla na okolje imajo
termoelektrarne možnost vgraditve razžvepljevalne naprave ter posledično zmanjšanja izpustov
žveplovih emisij v okolje.

f) Pepel
Pepel, kot reden spremljevalec premoga predstavlja zmes oksidov, mineralov in kovin, ki
ostanejo po procesu popolnega zgorevanja oz. po zaključku vseh reakcij, ki se dogajajo pri
povišanih temperaturah. Pepel torej zmanjšuje delež gorljivega v gorivu in na ta način niža
kurilno vrednost. Poleg tega otežuje normalen proces izgorevanja, saj onemogoča normalen
dotok kisika. Pri trboveljskem premogu je nivo pepela znatno višji kot pri velenjskem in znaša
okoli 19 % medtem ko je pri velenjskem lignitu nivo le 11,7 % (17, str. 8).

g) Vlaga
Vlaga v premogu predstavlja balast in je nezaželena. Zmanjšuje kurilno vrednost, poleg tega se
za njeno uparjanje porablja določeni del sproščene toplote. Pri tem parametru obeh premogov
se pojavi največja razlika, saj je vsebnost vlage v velenjskem lignitu 42 %, v zasavskem rjavem
premogu pa skoraj pol manj, le 24 %.

h) Huminiti
Huminiti so poogleneli ostanki kopenskih rastlin v premogu. Z optičnimi meritvami odsevnosti
huminitnih maceralij merimo stopnjo karbonizacije fosilnega goriva premoga. Njihova
vsebnost vpliva na reaktivnost in gorljivost premoga. Ugotovljeno je bilo (18), da je neizgorjeni
ogljik v pepelu v veliki meri rezultat nepopolnega izgorevanja maceralnih snovi. Odsevnost
humita pri velenjskem premogu znaša 0,24 %, v zasavskem pa 0,32 %.
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Glede na vsebnost različnih elementov lahko trdimo, da je velenjski lignit sicer čistejši od
zasavskega rjavega premoga, kar se odraža v procentualnih vsebnostih žvepla in pepela, kljub
temu pa ima predvsem zaradi nižje vsebnosti ogljika manjšo kurilno vrednost, kar neposredno
odraža kvaliteto premoga (17). Rezultati primerjave so spodaj povzeti v obliki tabele.

Tabela 1: Kvaliteta premoga

#
Starost [mio. let. pr. n. št.]
Kurilna vrednost [MJ/kg]

Kvaliteta premoga
RTH2
33,9–23,03
oligocen
14–20

PV3
5,332–11.500
pliocen - pleistocen
4,2–12,6

Vsebnost ogljika (C) [%]

40

30

Vsebnost vodika (N) [%]
Vsebnost kisika (O) in dušika (N)
[%]

3

2,3

12

13,4

Vsebnost žvepla (S) [%]

2,36

1

Vsebnost pepela [%]
Vsebnost vlage [%]

11,7

19

24

42

Vsebnost huminitov

0,32

0,24

Poissonov količnik [v]*

0,35

0,43

Kot notranjega trenja [φ]*

37,8°

24,1°

Kohezija premoga [c]*

1,1 Mpa

3,4 Mpa

Modul Elastičnosti [E]*

2,48 Gpa

1,74 Gpa

2

Zadnji štirje podatki se nanašajo na vzrorce trdnega in kompaktnega premoga iz Terezije II polja na k. 119.
Vzorci so bili odvzeti na oridnati 2550 ter med abscisama 185 in 210. Vir: Rudarski projekt RTH - Terezija in
Javor polje k77.
3

Zadnji štirje podatki so vzeti iz tabele kot povprečje rezultatov triaksialnega kompresijskega testa iz več vzorcev
(19).
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6.3

SPECIFIKACIJA ODKOPNE OPREME

Izbira odkopne opreme je po večini odvisna od geomehanskih lastnosti hribine. Trdnost
premoga, sestava krovnine in hribine, prisotnost vlage, lega premoga - vse to so lastnosti
katerim se prilagaja odkopno mehanizacijo. Tehnične lastnosti stroja morajo ustrezati zahtevani
kapaciteti pridobivanja in fizikalno-mehanskim premoga, ki ga pridobivamo.

a) Rezalno–pridobivalni stroj
Zaradi

boljše

preglednosti

najprej

navajam

tabelo

specifikacij

najzmogljivejših

pridobivalno-nakladalnih strojev, ki se uporabljajo v vsakem rudniku.

Tabela 2: Rezalno–pridobivalni stroj

#

Rezalno–pridobivalni stroj
RTH

PV

TIP

Eickhoff ESA-150-L

Eickhoff SL300 IPC

Skupna Instalirana moč

150 kW (na bobnu)

860 kW

Moč na rezalnem bobnu

150 kW (enobobenski)

860 kW (dvobobenski)

Napetost

500/1000 V

1000/1040 V

Višina rezanja

3500 mm

4295 mm

Premer rezalnega bobna

1600 mm

2100 mm

Dolžina ročice

1050 mm

2235 mm

Višina stroja

1550 mm

2350 mm

Vrtljaji bobna (pri 50 Hz)

32 min-1

27 min-1

Globina reza

750 mm

1000 mm

Hitrost pomikanja

0–6,2 m/min

0–12 m/min

Dolžina stroja

3200 mm

13200 mm

Masa stroja

14 t

60 t

Naj opozorim, da v uporabi v obeh rudnikih nista le zgoraj primerjana stroja. V PV je v uporabi
še enobobenski stroj Eickhoff EW-170L s premerom bobna 1600 mm in 170 kW motorjem, ki
v višino lahko reže 320 cm, v globino pa do 85 cm (20). Pomanjkljivost tega stroja je, da je
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potrebno nišo na povratni strani transporterja izdelati ročno, česar pa ni potrebno storiti pri
enobobenskih kombajnih tipa ESA-60L in ESA-150L, ki jih v PV prav tako uporabljajo.
Tudi v RTH se uporabljata oba zgoraj omenjena stroja tipa ESA (9, 21), za primerjavo v tabeli
sem izbral slednjega, saj je izboljšana različica.
Velenjski kombajn SL300 je v primerjavi s kombajnom v RTH zmogljivejši v vseh ozirih, saj
ima dva bobna, večji premer rezalnih bobnov, daljšo ročico, močnejše motorje in večjo hitrost
pomikanja, tako da je kapaciteta pridobivanja znatno višja. Njegova slabost je, da je znatno težji
in daljši, kar oteži in podaljša čas transporta stroja v jamo in njegovo vgradnjo.
b) Nosilno–ščitno podporje ali sekcija

V PV se uporabljajo sekcije tipa ESO-LL in Bucyrus (DBT) (20), ki ga v tabeli primerjam s
podporjem v RTH, kjer je v uporabi SHP Becorit in manjša, zasavskim plastem premoga
prilagojena različica Bucyrus (DBT) (21), ki je vključena v primerjavo. Specifikacije v tabeli
nakazujejo podobne ugotovitve kot pri kombajnih, saj je podporje tipa DBT v PV večje v vseh
ozirih ter omogoča večjo nosilnost, vgradnjo pa otežijo večje dimenzije in teža.
Tabela 3: Sekcije hidravličnega podporja

Hidravlično podporje
RTH

PV

Tip

DBT 180/320

DBT 2.2/4.0

Višina

1800–3200 mm

2200–4030 m

Širina

1400 mm

1750 mm

Teža
Nosilnost
Korak sekcije

12700 kg
2x1596 kN
700 mm

17220 kg
2x1655 kN
1000 mm
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c) Odkopni verižni transporter
Obstajajo odkopi z dvema čelnima odkopnima transporterjema (stropnim in podkopnim) in s
samo enim transporterjem. Sistem z dvema transporterjema imenujemo sistem z nosilnim
podporjem, z enim transporterjem pa sistem z nosilno-ščitnim podporjem (oba sistema sta
hidravlična samohodna). V obeh premogovnikih sta bila v preteklosti v uporabi oba sistema,
vendar pa zadnjih 20 letih samo modernejši, z enim transporterjem.
Starejši sistem (v Zasavju SHP Becorit - samohodno hidravlično podporje (21)) ni zaprt sistem,
saj nima vgrajenega ščita in ima za sekcijo stropni transporter za točenje premoga iz stropa.
Glavni slabosti teh sistemov sta manjša varnost in počasnejši napredek, saj je potrebno pri
prestavitvi sekciji prostor za sekcijami najprej očistiti, šele nato se lahko stropni transporter
potegne do sekcij. Oba premogovnika sta zato prešla na nov sistem z nosilno-ščitnim podporjem
in enim transporterjem, premog iz stropa pa se namesto preko banane na sprednji transporter
toči s pomočjo lopute. Napredek je dosti hitrejši, saj ni potrebe po vgradnji stropnega
transporterja, čiščenju prostora za sekcijami in vleki zadnjega transporterja, ker to funkcijo
prevzame čelni transporter. Prednost velenjskega transporterja JOY 7 je večja moč in večja
hitrost verige, kar pomeni večji odkopni izkoristek. JOY 7 je dvoverižni transporter (20),
njegova prednost je predvsem zmanjšana možnost iztirjenja verige, vendar pa zahteva
popolnoma ravno odkopno čelo. V nasprotju z njim transporter 632 STT zaradi ene verige
omogoča tudi nekoliko ukrivljeno odkopno fronto, zaradi česar je še posebej primeren za RTH,
saj je dovolj prilagodljiv, da omogoča zamike čela in sledenje premogovemu stroju. V PV
sledenje premogovemu sloju ni potrebno, tudi zato je tam bolj primeren stabilnejši dvo-verižni
transporter.
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Tabela 4: Odkopni transporter

Odkopni transporter
RTH

#

PV

Tip

632 STT

JOY 7

Veriga

enoverižni

dvoverižni

Moč motorja

132 kW

2x400 kW

Skupna instalirna moč

1000 V/50 Hz

1000 V/50 Hz

Hitrost verige

0,6 m/s

1,09 m/s

Žleb

1750 mm

1750 mm

Dimenzija verige

30x108 mm

38x146 mm - 200 mm narazen

Dolžina transporterja

90 m

210 m (med središči zvezd)

d) Smerni verižni transporter in gumi transporterji

Odvoz premoga se po odkopnem transporterju nadaljuje s smernim transporterjem (zbiralnim
in podajalnim), ki je položen po sredini odvozne proge. V RTH se uporablja smerni transporter
tipa LOT (21), največkrat LOT 2 in LOT 3, v PV pa JOY 7, ki je zmogljivejši v vseh ozirih,
poleg tega pa tudi dvoverižni. Transport se nadaljuje po gumi transporterjih, ki so v PV
zmogljivejši in širši kot v RTH. V PV uporabljajo AST 2 - 1200 (širina traku je 1200 mm)(20)
v RTH pa GT 800 in GT 1000 (širini trakov sta 800 mm in 1000 mm) (21).

Tabela 5: Smerni transporter

#

Smerni transporter
RTH

PV

Tip

LOT 2

JOY 7

Veriga

enoverižni

dvoverižni

Dimenzija verige [Φ]

16x64 mm

30x108 mm

Moč elektromotorja

45 kW

400 kW

Teoretična kapaciteta

106–604 t/h

1200 t/h

Hitrost verige

0,67–0,97 m/s

1,28 m/s

Dolžina transporterja

60 m

37 m
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e) Napredovalni stroj
V RTH se uporabljajo trije napredovalni stroji (9, 21) NOELL NTM 100C, ki izdeluje največji
maksimalni svetli profil in je tudi največji, manjši stroj KSP-22 SB, ki se uporablja redkeje,
vendar pa je za razliko od drugih strojev primeren za rezanje tršega materiala (do 80 N/mm2) in
Alpine F-6A, ki je namenjen za manjše profile do premera 3500 mm. V Velenju se pretežno
uporablja GPK-KV, ki izrezuje večji okrogli profil, zanimivo pa je, da je kljub večji
učinkovitosti precej lažji in manjši od ostalih strojev. Tu so v PV res naredili korak naprej. V
uporabi pa imajo še Eickhoff ET 180-L ter Noell 100 C/L (20).

Tabela 6: Napredovalni stroj

#

Napredovalni stroj
RTH
RTH IN PV

PV

Tip
Maksimalni okrogli
profil
Podrez

KSP 22 SB
r = 2,225 m
p = 15,5 m2
400 mm

NOELL NTM 100C/L
r = 2,25 m
p = 15,9 m2
650 mm

GPK – KV
r = 2,76 m
p = 24 m2
/

Vzpon

12°

20°

25°

Padec

12°

20°

22°

Nazivna napetost

1000 V/50 Hz

1000 V/50 Hz

1000 V/50 Hz

Dolžina

11,2 m

19,2 m

12 m

Teža

30 t

42 t

26 t

Višina
Max. trdota
materiala4

4450 mm

1730 mm

2800 mm

80 N/mm2

70 N/mm2

70 N/mm2

4

[Podatki za PV pridobljeni na daljavo: http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1228, prevzeto 18.
5. 2015.]
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6.4

DIMENZIJE ŠIROKEGA ČELA

Pod točko 6.1, sta opisani obe ležišči. Kot vemo ima ležišče PV lastnosti, ki omogočajo večje
dimenzije odkopne etaže, kar je jasno razvidno iz primerjave v spodnjih dveh tabelah (Tabeli 8
in 9). Podatki so pridobljeni iz odkopnih projektov (9, 10) in spletne strani PV5.
Tabela 7: Dimenzije čela

#

Geometrija čela
RTH

PV

Dolžina odkopne etaže
Dolžina širokega čela/širina odkopne
etaže
Višina odkopne etaže

200–500 m (300 m)

441 m (max. 839 m)

15–70 m (40 m)

140–230 m

8–12 m (10 m)

10–21 m

Višina nadkopa

7,2 m

7–17 m

Višina podkopa

2,8 m

3–4 m

Tabela 8: Smerne proge

5

#
Premer

Smerne proge
RTH
3500/4100 mm

PV
4400–5000 mm (22)

Profil podporja

10/14 m2

13–18 m2 (22)

[Oddaljeni dostop: http://www.rlv.si/si/dejavnosti/proizvodnja/odkopna-metoda, prevzeto 12. 5. 2015.]
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6.5

ODKOPNI REZULTATI

V šaleškem bazenu, je količina zalog znatno večja kot v plasteh zasavskih premogovnih kadunj.
Zaradi načina prerazporeditve rude je odkopavanje v PV lažje in hitrejše. Velenjski lignit ima
manjšo trdnost, tako da je število rezov na dan in posledično dnevni napredek večji kot v RTH.
Izgube so približno enake, saj oba premogovnika uporabljata metodo z nadkopnim
pridobivanjem. Pri tem vidiku primerjave je zanimivo, da je v PV, kjer so čela navadno daljša
od 140 m, do 22 delavcev na odkopu, v RTH, kjer pa so čela znatno manjša (okoli 40 m),
delavcev pa vseeno le pol manj To nakazuje, da so razmere v RTH za odkopavanje manj
ugodne, saj je potrebno slediti sloju premoga, kar pa na čelu zahteva več kadra.
Tabela 9: Učinkovitost odkopne metode

#

Produktivnost odkopna6
RTH

PV

Zaloge

57 mio ton

349 mio ton

Globina reza/hod podporja

0,7 m

1m

Število rezov na dan

4

4–9

Napredek odkopa

2,7 m/dan

4–9 m/dan

Dnevni napredek
Višina tehnoloških izgub (nadkop podkop)
Število delavcev na čelu

1450 t/dan

6.000–15.000 t/dan

10–50%

10–50%

11

18–22(23)

Letna produktivnost

0,91 mio ton

4 mio ton

6

Podatki so pridobljeni iz odkopnih projektov (9, 10) in spletne strani PV [oddaljeni dostop:
http://www.rlv.si/si/dejavnosti/proizvodnja/odkopna-metoda, prevzeto 12. 5 2015].
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6.6

PRIMERJAVA PRIDOBIVANJA

Oba premogovnika uporabljata širokočelni odkopni metodi z nadkopnim pridobivanjem, vsaka
pa se je prilagodila določeni vrsti odkopov in tehnologij, ki so povezane z geološko sestavo tal
oziroma ležiščem rudnega telesa. Razlik pri samem načinu pridobivanja ni prav veliko, v
Velenju tako govorimo o različici širokočelne metode, ki je v primerjavi z RTH v vseh aspektih
večja in obsežnejša.

6.6.1 Razlike v podkopu

V PV se stvari odvijajo bolj obsežno - vse od odkopnih čel do sekcij in ostale tehnologije je
večje, kar je smiselno, saj se premog pridobiva v ravni liniji v zelo dolgih in debelih odkopih.
V RTH so sloji prelomljeni, tako da ogromnih odkopov ni, pridobivanje pa je zahtevnejše. Tu
je potrebno sledenje premogovemu sloju v prostoru, zato se je metoda in z njo vsa odkopna
mehanizacija temu prilagodila. Čela so krajša, sekcije so manjše, transporter je enoverižni in
tako omogoča uklinjanje čela, kar pri velenjskem dvoverižnem ni mogoče, niti to zaradi
ugodnega ležišča ni potrebno. V RTH se čelo lahko vrti za nek določen kot (max. 2,67°), kar
zagotavlja največji možen izkoristek, ki je mogoč v dani situaciji. To pomeni, da na dolžini čela
60 m ena od skrajnih sekcij lahko ostane v začetnem stanju, nasprotna skrajna pa med tem
naredi do največ štiri korake, kar znese 2,8 m. Pri takšnem napredovanju odkopa v "krivinah"
vedno hitreje napreduje odkop pri dostavni progi.

6.6.2 Razlike v nadkopu
Druga glavna razlika med metodama je vidna v fazi nadkopnega pridobivanja. Tu RTH metoda
temelji na vrtanju in razstreljevanju nad odprtim kopom, kjer je ruda zajeta v plasteh, ki pa so
večinoma razlomljene zaradi tektonike tal. Zaradi modula elastičnosti, ki je pri zasavskem
rjavem premogu večji, je v RTH nadkopno razstreljevanje potrebno. Faza vrtanja in
razstreljevanja je časovno zamudna in s tem vpliva na produktivnost. Lignit v PV ima manjši
modul elastičnosti, zato ga v večini primerov ni potrebno razstreljevati, saj se zaradi dinamičnih
jamskih pritiskov poruši sam.
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7

ZAKLJUČEK

Primerjava odkopne metode PV in RTH je pokazala, da na oba odkopna načina vsakokrat
vplivajo geološke in hidrološke danosti. V obeh primerih se je širokočelna odkopna metoda
prilagajala in izpopolnjevala pod vplivom nastopajočih pogojev delovne sredine. V RTH so
odkopna čela tako znatno manjša kot v PV, kar omogoča večjo prilagodljivost pri sledenju sloju
premoga. Časovno zamudno je tudi vrtanje za namen razstreljevanja nadkopnega dela, ki pa je
nujno potrebno za pridobivanje premoga iz nadkopa in s tem doseganje želene produktivnosti
odkopa.
V nasprotju s tem pri odkopni metodi uporabljeni v PV zamikanje čela ni potrebo, saj je
premogov sloj raven. Tudi zamudno nadkopno razstreljevanje ni potrebno, ker manjša trdnost
rude v nadkopu omogoča neposredno točenje premoga na transporter. Naravne danosti tu
omogočajo vgradnjo in uporabo večje in zmogljivejše mehanizacije ter hitrejši pridobivalni
proces, kar se odraža v znatno večji produktivnosti premogovnika in kar je potrdila tudi
primerjava.
Odkopne metode se določajo in priredijo za določene tipe odkopov in odkopnih tehnologij, ki
so povezane z geološko sestavo tal in ležiščem rudnega telesa. Vsak premogovnik razvije svojo
različico odkopne metode. Znanje in tehnologija, ki sta bila v uporabi v preteklosti, sta se z
napredkom znanosti in izboljšanjem opreme združila ter tako tvorita nove smernice v odkopnih
metodah.
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