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POVZETEK
Diplomsko delo opiše projektiranje oziroma izdelavo rudarskega projekta. Pri tem se mora po
zakonodaji Republike Slovenije izdelovati rudarske projekte v skladu z Zakonom o rudarstvu
UPB3 (ZRud-1-UPB3).
V diplomskem delu je v skrajšani različici opisan ZRud-1-UPB3. Zakon navaja obveznosti, ki
jih mora določena pravna ali fizična oseba izpolnjevati, da se lahko rudarski projekt začne
izdelovati. Pri izdelavi rudarskih projektov se mora upoštevati Pravilnik o načinu izdelave,
zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov. V pravilniku je navedeno, da se rudarski
projekt deli na tri dele, in sicer na splošnega, tehničnega in ekonomskega. V pravilniku je
napisano, kaj natančno mora vsebovati vsak del rudarskega projekta. Vsak rudarski projekt
mora biti revidiran. V pravilniku je zapisan postopek revizije rudarskega projekta.
Kot praktični primer v diplomskem delu sem opisal projektiranje odkopne plošče v
Premogovniku Velenje. Izdelava oziroma projektiranje rudarskega projekta se začne po
postopku, zapisanem v internem aktu Premogovnika Velenje, ki se imenuje Poslovnik o
projektiranju in reviziji rudarskih projektov, pridobivanju dovoljenj ter o spremni
dokumentaciji. Izvajanje procesa projektiranja pa je prikazano v diagramu poteka
projektiranja. Izvajanje procesa projektiranja je prav tako del internega akta Premogovnika
Velenje.
Kot je že bilo omenjeno zgoraj, je v diplomskem delu prikazano projektiranje odkopne etaže v
Premogovniku Velenje. V primeru projektiranja odkopne plošče so zajete predvsem tehnične
lastnosti, kot so dimenzije, položaj, način izdelave odkopne plošče, različne transportne poti,
količine odkopanega premoga, načini podgradnje jamskih prostorov, varnostni ukrepi. V
določenem delu so prikazani stroški materiala oziroma stroški obratovanja odkopne plošče.
Pomemben del rudarskega projekta oziroma projektiranja je tudi geomehanski del rudarskega
projekta, kjer so prikazane lastnosti premogovega sloja, kot so kurilna vrednost, fizikalnomehanske lastnosti.

KLJUČNE BESEDE: premog, odkopna metoda, jamska proga, odkopna etaža, varnostni
steber

ABSTRACT
This paper describes the design and the project engineering of a mining project. Such projects
should be done according to the Slovenian mining regulation and legislation (ZRud-1 UPB3).
The work contains a shorter version of the Slovenian mining regulation and legislation
(ZRud-1 UPB3). The Code specifies the obligations to be fulfilled by legal or natural persons
in order to be able to start a mining project. In engineering of mining projects, the rules on the
method of project engineering, sequence, content and audit of mining projects should be taken
into consideration. The rules specify that a mining project is divided into three parts: general,
technical and economic. They also describe in details what exactly should every part of the
mining project include. Every mining project should be audited too. The auditing procedure of
the mining project is determined by the Rules.
As a practical example of the paper, I described the designing of a mining panel in the
Coalmine Velenje. Creating and designing a mining project begins under the procedures set
out in the internal acts of the Coalmine Velenje, called Rules, which govern the designing and
auditing of mining projects, document acquisition and the accompanying documentation. The
implementation of the designing process is shown in the process flow diagram and is also a
part of the internal acts of the Coalmine Velenje.
As mentioned above, the paper shows the designing of the excavation level in the Coalmine
Velenje. In designing the excavation panels, primarily technical characteristics, such as
dimensions, position, method of mine ways work-out, various haulage ways, quantities of
excavated coal, ways of reinforcement of underground tunnels and safety precautions are
covered. In a certain part, the cost of material and the excavation panel operation are shown.
The geomechanical design is also an important part of the mining project and shows the
properties of the coal layer, such as the heating value and physical and mechanical properties.

Key words: coal, excavating method, roadway, floor level, safety pillar

Kazalo vsebine
1
2

UVOD................................................................................................................................. 1
ZAKON IN PREDPISI S PODROČJA RUDARSTVA (ZRud-1-UPB3) ......................... 2
2.1 Osnovni pojmi .............................................................................................................. 2
2.2

Pogoji za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin.......................................... 2

2.3

Izvajalec rudarskih del ................................................................................................. 3

2.4

Rudarski projektant ...................................................................................................... 3

2.5

Rudarski revident ......................................................................................................... 3

2.6

Izkoriščanje mineralnih surovin ................................................................................... 3

2.6.1

Pridobitev koncesije za izkoriščanje..................................................................... 3

2.6.2

Rudarski koncesijski akt ....................................................................................... 3

2.6.3

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje.............................................................. 3

2.6.4

Sklepanje koncesijske pogodbe ............................................................................ 3

2.6.5

Vsebina koncesijske pogodbe............................................................................... 4

2.6.6

Obveznosti pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin ................................ 4

2.6.7

Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja........................................... 4

2.6.8

Odmik od rudarskega projekta ............................................................................. 4

2.6.9

Rudarska tehnična dokumentacija ........................................................................ 4

2.6.10 Izdelava rudarskih projektov ................................................................................ 5
2.7

Revizija rudarskih projektov ........................................................................................ 5

2.7.1

Potek revizije rudarskega projekta ....................................................................... 5

2.7.2

Revizijska klavzula ............................................................................................... 5

3
PRAVILNIK O NAČINU IZDELAVE, ZAPOREDJU, VSEBINI IN REVIZIJI
RUDARSKIH PROJEKTOV ..................................................................................................... 6
3.1 Rudarski projekt ........................................................................................................... 6
3.1.1

Splošni del ............................................................................................................ 6

3.1.2

Ekonomski del ...................................................................................................... 7

3.1.3

Tehnični del .......................................................................................................... 7

3.2
4

Revizija rudarskih projektov ........................................................................................ 9

PRIDOBITEV OZIROMA IZVAJANJE PROCESA PROJEKTIRANJA ..................... 10
4.1 Diagram poteka za projektiranje ................................................................................ 10

5
POSLOVNIK O PROJEKTIRANJU IN REVIZIJI RUDARSKIH PROJEKTOV,
PRIDOBIVANJU DOVOLJENJ TER O SPREMNI DOKUMENTACIJI ............................. 14
5.1 Uvodno določilo ........................................................................................................ 14
5.2

Potrjevanje projektnih osnov in projektne naloge ..................................................... 14

5.3

Postopek izdelave in razmejitev odgovornosti za izdelavo rudarskega projekta ....... 14
i

5.3.1

Projektna skupina ............................................................................................... 14

5.3.2

Projektantski nadzor ........................................................................................... 14

5.3.3

Vsebina rudarskega projekta .............................................................................. 15

5.3.4

Tipski rudarski projekt ....................................................................................... 15

5.3.5

Odmiki od rudarskega projekta .......................................................................... 15

5.3.6

Projekt izvedenih del .......................................................................................... 15

5.3.7

Dopolnilna tehnična dokumentacija ................................................................... 15

5.3.8

Revizija rudarskega projekta .............................................................................. 15

5.3.9

Projektne glave ................................................................................................... 16

5.4

Spremna dokumentacija ............................................................................................. 16

5.5

Dovoljenje za izvajanje del po rudarskem projektu ................................................... 16

5.6

Projekti po zakonu o graditvi objektov ...................................................................... 16

5.7

Ostala tehnična dokumentacija .................................................................................. 16

5.8

Končna določila ......................................................................................................... 17

6
PROJEKTIRANJE ODKOPNE ETAŽE K. -80C V JAMI PESJE – RUDARSKI DEL
PROJEKTA .............................................................................................................................. 18
6.1 Splošni del.................................................................................................................. 18
6.1.1

Osnove za projektiranje ...................................................................................... 18

6.1.2

Vsebina projekta ................................................................................................. 19

6.2

Tehnični opis odkopne plošče C ................................................................................ 19

6.2.1

Lokacija .............................................................................................................. 19

6.2.2

Omejitev odkopne plošče C................................................................................ 19

6.2.3

Velikost odkopne plošče C ................................................................................. 19

6.2.4

Navezava na obstoječe jamske objekte .............................................................. 20

6.3

Tehnične rešitve ......................................................................................................... 20

6.3.1

Izdelava projektiranih objektov .......................................................................... 20

6.3.2

Določitev velikosti svetlega prereza in izbira jeklenega ločnega podporja........ 23

6.3.3

Dimenzije objektov ............................................................................................ 27

6.3.4

Zahteve pri izdelavi prog .................................................................................... 27

6.3.5

Vrtanje ................................................................................................................ 27

6.3.6

Razstreljevanje.................................................................................................... 28

6.3.7 Transport materiala in opreme, prevoz ljudi in odvoz premoga v času priprave
odkopne plošče C ............................................................................................................. 28
6.3.8
6.4

Prezračevanje pripravskih delovišč .................................................................... 29

Odkopavanje odkopne plošče C ................................................................................ 31

6.4.1

Dovoljene odkopne višine .................................................................................. 31

6.4.2

Odkopna meja ..................................................................................................... 32
ii

6.4.3

Tehnologija odkopavanja ................................................................................... 32

6.4.4

Razstreljevanje na odkopu .................................................................................. 32

6.4.5 Transport materiala, opreme in odvoz JLP ter prevoz ljudi in odvoz premoga v
času odkopavanja.............................................................................................................. 32
6.4.6
6.5

Prezračevanje v času odkopavanja ..................................................................... 33

Likvidacija odkopne plošče C.................................................................................... 35

6.5.1

Prezračevanje v času likvidacij........................................................................... 35

6.5.2

Način likvidacije ................................................................................................. 35

6.5.3

Transport materiala in opreme ter prevoz ljudi v času likvidacije ..................... 36

6.6

Prognoza vplivov odkopavanja na površino .............................................................. 37

6.6.1

Napoved vertikalnih premikov terena ................................................................ 37

6.6.2

Napoved horizontalnih premikov terena ............................................................ 37

6.6.3

Vpliv odkopavanja na važnejše objekte na površini .......................................... 37

6.6.4

Lastništvo parcel ................................................................................................. 38

6.7

Eksploatabilne zaloge ................................................................................................ 38

6.7.1

Priprava odkopne plošče C ................................................................................. 38

6.7.2

Odkopavanje odkopne plošče C ......................................................................... 38

6.7.3

Skupna proizvodnja pri pripravi in odkopavanju odkopne plošče C.................. 39

6.8 Potreben čas za pripravo in odkopavanje odkopne plošče C in planirana dnevna
proizvodnja na odkopni plošči C .......................................................................................... 39
6.8.1

Potreben čas za pripravo odkopne plošče C ....................................................... 39

6.8.2

Potreben čas za odkopavanje odkopne plošče C ................................................ 39

6.8.3

Predvidena dnevna proizvodnja ......................................................................... 40

6.9

Predizmere ................................................................................................................. 40

6.9.1

Normativ delovne sile......................................................................................... 40

6.9.2

Storilnost............................................................................................................. 42

6.9.3

Normativ izdelave jamskih prog ........................................................................ 42

6.10 Preskrba z energijo..................................................................................................... 42
6.11 Varnostni ukrepi ........................................................................................................ 43
6.11.1 Varnostni ukrepi proti nevarnemu premogovemu prahu .................................... 43
6.11.2 Preprečevanje nastanka ogrevov in samovžiga premoga ................................... 44
6.11.3 Varnostni ukrepi proti nevarnostim CO2 in CH4 ................................................ 44
6.11.4 Varnostni ukrep v primeru stebrnih udarov........................................................ 46
6.11.5 Zavarovanje čelne stene na pripravskem delovišču ........................................... 46
6.11.6 Varnostni ukrepi pri transportu materiala in prevozu ljudi ................................ 47
6.11.7 Varnostni ukrepi pri razstreljevanju ................................................................... 48
iii

6.11.8 Načrt obrambe in reševanja ................................................................................ 48
6.11.9 Nadzor pri izvajanju del ..................................................................................... 48
6.12 Predkalkulacija stroškov odkopne plošče .................................................................. 49
6.12.1 Zbirna kalkulacija ............................................................................................... 49
6.12.2 Predvidena proizvodna cena ............................................................................... 50
7
PROJEKTIRANJE ODKOPNE ETAŽE K. -80C V JAMI PESJE – GEOMEHANSKI
DEL RUDARSKEGA PROJEKTA ......................................................................................... 51
7.1 Geološki del ............................................................................................................... 51
7.1.1

Splošno ............................................................................................................... 51

7.1.2

Interpretacija geoloških podatkov ...................................................................... 51

7.1.3

Likvidiranost vrtin .............................................................................................. 52

7.2

7.2.1

Tlaki vode v prvih peskih ................................................................................... 52

7.2.2

Planirano vrtanje vrtin za vtisne filtre ter za verifikacijo tlakov vode ............... 52

7.2.3

Likvidacije jamskih vrtin .................................................................................... 52

7.2.4

Opozorilo pred odkopavanjem ........................................................................... 53

7.3

8
9

Hidrogeološki del ....................................................................................................... 52

Geomehanski del........................................................................................................ 53

7.3.1

Fizikalno-mehanske in kemijske lastnosti premoga ........................................... 53

7.3.2

Dovoljene odkopne višine .................................................................................. 54

7.3.3

Varnost glede na rotacijo odkopnega podporja in porušitev tal ......................... 54

7.3.4

Določitev potrebne nosilnosti podporja.............................................................. 54

7.3.5

Izbira ustreznega podporja.................................................................................. 54

7.3.6

Preventivni ukrepi pred stebrnimi ukrepi ........................................................... 56

7.3.7

Spremljava sprostitev napetosti na odkopni plošči k. -80 C............................... 56

ZAKLJUČEK ................................................................................................................... 57
LITERATURA ................................................................................................................. 63

Kazalo slik
Slika 1: Primer trdnejše hribine na levi sliki in bolj razrušene hribine desni sliki ................... 47

Kazalo tabel
Tabela 1: Namen jamskih prog na odkopni plošči C................................................................ 21
Tabela 2: Velikosti svetlega prereza in tipi profilov ................................................................ 23
Tabela 3: Dimenzije jamskih prog za izdelavo odkopne plošče C ........................................... 27
Tabela 4: Pomen izrazov za izračun potrebne kompresije ....................................................... 30
Tabela 5: Pomen oznak za izračun dovoljene količine premoga na sekcijo ............................ 32
iv

Tabela 6: Povprečna dnevna količina premoga na odkopni plošči C k. -80 ............................ 34
Tabela 7: Pomen oznak v enačbi za potrebno količino zraka za odkopno ploščo C ................ 35
Tabela 8: Proizvodnja pri pripravi odkopne plošče C .............................................................. 38
Tabela 9: Pomen posameznih pojmov za proizvodnjo odkopne plošče C ............................... 38
Tabela 10: Potreben čas za izdelavo jamskih prog odkopne plošče C ..................................... 39
Tabela 11: Čas odkopavanja odkopne plošče C ....................................................................... 40
Tabela 12: Normativ delovne sile na pripravskem delovišču................................................... 40
Tabela 13: Normativ delovne sile pri odkopavanju odkopne plošče C .................................... 41
Tabela 14: Zbirna predkalkulacija ............................................................................................ 49
Tabela 15: Predvidena proizvodna cena ................................................................................... 50
Tabela 16: Predvidena lokacija in parametri vrtine na odkopni plošči k. -80 C ...................... 52
Tabela 17: Izbira podgradnje za etažne proge in navezave odkopne plošče C na et. k. -80 v
jami Pesje.................................................................................................................................. 55
Tabela 18: Dodatni ukrepi v primeru presežene konvergence ................................................. 55

Seznam enačb
Enačba: Enačba za izračun kompresije
Enačba 2: Dovoljena količina pridobljenega premoga iz nadkopnega dela odkopa na sekcijo
hidravličnega podporja
Enačba 3: Potrebna količino zraka za prezračevanje odkopne plošče C
Enačba 4: Enačba za izračun predvidene količine odkopanega premoga
Enačba 5: Izračun predvidene količine premoga
Enačba 6: Skupna proizvodnja premoga
Enačba 7: Povprečna dnevna proizvodnja
Enačba 8: Čas izdelave odkopne plošče C
Enačba 9: Normativ delovne sile pri pripravi odkopne plošče C
Enačba 10: Predvidena količina dnin
Enačba 11: Količina dnin pri montaži odkopne opreme
Enačba 12: Količina dnin pri demontaži odkopne opreme
Enačba 13: Enačba za izračun skupne količine dnin
Enačba 14: Skupna količina dnin
Enačba 15: Storilnost pri odkopavanju odkopne plošče C
Enačba 16: Storilnost z upoštevanjem odkopavanja, montaže in demontaže odkopne plošče C
Enačba 17: Storilnost z upoštevanjem skupne količine dnin
Enačba 18: Normativ izdelave prog

v

Seznam oznak
Oznaka
a
b
d
Dd
Dm
Do
Dp
Ds
Fi
hsk
i
Le
li
m
n
Np
Nprog
Ppov
q
Q
Qi
Qo

Pomen oznake
Korak zamika
Število zamikov
Dolžina odkopne plošče do meje odkopavanja
Predvidena količina dnin pri demontaži odkopne opreme
Predvidena količina dnin pri montaži odkopne opreme
Predvidena količina dnin
Število dni potrebno za pripravo odkopne plošče C
Skupna količina dnin
Presek zračilnih cevi v posameznem 100 m dolgem odseku
Skupna kompresija, potrebna za premagovanje uporov v zračilnih ceveh
določenega premera pri pretakanju potrebne količine zraka
Zavezujoča mejna vrednost
Dolžina vseh jamskih prog, ki sestavljajo odkopno ploščo C
100 m dolg odsek ravnih zračilnih cevi
Povprečna prognozirana volumska masa premoga
Število krivin v 100 m dolgem odseku zračilnih cevi
Normativ delovne sile pri pripravi odkopne plošče
Normativ izdelave prog
Povprečna količina dnevno razrušenega premoga na odkopni plošči C k. 80
Povprečna dnevna proizvodnja
Potrebna količina zraka

Qp

Potrebna količina zraka v posameznem 100 m dolgem odseku zračilnih cevi
Količina premoga oziroma predvidena proizvodnja
Skupna proizvodnja iz odkopavanja in priprave odkopne plošče

Qs

Predvidena proizvodnja iz priprave odkopne plošče C

qpov

Povprečni koeficient izdatnosti CO2 na odkopni plošči C k. -65

R100
S

Upornost 100 m ravnih zračilnih cevi
Storilnost z upoštevanjem celotne količine dnin

So

Storilnost pri odkopavanju

š

Storilnost z upoštevanjem odkopavanja, montaže in demontaže odkopne
opreme
Širina sekcije

Š

Širina odkopne plošče

v

Višina nadkopa

Som

vi

V

Projektirana višina odkopavanja

γ

Povprečna volumska masa premoga
Koeficient upornosti krivin

ξ
ρ
Σhkri
Σhli

Gostota zraka
Vsota kompresij, potrebnih za premagovanje krivin v 100 m dolgih odsekih
ravnih zračilnih cevi
Vsota kompresij, potrebnih za premagovanje uporov v 100 m dolgih
odsekih ravnih zračilnih cevi

Seznam kratic
Kratica
CH4
CO
CO2
ELEK -STR
et
JLP
k
KNP
NOP
NRP
PID
PV
RP
RS
RV
UR
VDL
VPD
VZD
ZRud-1-UPB3

Pomen kratice
Metan
Ogljikov monoksid
Ogljikov dioksid
Elektro - strojno
Etaža
Jekleno ločno podporje
Kota
Knjiga projektantskega nadzora
Servisni jašek Nove Preloge
Nakladalno - razkladalna postaja
Projekt izvedenih del
Premogovnik Velenje
Rudarski projekt
Republika Slovenija
Ranžirni vlak
Uradni list
Viseča dizel lokomotiva
Varstvo pri delu
Varstvo in zdravje pri delu
Zakon o rudarstvu UPB3

Seznam prilog
Priloga 1: Tlorisna situacija odkopne plošče
Priloga 2: Priprava odkopne plošče C
Priloga 3: Odkopavanja odkopne plošče C
Priloga 3/1: Omejene višine odkopavanja na plošči C
vii

Priloga 4: Likvidacija odkopne plošče C
Priloga 5: Situacija odsekov in plan del
Priloga 6/1: Sedem delni modificiran profil tip MP4
Priloga 6/2: Osem delni razširitveni profil tip RP1
Priloga 6/3: Osem delni razširitveni profil tip RP4
Priloga 7: Situacija podolžnih in prečnih profilov za plošče C
Priloga 8/1: Podolžni profil odvozne proge
Priloga 8/2: Podolžni profil dostavne proge
Priloga 8/3: Podolžni profil montažne proge
Priloga 8/4: Podolžni profil navezave
Priloga 9/1: Prečni profil 1
Priloga 9/2: Prečni profil 2
Priloga 9/3: Prečni profil 3
Priloga 9/4: Prečni profil 4
Priloga 9/5: Prečni profil 5
Priloga 9/6: Prečni profil 6
Priloga 11/1: Transport materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času priprave odkopne plošče
C
Priloga 11/2: Transport materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času odkopavanja odkopne
plošče C
Priloga 11/3: Transport materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času likvidacije odkopne
plošče C
Priloga 12/1: Katastralna karta
Priloga 12/2: Vertikalni premiki terena
Priloga 12/3: Horizontalni premiki terena
Priloga 10: Hidrogeološki in geomehanski del:
 priloga 10/1: Kurilna vrednost premoga
 priloga 10/2: Fizikalno – mehanski parametri in kurilne vrednosti lignita računani iz
položaja v sloju
 priloga 10/3: Pogoji izdelave prog za odkop C et.k. -80 v jami Pesje
 priloga 10/4: Potrebna nosilnost podgradnje za navezave in etažne proge odkopne
plošče C na etaži k. -80 v jami Pesje

viii

D. ZRIMŠEK. Rudarsko projektiranje odkopne etaže v jami Pesje

1 UVOD
Težnja po mineralnih surovinah oziroma dobrinah je lahko v nekaterih primerih usodna tako
za podjetje kot za življenja ljudi. Podzemno odkopavanje določenih mineralnih surovin je
vedno predstavljajo velik izziv.
Namen diplomskega dela je prikaz izdelave oziroma projektiranje rudarskega projekta. Glavni
namen diplomskega dela pa je prikazan kot primer projektiranja odkopne etaže v
Premogovniku Velenje.
Projektiranje oziroma izdelava rudarskega projekta se lahko začne, ko določena pravna ali
fizična oseba izpolnjuje pogoje navedene v ZRud-1-UPB3. Omenjene obveznosti so na kratko
opisane v diplomskem delu. Zakon vključuje zahteve za raziskovanje, izkoriščanje,
upravljanje s surovinami, pridobivanje dovoljenj in koncesije za odkopavanje. Pri izdelavi
rudarskega projekta se mora upoštevati Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in
reviziji rudarskih projektov. Vsak rudarski projekt mora vsebovati vsebino, navedeno v
omenjenem pravilniku. Iz tega sledi, da je rudarski projekt sestavljen iz splošnega, tehničnega
in ekonomskega dela.
Glavni cilj diplomskega dela je, kot sem že omenil zgoraj, projektiranje odkopne etaže v
Premogovniku Velenje. Projektiranje odkopne etaže v Premogovniku Velenje se prične z
internim aktom Premogovnika Velenje, ki se imenuje Poslovnik o projektiranju in reviziji
rudarskih projektov, pridobivanju dovoljenj ter o spremni dokumentaciji. Poslovnik vsebuje
dejavnosti, ki se morajo izvajati v času izdelave rudarskega projekta. V Poslovniku je zapisan
tudi diagram poteka projektiranja, ki je del internega akta Premogovnika Velenje. Diagram
prikaže postopek izdelave rudarskega projekta oziroma postopek projektiranja.
Primarni namen diplomskega dela je bil prikaz projektiranja odkopne etaže. Diplomsko delo
natančneje opiše odkopno ploščo C (k. -80) Premogovnika Velenje. Zajame vse značilnosti, ki
so potrebne za uspešno projektiranje oziroma obratovanje odkopne plošče. Pod te značilnosti
spadajo: dimenzije, lokacija, eksplotabilne zaloge, različne transporte poti, čas izdelave,
odkopavanja, likvidacije odkopne plošče. Zavzeti so tudi varnostni ukrepi, ki jih moramo
upoštevati pri odkopavanju, vplivi na okolje. Ta del se imenuje rudarski del rudarskega
projekta. Izdela se tudi geomehanski del rudarskega projekta, kjer so prikazane lastnosti
premogovega sloja, kot so kurilna vrednost premoga, volumska masa premoga. V
diplomskem delu sem izračunal potrebno količino svežega zraka potrebnega za prezračevanje
odkopne plošče, planirano količino odkopanega premoga in normativ delovne sile. Podatke
sem pridobil iz internega gradiva Premogovnika Velenje.
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2 ZAKON IN PREDPISI S PODROČJA RUDARSTVA (ZRud-1-UPB3)
Omenjeni zakon predpisuje pogoje, ki so določeni s strani Republike Slovenije za iskanje,
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin ne glede na to, ali se izvajajo dela na površini,
podzemno ali v vodah.

2.1 Osnovni pojmi
Mineralne surovine: se delijo na organske in neorganske mineralne surovine. V naravi so v
trdnem, tekočem ali plinastem stanju. Nahajajo se v naravnih ležiščih, raztopinah, nanosih ali
jaloviščih.
Rudarski projekt: rudarski projekti se delijo na več različnih vrst projektov, in sicer na
projekte za pridobitev dovoljenja za raziskovanje, projekte za pridobitev koncesije za
izkoriščanje, projekte za izvedbo ter projekte za izvedbo sanacij.
Rudarska pravica: je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v
gospodarske namene in se glede na način in namen deli na pravico za raziskovanje in pravico
za izkoriščanje.
Rudarska pravica za raziskovanje: je pravica, ki se jo pridobi za raziskovanje določene
vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem območju.
Dovoljenje za raziskovanje: je odločba, ki nam dovoljuje raziskovanje določene vrste
mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem območju in
za določeno časovno obdobje.
Rudarska pravica za izkoriščanje: je pravica, ki se jo pridobi na podlagi rudarskega
koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na
določenem pridobivalnem območju.
Natančnejše o zgoraj navedenih izrazih in pojmih predpisuje ZRud-1-UPB3 – 2. člen.
(Povzeto po ZRud-1-UPB3, 2014)

2.2 Pogoji za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin
Pred začetkom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin se mora pridobiti dovoljenje
za raziskovanje mineralnih surovin in koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine. Pogoje za
pridobitev dovoljenja za raziskovanje in koncesije navaja 6. člen ZRud-1-UPB3. Pred
pričetkom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin mora izvajalec, ki opravlja
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izpolnjevati pogoje za raziskovanje in
izkoriščanje mineralnih surovin, ki jih določa 5. člen ZRud-1-UPB3. Izvajalec mora prav tako
zagotoviti varnost in zdravje pri delu, ki ga določa 7. člen ZRud-1-UPB3.
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2.3 Izvajalec rudarskih del
Izvajalec rudarskih del mora izpolnjevati pogoje, navedene v 22. členu ZRud-1-UPB3.
Izvajalec lahko opravlja rudarska dela, če ima v sodnem registru vpisano dejavnost rudarstvo.

2.4 Rudarski projektant
Rudarski projektant je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, zastavljene v 23.
členu ZRud-1-UPB3.

2.5 Rudarski revident
Rudarski revident je pravna ali fizična oseba, ki izvaja revizijo rudarskega projekta.
Natančnejši pogoji za opravljanje nalog rudarskega revidenta so navedeni v 24. členu ZRud1-UPB3.

2.6 Izkoriščanje mineralnih surovin
2.6.1 Pridobitev koncesije za izkoriščanje
Koncesija za izkoriščanje se pridobi na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta.
Pred tem se mora razpisati javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
Pogoji za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin so predstavljeni v 34. členu
ZRud-1-UPB3.
2.6.2 Rudarski koncesijski akt
Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, ali bo proti
plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne
surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru. (Povzeto po
ZRud-1-UPB3, 2014)
Pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta morajo biti v skladu s 35. členom Zrud-1UPB3. Vsebina rudarskega koncesijskega akta je predstavljena v 37. členu ZRud-1-UPB3.
2.6.3 Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje
Zainteresirane osebe se prijavijo na dražbo in predstavijo vsebino, ki mora biti v skladu z 42.
členom ZRud-1-UPB3. Nato poteka dražba za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje
mineralne surovine. Postopek in vsebina dražbe mora biti v skladu z 42.a členom ZRud-1UPB3.
2.6.4 Sklepanje koncesijske pogodbe
Sklepanje koncesijske pogodbe se lahko prične, ko imetnik odločbe izda predlog o izbiri
nosilca rudarske pravice na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Podrobnejši opis sklepanja
koncesijske pogodbe je zavzet v 44. in 45. členu ZRud-1-UPB3.
3

D. ZRIMŠEK. Rudarsko projektiranje odkopne etaže v jami Pesje
2.6.5 Vsebina koncesijske pogodbe
Vsebina koncesijske pogodbe je podrobneje navedena v 49. členu ZRud-1-UPB3.
2.6.6 Obveznosti pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin
Izkoriščanje mineralnih surovin se lahko začne, ko je v veljavi koncesijska pogodba. Nosilec
koncesijske pogodbe mora pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin izpolniti
obveznosti, ki morajo biti v skladu z 69. členom ZRud-1-UPB3.
2.6.7 Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
Pri rudarskih delih oziroma rudarjenju mora biti zagotovljena varnost in zdravje pri delu.
Minister, ki je pristojen za rudarstvo, izda tehnične predpise za različne vrste rudarskih del.
Rudarska dela so zapisana v 73. členu ZRud-1-UPB3. Po zakonu mora vsak izvajalec
rudarskih del zagotoviti izvajanje in nadzor pri izvajanju tehničnih predpisov in predpisov s
področja varnosti in zdravja pri delu. Kjer pa se izvajajo podzemna rudarska dela, mora
izvajalec rudarskih del organizirati službo za varnost in zdravje pri delu. Naloge s področja
varnosti in zdravja pri delu so opisane v 75. členu ZRud-1-UPB3. Izvajalec, ki se ukvarja z
izkoriščanjem mineralnih surovin s podzemnim odkopavanjem in obratuje v eksplozijsko
nevarnih območjih, območjih kjer se pojavljajo strupeni, zadušljivi plini in vdori vod, mulja
ali plina, mora imeti organizirano reševalno službo. Reševalna služba, obveščanje in vodenje
akcije reševanja morajo biti zagotovljeni v skladu s 76. členom ZRud-1-UPB3.
2.6.8 Odmik od rudarskega projekta
Ob izvajanju rudarskih del lahko pride do sprememb v geologiji sloja ali v tehnološkem
procesu. S soglasjem glavnega tehničnega vodje se lahko posamezni načrti dopolnijo ali
spremenijo, vendar le v primeru, če se s tem ne zmanjša varnost pri delu. Podrobnejši opis
odmika od rudarskega projekta je napisan v 81. členu ZRud-1-UPB3.
2.6.9

Rudarska tehnična dokumentacija

Rudarska tehnična dokumentacija je skupek načrtov, tehničnih opisov in poročil, izračunov,
kart, risb in drugih prilog, ki so povezane v sistem. S to dokumentacijo se zagotovi, da se
rudarska dela izvajajo v skladu s tehničnimi predpisi s tem, da se mora upoštevati varnost in
zdravje pri delu. Rudarska tehnična dokumentacija se deli na rudarske projekte za izvedbo in
projekte izvedene sanacije. Rudarska tehnična dokumentacija mora biti izdelana v skladu s
101. členom ZRud-1-UPB3.
Ko je rudarska tehnična dokumentacija izdelana, lahko rudarska dela načrtujemo in izvajamo
le na podlagi rudarske tehnične dokumentacije. Uporaba tehnične dokumentacije je zapisana v
102. členu ZRud-1-UPB3.
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2.6.10 Izdelava rudarskih projektov
Rudarske projekte lahko izdeluje le oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega rudarskega
projektanta ali rudarski projektant. Pogoji izdelave rudarskih projektov morajo biti v skladu s
104. členom ZRud-1-UPB3. Odgovorni rudarski projektant ali rudarski projektant je lahko
oseba, ki izpolnjuje pogoje, navedene v 105. členu ZRud-1-UPB3.

2.7 Revizija rudarskih projektov
Revizija rudarskega projekta je preverjanje ustreznosti izvajanja rudarskih del v skladu s
tehničnimi predpisi in s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
2.7.1 Potek revizije rudarskega projekta
Potek revizije rudarskega projekta je zapisan v 107. členu ZRud-1-UPB3
2.7.2 Revizijska klavzula
Ko je rudarski revident opravil revizijo rudarskega projekta in ugotovil, da rudarska dela
potekajo v skladu z ZRud-1-UPB3, izda revizijsko klavzulo. Z revizijsko klavzulo potrdi, da
je rudarski projekt izdelan v skladu s predpisi. Natančnejši opis revizijske klavzule je opisan v
108. členu ZRud-1-UPB3.
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3 PRAVILNIK O NAČINU IZDELAVE, ZAPOREDJU, VSEBINI IN
REVIZIJI RUDARSKIH PROJEKTOV
S tem pravilnikom se določi vsebina, vrstni red izdelave, vsebina posameznih delov, vrsta
oziroma način izdelave in revizija rudarskih projektov.

3.1 Rudarski projekt
Rudarski projekt se deli na tri dele, tj. na splošnega, ekonomskega in tehničnega.
3.1.1 Splošni del
Splošni del rudarskega projekta je sestavljen iz naslednjih vsebin:


naslovno stran, ki vsebuje ime organizacije, ki je rudarski projekt izdelovala.
Vsebovati mora tudi naslov in številko projekta ter podatke za odgovorne osebe, ki so
sodelovale pri izdelovanju projektne dokumentacije,



projektna organizacija ali samostojni podjetnik mora imeti potrdilo o registraciji za
priglašeno dejavnost,



izjavo z imenom in naslovom naročnika, ki z izjavo potrdi, da se strinja s
tehnološkimi rešitvami v projektu,



potrdila o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo rudarskega projekta in
samostojnih projektantov, ki so izdelali rudarski projekt,



izjave samostojnih rudarskih projektantov in odgovornega vodjo rudarskega projekta,
da so upoštevali vse predpise, ki so bili navedeni v projektiranju,



izjave samostojnih rudarskih projektantov in odgovornega vodjo rudarskega projekta,
da je tehnična dokumentacija izdelana po predpisih, ki jih navaja Zakon o rudarstvu
UPB3,



mnenje službe za varnost in zdravje pri delu, da je izvajalec rudarskih del upošteval
predpise o varnosti in zdravja pri delu,



dokazilo, ki potrdi, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje revizije rudarskega projekta,



posamezna revidentska poročila o opravljeni reviziji,

 skupno revizijsko poročilo,
 možne pripombe, odgovore, pojasnila ali tehnične rešitve samostojnih rudarskih
projektantov in odgovornega vodjo rudarskega projekta na revizijsko poročilo,
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 revizijsko klavzulo, s katero se potrdi, da je bila revizija rudarskega projekta
opravljena.
(Prirejeno po Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov,
2003)
3.1.2 Ekonomski del
V ekonomskem delu rudarskega projekta se ovrednoti stroške rudarskega projekta pred
izmerami, stroški dela, materiala, opreme in inštalacij oziroma predračunom stroškov na
enoto proizvajalca.
3.1.3 Tehnični del
3.1.3.1 Vsebina tehničnega dela projekta za izkoriščanje mineralnih surovin:


projektno nalogo, ki je osnova za projektiranje,



opis reliefa oziroma strukture pridobivalnega območja. Opisati moramo tudi okoliško
infrastrukturo, poseljenost in opisati še druge morebitne značilnosti območja,



opisati zgodovinske in kulturne spomenike, zaščitena območja in ostale značilnosti,



navedene oziroma opisane geološke, geomehanske in hidrogeološke značilnosti
nahajališča mineralne surovine. Podana mora biti tudi vrsta, kakovost in količine
rezerv mineralne surovine,



projektno rešitev tehnološkega postopka izkoriščanja mineralne surovine, ki obsega:


metodo odpiranja in priprava nahajališča mineralne surovine,



metodo pridobivanja in priprave mineralne surovine,



vrsto prezračevanja,



postopek predelave oziroma bogatenje mineralne surovine,



izračun ter vrsto potrebnega materiala, ki je predviden za odkopavanje, kjer se
upoštevajo tudi odkopne izgube pri pripravi in bogatenju mineralnih surovin,



območje odlagališča jalovine ter konstrukcija območja odlagališča,



povezanost z javno infrastrukturo,



predele glavnih objektov v jami in na površini. Vključene morajo biti tudi
idejne rešitve,



oskrba z energetskimi viri energije,
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opis elektro-strojnih rešitev,



varnostne ukrepe.



oceno vplivov na okolje,



planirano letno proizvodnjo in trajanje izkoriščanja mineralne surovine,



število delovne sile in njihovo storilnost,



potrošnjo osnovnih sredstev in energije,

 pred izdelavo projekta za izvajanje del se morajo narediti obsežna raziskovalna dela,
 različne profile, grafične priloge, situacijske načrte in prikaze tehničnih oziroma
tehnoloških rešitev.
(Prirejeno po Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov,
2003)
3.1.3.2 Vsebina tehničnega dela projekta za izgradnjo in izrabo mineralnih
surovin zajema:


projektno nalogo, ki je osnova za projektiranje,



geološke razmere za izdelavo in izrabo podzemnih prostorov,



stanje podzemnih prostorov s tehničnim opisom objektov in sestave hribine v okolici
nahajališča ali rudarskih objektov,



faze izvajanja podzemnih del,



transport izkopanine in materiala,



lokacijo in konstrukcijo odlagališča jalovine,



potrošnjo energije,



seznam predvidene elektro-strojne opreme,



časovno določitev izvajanja posameznih aktivnosti pri izgradnji podzemnih prostorov,

 približno količino raziskovalnih del, ki se izdelujejo pred projektom za izvajanje del,
 različne profile, grafične priloge, situacijske načrte in prikaze tehničnih oziroma
tehnoloških rešitev.
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(Prirejeno po Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov,
2003)

3.2 Revizija rudarskih projektov
Postopek pri reviziji rudarskega projekta poteka po naslednjem vrstnem redu:


imenovanje revidenta za celoten rudarski projekt,



imenovanje posameznih rudarskih revidentov (le v primeru nujnosti),



revizijska poročila posameznih revidentov,



skupno revizijsko poročilo,



izdaja revizijske klavzule, s katero se potrdi, da je bila opravljena revizija rudarskega
projekta.

Revidente celotnega rudarskega projekta določi gospodarska družba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki mu je bila predana pravica do izvajanja revizije določenega rudarskega
projekta. Revidente za posamezna področja rudarskega projekta se imenuje le, če je potrebno.
Naloga revidenta je, da naredi poročilo za določen del projekta, v katerem mora preveriti, ali
potekajo dela v skladu s projektno dokumentacijo in zakonskimi zahtevami v obravnavanem
delu projekta.
(Prirejeno po Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov,
2003)
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4 PRIDOBITEV OZIROMA IZVAJANJE PROCESA PROJEKTIRANJA
4.1 Diagram poteka za projektiranje

AKTIVNOST

1.1 Plan projektov je izdelan na
podlagi potreb proizvodnje in
potrjenih dolgoročnih elaboratov,
konceptov in sprotnega ažuriranja
mesečnega plana priprav in
odkopavanja.

1.2
Projektna naloga je
dokument, ki je osnova za
projektiranje. Vsebuje zahteve za
projektiranje,
imenovanje
odgovornega vodjo rudarskega
projekta in samostojne rudarske
projektante za različna področja
rudarskega projekta.

1.3 Plan se analizira na prvem
sestanku projektne skupine. Na
sestanku projektne skupine se
dodeli posamezne zadolžitve
projektantov, ki so bili imenovani
v projektni nalogi ter roke za
izdelavo posameznih sklopov in
delov rudarskega projekta.

1.4
Vsebina
rudarsko
tehnološkega dela je definirana z
Zakonom o rudarstvu
in z
zahtevami projektne naloge.

DOKUMENT

DIAGRAM

ODGOVORNOST

Poslovni načrt za leto XXYY,
Plan odkopne fronte, Plan
priprav in odkopavanja, Plan
likvidacij

1.1 IZDELAVA
DELOVNEGA
NAČRTA
PROJEKTIVE za
leto XXYY

Vodja
projektive,
odgovorni
vodja
projekta,
vodje
oddelkov

Zakon o rudarstvu
P22.01

1.2 IZDELAVA
PROJEKTNE
NALOGE

Poslovnik o projektiranju in
reviziji rudarskih projektov,
pridobivanju dovoljenj ter o
spremni dokumentaciji

Projektna naloga

PQD 31.01 Register
veljavne zakonodaje
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1.3 IZDELAVA
PLANA (Plan
rudarskega
projekta)

1.4 IZDELAVA
RUDARSKEGA
DELA
PROJEKTA

Vodja
projektive,
odgovorni
vodja
projekta,
glavni
tehnični
vodja

Odgovorni
vodja
projekta

Odgovorni
rudarski
projektant,
Odgovorni
vodja
projekta
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AKTIVNOST

DOKUMENT

Projektna naloga

1.5 Pod osnove spadajo končne
rudarske
rešitve,
izbrana
mehanizacija
oziroma
tehnologija , obdelani hidrološki
–
geomehanski
parametri,
jamomerske karte in profili,
transport,
analizirano
in
obdelano zračenje.
1.6 Projektanta ELEK. – STR.
dela projekta specifirata elektro
– strojno opremo, opravita
izračne inštalacij in preučita
varnostne ukrepe pri montaži,
uporabi in vzdrževanju v skladu
z Oceno tveganja.

1.7
Originalni
izvod
je
opremljen z vsebino, prilogami
in vsemi potrebnimi imenovanji
ter izjavami. Ko ga pregledajo
in
podpišejo
samostojni
projektanti, odgovorni vodja
rudarskega projekta in vodja
projektive se lahko rudarski
projekt začne sestavljati in
razmnoževati.
1.8 Odgovorni vodja rudarskega
projekta in pooblaščenec za
okolje pregledata projektno
dokumentacijo z namenom
pregleda vpliva na okolje. O
tem podata in podpišeta izjavo,
ki je sestavni del projektne
dokumentacije.

PQD 31.01
Register veljavne
zakonodaje

Rudarski del
projekta

Elek. – str. del
projekta

Rudarski projekt

KSN – 1
SLN 02/2006

Obrazec 355
Izjava odgovornega vodje
projekta in pooblaščenca
za okolje
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DIAGRAM

ODGOVORNOST

1.4 IZDELAVA
RUDARSKEGA
DELA
PROJEKTA

1.5
Izdelava
osnov za ELEK
STR.
del
rudarskega
projekta

1.6 IZDELAVA
ELEK. – STR.
dela rudarskega
projekta

Odgovorni
rudarski
projektant,
Odgovorni
vodja
projekta

Odgovorni
rudarski
projektant
ELEK. –
STR. dela
rudarskega
projekta

1.7
SESTAVLJANJE
RUDARSKEGA
PROJEKTA

Odgovorni
vodja
projekta

1.8 PREGLED IN
VERIFIKACIJA
PROJEKTNE
DOKUMENTAC
- IJE IZ VIDIKA
VPLIVOV NA
OKOLJE

Pooblaščen
ec
za
okolje,
odgovorni
vodja
projekta
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AKTIVNOST

DOKUMENT

DIAGRAM

ODGOVORNOST

1.8 PREGLED IN
VERIFIKACIJA
PROJEKTNE
DOKUMENTAC
- IJE IZ VIDIKA
VPLIVOV NA
OKOLJE
1.9 V primeru, da projekt, del
projekta ali odmik ustreza
zahtevam varstva in zdravja
pri delu, služba VPD izda
ustrezno mnenje.

1.10 Ko je rudarski projekt
izdelan, se mora izvesti
revizija rudarskega projekta.
Mora biti skladu z Pravilnikom
o načinu izdelave, zaporedju,
vsebini in reviziji rudarskih
projektov UR.list
RS št.
68/2003 in v skladu z
Zakonom o rudarstvu.

Pravilnik o načinu
izdelave, zaporedju,
vsebini in reviziji
rudarskih projektov

Pisno mnenje službe
VZD

Gospodarska
družba
ali
samostojni podjetnik, ki je
opravljal revizijo projekta,
poda z revizijsko klavzulo, da
je opravil revizijo projekta v
skladu z Zakonom o rudarstvu.
Odgovorna
oseba
ali
pooblaščeni delavec revidenta,
ki je opravljal revizijo, podpiše
revizijsko klavzulo.

REVIZIJSKA
KLAVZULA

1.9
PRIDOBITEV
MNENJA
SLUŽBE ZA
VPD

1.10 REVIZIJA
RUDARSKEGA
PROJEKTA

1.11 IZDAJA
REVIZIJSKE
KLAVZULE

Vodja
službe VPD,
Odgovorni
vodja
projekta

Odgovorni
vodja
projekta

Pooblaščena
družba za
izvajanje
revizije

1.12
REVIDIRAN
RUDARSKI
PROJEKT

Priprava
dela, služba
za VZD

Potrditev
rudarskega
projekta

Izvajanje del
po revidiranem
rudarskem
projektu

Tehnični
pregled
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AKTIVNOST

1.12
S
projektantskim
nadzorom ugotavljajo mogoče
ali morebitne neskladnosti del v
primerjavi s rešitvami v
projektu. Odgovorni vodja
projekta neskladnosti vpiše v
Knjigo projektantskega nadzora
in o tem obvesti tehničnega
vodjo izvajalca del, ki mora
potrditi z podpisom , da je bil
seznanjen z neskladnostmi.

DOKUMENT

ODGOVORNOST

1.12
REVIDIRAN
RUDARSKI
PROJEKT
67. člen Zakona o
rudarstvu
KNP20-02/1 Knjiga
projektantskega
nadzora

1.14 Odmik - pri izvajanju
rudarskega projekta lahko pride
do sprememb v tehnološkem
procesu ali pri tehničnih
rešitvah. V tem primeru se
mora izdelati odmik od
projekta. Sledijo aktivnosti od
1.2 do 1.9. Soglasje za odmik
poda odgovorni vodja projekta
in služba VDP .
1.16 Mapa izvedenih del
predstavlja rudarski projekt z
vsemi dopolnitvami (odmiki,
poročila, itd.) in opozorili.

DIAGRAM

1.13 IZVAJANJE
PROJEKTANTSKEGA
NADZORA

Odgovorni
vodja
projekta,
odgovorni
rudarski
projektant

1.14 ZAHTEVA
ZA ODMIK OD
RUDARSKEGA
PROJEKTA
1.15 Sledijo
aktivnosti od
točke 1.2 do 1.9.

Izjave
Projektna naloga
Seznam in opis
uporabljene projektne
dokumentacije

1.16
NASTAJANJE
PROJEKTA
IZVEDENIH
DEL - PID

Odgovorni
vodja
projekta,
odgovorni
rudarski
projektant

Posebnosti in odstopanja
Opozorila za dela po
projektu (po potrebi)

1.18 Po poslovniku P22.01 je
za
arhiviranje
rudarskih
projektov
in
uradne
dokumentacije
zadolžena
Rudarska projektiva in Arhiv
Premogovnika
Velenje.
Dokumentacija elektro – strojne
projektive pa se arhivira v
arhivu elektro projektive.

Zakon o rudarstvu

P22.01
Poslovnik o
projektiranju in reviziji
rudarskih
projektov,
pridobivanju dovoljenj
ter
o
spremni

1.17 PROJEKT
IZVEDENIH
DEL - PID

1.18
ARHIVIRANJE

Tehnični
risar,
Arhivar

dokumentaciji.

(Prirejeno po internemu aktu Premogovnika Velenje: Izvajanje procesa projektiranja, 2010)
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5 POSLOVNIK O PROJEKTIRANJU IN REVIZIJI RUDARSKIH
PROJEKTOV, PRIDOBIVANJU DOVOLJENJ TER O SPREMNI
DOKUMENTACIJI
5.1 Uvodno določilo
V tem poslovniku se določajo postopki in odgovornosti pri izdelavi rudarskih projektov,
tipskih rudarskih projektih, druge tehnične dokumentacije ter projektne dokumentacije za
druge naročnike. Omenjeni dokumenti in projekti morajo biti v skladu z ZRud-1-UPB3. V
poslovnik je vključena tudi vsebina o rudarskih projektih, proces revizije in pridobitev
soglasij ter dovoljenj.

5.2 Potrjevanje projektnih osnov in projektne naloge
Odgovornost za organizacijo izdelave rudarskih projektov na Premogovniku Velenje ima
vodja Tehnične službe. Projektna naloga je osnova za izdelavo rudarskega projekta. V njej so
podane zahteve za projektiranje in imenovanje posameznih rudarskih projektantov za različna
področja ter imenovanje odgovornega vodjo rudarskega projekta. Po izdani projektni nalogi
ali izdelanem osnutku osnovnih projektnih rešitev se skliče sestanek projektne skupine, na
katerem navzoči potrdijo vsebino načrtovane tehnične dokumentacije. Pregledajo predvsem
dejstva stvarnosti ter po potrebi dopolnijo projektne osnove z dopolnitvami. Na sestanku so
lahko prisotni odgovorni in posamezni rudarski projektanti, tehnične vodje obratov, vodje
služb in posamezni delavci, ki so neposredno povezani z rudarskim projektom. O
obravnavanih projektnih osnovah je potrebno voditi zapisnik. Na sestanku določijo tudi plan
izdelave projekta.

5.3 Postopek izdelave
rudarskega projekta

in

razmejitev

odgovornosti

za

izdelavo

5.3.1 Projektna skupina
Projektna skupina sestoji iz naslednjih oseb: odgovornih rudarskih projektantov, odgovornega
vodjo rudarskega projekta (izpolnjevati morajo pogoje za rudarskega projektanta, ki so v
skladu z ZRud-1-UPB3 za opravljanje projektantskih del).
5.3.2 Projektantski nadzor
S projektantskim nadzorom se nadzoruje izvajanje del pri rudarskih projektih, da se izvajajo v
skladu z določbami ZRud-1-UPB3 in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
rudarstvu. Odgovorni vodje rudarskih projektov določijo osebe za izvajanje nadzora nad
izvajanjem del po rudarskih projektih. Spisek nadzornikov se vnese v knjigo KPN20-02/01
Knjigo projektantskega nadzora izvajanja del po rudarskih projektih na Premogovniku
Velenje.
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V primeru nepravilnosti oziroma neskladnosti mora projektantski nadzornik posredovati
nepravilnosti odgovornemu vodji rudarskih projektov. Odgovorni vodja rudarskih projektov
neskladnost vpiše v knjigo KPN20-02/01 in potem obvesti tehničnega vodjo izvajalca del, ki s
podpisom potrdi, da je seznanjen z vpisom. Ko so pomanjkljivosti rešene ali odpravljene,
tehnični vodja del obvesti odgovornega vodja projekta o rešenih pomanjkljivostih.
5.3.3

Vsebina rudarskega projekta

Vsebina rudarskega projekta je določena s Pravilnikom o načinu izdelave, zaporedju, vsebini
in reviziji rudarskih projektov in ostalimi zahtevami, ki so navedene v razpisani projektni
nalogi. Sestavljen je iz splošnega, ekonomskega in tehničnega dela.
5.3.4 Tipski rudarski projekt
Tipski rudarski projekt je vrsta rudarskega projekta za izvajanje rudarskih del, ki se
ponavljajo. Uporablja se kot rudarski projekt v sestavi drugega rudarskega projekta za
izvajanje del.
5.3.5 Odmiki od rudarskega projekta
Odmiki od rudarskega dela so dovoljeni, če so v skladu z ZRud-1-UPB3. Zahteva za odmik
od rudarskega projekta mora biti v pisni obliki projektne naloge. Vsebina odmika od
rudarskega projekta je sestavljena le iz tehnološko-tehničnih rešitev. Rešitve ne smejo znatno
odstopati od rešitev v osnovnem projektu, s tem da se pogoji za varnost ne smejo poslabšati.
5.3.6 Projekt izvedenih del
V projektu izvedenih del je predstavljen seznam tehnične dokumentacije, po kateri se
rudarska dela izvajajo. Vsebuje tudi morebitne spremembe tehnične dokumentacije in
opozorila pred odkopavanjem v grafični in tekstualni obliki.
5.3.7 Dopolnilna tehnična dokumentacija
V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih
ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in
na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin je opredeljena izdelava
dopolnilne tehnične dokumentacije.
5.3.8 Revizija rudarskega projekta
Po izdelanem rudarskemu projektu se v projekt priloži še mnenje službe VPD. Po ZRud-1UPB3 sledi revizija rudarskega projekta. Ko je projekt revidiran, se izda oziroma pridobi
revizijska klavzula in s tem je izdelava rudarskega projekta zaključena.
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5.3.9 Projektne glave
Rudarski projekt mora imeti projektno glavo. Enako velja za odmik od rudarskega projekta, ki
pa mora biti opremljen z glavo odmika od rudarskega projekta. Vse priloge morajo imeti
glavo priloge projekta ali glavo priloge odmika. Z glavami projekta morajo biti opremljene
tudi dopolnilna tehnična dokumentacija, dokumentacija za načrt obrambe in reševanja,
dokumentacija za razpored merilnikov informacijskega sistema, kakor razni strojni in elektro
načrti s pripadajočimi glavami.

5.4

Spremna dokumentacija

Priprava dela je odgovorna za pridobivanje spremne dokumentacije za opremo in materiale
(izjave o skladnosti, certifikat o skladnosti vgraditve proti eksplozijsko zaščitene opreme,
navodila, načrte itd.). Ko se nabavlja opremo, mora biti Projektiva že vključena, saj poda
tehnične zahteve za opremo. Vodja Priprave dela z izjavo, ki jo priloži v rudarski projekt,
potrdi, da ima vsa načrtovana oprema urejeno spremno dokumentacijo.

5.5 Dovoljenje za izvajanje del po rudarskem projektu
Dovoljenja za izvajanje del po rudarskih projektih se pridobivajo v skladu s 50. členom
ZRud-1-UPB3. Vsa dovoljenja za izvajanje rudarskih del, ki jih navaja 50. člen ZRud-1UPB3, izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Dovoljenje pridobi Priprava dela
Premogovnika Velenje ter ga priloži v uradni izvod rudarskega projekta. Za dela, ki niso
vključena v prvem odstavku 50. člena ZRud-1-UPB3, dovoljenje izda glavni tehnični vodja
Premogovnika Velenje.

5.6 Projekti po zakonu o graditvi objektov
V primeru graditve objektov poteka projektiranje po poslovniku o projektiranju. Razlika je le
v tem, da morajo projektanti projektne skupine upoštevati predpise v Zakonu o graditvi
objektov.

5.7 Ostala tehnična dokumentacija
Ostala tehnična dokumentacija je tudi:
 elaborati in dolgoročni načrti odkopavanja in priprave, transport opreme, materiala in
ljudi, transport premoga, prezračevanje določenih delov jame ali jame kot celote, ki so
osnova za izdelavo projektov pri izvajanju del,
 operacije s katerimi preizkušamo novo opremo ali tehnologijo izvajamo na pobudo
razvojnih skupin
 izdelava načrta obrambe in reševanja.
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5.8 Končna določila
Vsi sodelujoči pri projektiranju rudarskih projektov in spremni dokumentaciji na
Premogovniku Velenje imajo dolžnost, da delujejo v skladu z njihovim poslovnikom.
(Prirejeno po internemu aktu Premogovnika Velenje: Poslovnik o projektiranju in reviziji
rudarskih projektov, pridobivanju dovoljenj ter o spremni dokumentaciji, 2010)
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6 PROJEKTIRANJE ODKOPNE ETAŽE K. -80C V JAMI PESJE –
RUDARSKI DEL PROJEKTA
6.1 Splošni del
6.1.1 Osnove za projektiranje
Projektiranje odkopne plošče C se je zasnovalo po naslednjih rudarskih projektih in
elaboratih:
 rudarskem projektu Koncept odkopavanja jame Pesje od k. -40 do dna kadunje ter
stebra CD , številka projekta RP – 325/2007 TK,
 dovoljenju za izvajanje del Ministrstva za gospodarstva – številka 361 – 33/2007 – 2,
 elaboratu Koncept odkopavanja jame Pesje od k. -40 do dna kadunje ter stebra CD,
številka elaborata TK 001/06,
 rudarskemu projektu Priprava in odkopavanje plošče C na etaži k. -80 v jami Pesje,
številka projekta RP – 426/2015 ML,
 rudarski projekt Velenjska odkopna metoda , številka projekta RP – 36/95 ML,
 rudarski projekt Koncept odkopavanja jame Pesje od k. -40 do dna kadunje ter stebra
CD , številka projekta RP – 325/2007 TK,
 elaborat Koncept izdelave glavnih prog od nivoja k. -44 do dna kadunje in
odkopavanje premoga do leta 2025 v Premogovniku Velenje, številka elaborata
16/2003 MJ,
 rudarski projekt Priprava in odkopavanje odkopne plošče C na etaži k. -65 v jami
Pesje, številka projekta RP – 392/2012 LM,
 rudarski projekt Priprava in odkopavanje odkopne plošče D na etaži k. -65 v jami
Pesje, številka projekta RP – 407/2013 LM,
 rudarski projekt Priprava in odkopavanje odkopne plošče B na etaži k. -80 v jami
Pesje, številka projekta RP – 420/2014 LM,
 rudarski projekt Tehnologija izdelave in izolacije jamskih prog, številka projekta RP –
24/91,
 rudarski projekt Likvidacija jamskih prog podprtih z JLP in pripadajočih jamskih
objektov , številka projekta RP – 24/91,
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 rudarski projekt Ureditev transporta pod jaškom NOP ter transport materiala in prevoz
ljudi na področju jam PV z visečo dizel lokomotivo (VDL), številka projekta RP .
225/2002 BL,
Upoštevati je treba Plan odkopne fronte in plan priprav ter odkopa (posodobljeno na stanje
14.4.2015) ter obstoječe stanje na območju jame Pesje.
6.1.2 Vsebina projekta
Projekt sestoji iz dveh različnih delov:
 rudarskega dela,
 elektro-strojnega dela.

6.2 Tehnični opis odkopne plošče C
6.2.1 Lokacija
Odkopna plošča C se nahaja v stebru 16, natančneje v jugovzhodnem delu premogove
kadunje. Izmed odkopnih plošč na k. -80 je C plošča tretja po vrsti, če gledamo iz jugovzhoda
proti severovzhodu. Tloris odkopne plošče C je prikazan na situacijskih jamskih kartah v
sledečih prilogah Tlorisna situacija odkopne plošče, Priprava odkopne plošče C, Odkopavanje
odkopne plošče C in Likvidacija odkopne plošče C (priloge 1, 2, 3 in 4). Položaj odkopne
plošče v premogovemu sloju je prikazan v obliki prečnih in vzdolžnih prerezov v prilogah R8,
položaj posameznih profilov pa je prikazan v prilogi Situacija podolžnih in prečnih profilov
za ploščo C (priloga 7). Odkopna plošča je projektirana za odkopavanje pod že prej
obstoječimi odkopnimi ploščami C in D na etaži k. -65. Na začetku odkopavanja odkopne
plošče (območje montažne komore in bližina) pa bo odkopna plošča potopljena pod odkopne
plošče Dy S3/1, Dy S2/1, in OMKT VI/2. V določeni fazi odkopavanja se bo na določenem
predelu odkopa odkopavalo pod svežo krovnino.
6.2.2 Omejitev odkopne plošče C
Odkopna plošča je omejena s štirih različnih smeri: severa, juga, zahoda in vzhoda. Z juga je
omejena z varnostnim stebrom in obstoječimi jamskimi objekti. Na severu je omejena z že
odkopanimi etažami prej obstoječe Jame Vzhod in Sever. Na vzhodu in zahodu pa je omejena
z že pripravljeno odkopno ploščo B in bodočo lego odkopne plošče D.
6.2.3 Velikost odkopne plošče C
Dimenzije odkopne plošče C:
 dolžina: 638 m (merjeno od notranjega boka montažne komore do odkopne meje),


širina: 168,3 m (merjeno od zunanjih bokov dostavne in odvozne proge).
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Površina odkopne plošče znaša slabih 11 hektarov.
Odkopna plošča C bo odkopavana proti odkopni meji z različnimi nakloni v dostavnih in
odvoznih progah:
 dostavna proga: vodoravno (zadnjih 20 m + 55 ‰),
 odvozna proga: do 283 m vodoravno, od 283 m do 493 m (60 ‰), potem vodoravno.
Odkopna plošča bo nagnjena od dostavne do odvozne proge od 0 ‰ do 95 ‰. Največji nagib
bo odkopna plošča dosegla na območju odkopne meje v območju demontažne komore.
6.2.4 Navezava na obstoječe jamske objekte
Odkopna plošča C se bo preko odvozne proge ter smernih prog navezala na že obstoječe
jamske objekte.

6.3 Tehnične rešitve
6.3.1 Izdelava projektiranih objektov
Da bi izdelali oziroma pripravili odkopno ploščo C, so potrebni sledeči jamski objekti.
Navezava na odvozno progo, ki spada pod odsek 1-2-3-4. Naslednji jamski objekt je odvozna
proga ali odsek 5-6. Nato sledi montažna komora, ki spada pod odsek 6-7. Nazadnje pa se
izdela odsek 7-8 oziroma dostavna proga. Vse omenjene lokacije so prikazane v prilogi
Priprava odkopne plošče C (priloga 2).
6.3.1.1 Namen projektiranih objektov
V fazi priprave odkopne plošče C bo v jamskih prostorih potekal organiziran transport
premoga na površje. Organizirano bo tudi separatno zračenje, transport materiala in oskrba
strojev s tehnološkimi in energetskimi viri. V času odkopavanja nam bodo obstoječe smerne
proge in montažna komora služili v raziskovalne namene. Z raziskovanjem se bo lahko
ugotovila debelina napovedane izolacijske plasti nad premogom, strukturo plasti pod odkopno
ploščo in tlak vode v prvih peskih nad premogom. Omenjene jamske proge bomo lahko prav
tako uporabili za odvodnjavanje prvih peskov z uporabo vtisnih filtrov.
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Namen posameznih jamskih prog v fazi odkopavanja:
Tabela 1: Namen jamskih prog na odkopni plošči C
Jamska proga

Namen jamske proge

Dostavna proga

Dostava materiala, izstop izrabljenega jamskega zraka, odvoz izropanega
ločnega podporja

Odvozna proga

Odvoz premoga, vstop svežega zraka

Navezava na
odvoz

Vstop svežega zraka, odvoz ločnega podporja, umik energetskega vlaka

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Poleg omenjenih jamskih objektov se bodo izdelali tudi drugi pomožni jamski objekti, kot so
reševalne baze, nakladalne postaje, vstopno-izstopne postaje itd.
6.3.1.2 Pogoji pri izdelavi
Krajša dela odvozne proge za izdelavo odkopne plošče se bosta izdelala pod svežo krovnino.
Situacija teh odsekov v odvozni progi je prikazana v prilogi Tlorisna situacija odkopne plošče
in iz prilog Podolžni profili (priloga 1 in 8). Odseka moramo upoštevati kot potencialno
nevarno območja, saj sta oddaljena več kot 20 metrov od obstoječih objektov. V tem primeru
moramo upoštevati tiste, ki so predpisani v rudarskem projektu Varnostni ukrepi pri izdelavi
jamskih objektov v neraziskanih območjih lignitnega sloja, številka projekta RP27/91/95/2005. V letnem planu je izdelava odvozne proge za odkopno ploščo C načrtovana za
izdelavo odvozne proge odkopne plošče D na etaži k. -80. V takem primeru varnostni ukrepi
pri izdelavi jamskih prog niso potrebni. V določeni fazi izdelave dostavne in odvozne proge
na odkopni plošči C bo istočasno potekalo odkopavanje na odkopnih ploščah B in D. V
prilogi Situacija odsekov in plan del (priloga 5) je prikazan čas odkopavanja plošče D in B.
6.3.1.3 Srečanje dostavne in odvozne proge z odkopom
Izdelovanje dostavne proge bo potekalo istočasno z odkopavanjem plošče B na etaži k. -80.
Enak primer velja za odvozno progo, ki se bo izdelovala istočasno z odkopavanjem plošče D
na etaži k. -80. Izvesti je potrebno naslednje ukrepe:
 ustavitev pripravskega delovišča 50 m pred srečanjem z odkopom,
 utrditev čelne stene s podpornimi elementi (sidra in krajniki),
 izdelava izolacijskega plašča, zainjektirati in utrditi do čela delovišča,
 zagotoviti konstantno odkopavanje.
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Čas izdelovanja odvozne in dostavne proge je razviden v planogramu del (priloga 5). Pojavov
vode pri izdelavi jamskih prog se ne pričakuje. Pričakuje se jih lahko le iz vrtin, zarušenih
prog, demontažnih komor ipd. Ob pojavu morebitne nezaželene vode jo moramo ustrezno
odvajati iz jamskih prostorov, ker lahko povzročijo geomehanske spremembe v hribini.
6.3.1.4 Vrstni red izdelave
Vrstni red izdelave objektov, odseki in vrsta podgradnje so razvidni iz priloge Situacija
odsekov in plan del (priloga 5) in s tlorisne situacije (priloga 2). Jamske proge oziroma
objekte bosta izdelovali dve pripravski delovišči, ki sta prikazani v prilogi Priprava odkopne
plošče C (priloga 2).
Izdelava jamskih objektov za odkopno ploščo C bo potekala po naslednjem vrstnem redu.
Priprava I:
1.

Navezava na odvozno progo (odsek 1-2-3-4).

2.

Odvozna proga do montažne komore (odsek 5-6).

Odvisno od hitrosti izdelovanja dostavne in komorne proge, ki jo bo izdelovala priprava II,
lahko priprava I izdela tudi komorno progo (odsek 6-7) in del dostavne proge (odsek 7-7'').
Vrstni red izdelave jamskih prog je prikazan v prilogi Priprava odkopne plošče C (priloga 2).
[Premogovnik Velenje, 2015]
Priprava II:
1.

Dostavna proga (odsek 8-7).

2.

Komorna proga (odsek 7-6).

Priprave II se lahko lotijo izdelave dela odvozne proge (odsek 6-6''), če je dinamika
napredovanja pri pripravah I počasnejša. Vrstni red izdelave jamskih prog je prikazan v
prilogi Priprava odkopne plošče C (priloga 2).
6.3.1.5 Način izdelave
Jamski objekti za izdelavo odkopne plošče C se bodo izdelovali strojno z napredovalnimi
stroji. Z napredovalnimi stroji razpolaga Premogovnik Velenje.
Jamske prostore se bo podgrajevalo z jeklenim ločnim podporjem in lesenim opažem. Prazne
prostore v zaledju jeklenega ločnega podporja in opažev se bo zapolnilo z emulgatom iz
elektrofiltrskega pepela. S tem se preprečuje nastanek oksidacijskih procesov v premogu.
Pri izdelovanju jamskih prog moramo upoštevati tipski rudarski projekt Tehnologija izdelave
in izolacije jamskih prog, številka projekta RP-24/91, in rudarski tipski projekt Tehnologija
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izdelave pripadajočih jamskih objektov pri izdelavi prog z jeklenim ločnim podporjem,
številka projekta RP-30/91.
V prilogi Priprava odkopne plošče C (priloga 2) so prikazane lokacije projektiranih razširitev,
natančneje pa v elektro-strojnem delu rudarskega projekta. Izdelavo ostalih nepredvidenih
razširitev ter dodatnih objektov (niše, razširitve, baze, izogibališča itd.), regulirajo v Pripravi
dela v soglasju z odgovornim vodjem projekta. Omenjene objekte je prav tako potrebno
izdelati v skladu s tipskim rudarskim projektom.
Pri izdelavi objektov so odstopanja dovoljena le s soglasjem odgovornega vodje projekta.
Detajlne tehnološke rešitve morajo biti izdane z dovoljenjem, v Pripravi dela, v Operativnem
načrtu tik pred izvajanjem del, ko je stanje na deloviščih poznano.
6.3.2 Določitev velikosti svetlega prereza in izbira jeklenega ločnega podporja
Velikost svetlega prereza je odvisna od:
 namena objekta,
 velikosti oziroma dimenzij prevozne in odvozne opreme v času izdelave (transportni
trakovi, viseča dizel lokomotiva ipd.), vrtalne opreme, cevovodov itd.,
 vrste oziroma pogojev zračenja (količina zraka ter dovoljena hitrost zračnega toka) in
pričakovane konvergence jamskih prostorov.
Po ugotovljenih zgoraj omenjenih pogojih, življenjski dobi objektov in geomehanskih
lastnosti hribine na območjih projektiranih jamskih objektov se je za podpiranje jamskih
prostorov izbralo jekleno ločno podporje, podano v spodnji tabeli 2.
Tabela 2: Velikosti svetlega prereza in tipi profilov
Tip profila Število delov profila Površina svetlega profila [m2]
MP 4
7
17,59
RP 1
8
16,76
RP 4
8
18,83

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Tipi jeklenega ločnega podporja so prikazani v prilogah Profil jeklenega ločnega podporja
(priloge 6/1, 6/2 in 6/3).
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Podpiranje jamskih objektov
Odseki, ki so opisani v nadaljevanju, so natančneje opisani v prilogi Priprava odkopne plošče
C (priloga 2).
Pri izdelavi odsekov se je potrebno čimbolj zavzeti, da so odseki izdelani zelo kvalitetno. Vse
odseke je potrebno obravnavati enako kvalitetno. Vsa dela (zalaganje do trdega, pritegovanje
objemk, redna kontrola smeri in višine) moramo izvajati kvalitetno, da s tem preprečimo
kasnejše deformacije jamskih prostorov oziroma jeklenega ločnega podporja.

Navezava na odvozno progo (odsek 1-2-3-4) in odvozna proga (odsek 5-6)
Navezava na odvozno progo (odsek 1-2-3-4)
Odsek 1-2 bo podgrajen z jeklenim ločnim podporjem tipa MP4 – K24, odsek napredovanja
je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm.
Odsek 3-4 bo podgrajen z jeklenim ločnim podporjem tipa MP4 – TH29, odsek napredovanja
je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm.
Odvozna proga (odsek 4-5)
Odsek 4-5 bo podgrajen z jeklenim ločnim podporjem tipa MP4 – TH29, odsek napredovanja
je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm.
Odvozna proga (odsek 4-6)
Odsek 4-6 bo podgrajen z jeklenim ločnim podporjem tipa MP4 – K24, odsek napredovanja
je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm. Na koncu izdelave
odseka 4-6, natančneje 30 m pred komoro se vgrajuje jekleno ločno podporje MP4 – TH29,
odsek napredovanja je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm.
Lokacija podgrajevanja jeklenega ločnega podporja tipa MP4 – TH24 je prikazana v prilogi
Situacija odsekov in plan del (priloga 5).
Na stene obeh prog se bo nanašalo izolacijski plašč. Med opažem se lahko pojavijo odprtine,
ki se jih zapolni z zaplavnimi mešanicami na osnovi EF pepela ali pa se uporabi ustrezne
opaže z enakim učinkom. Zapolnjevanje praznin se izvaja po rudarskemu projektu Utrjevanje
in daljinsko zapolnjevanje jamskih objektov, številka projekta RP-224/2002 BL. Istočasno z
izdelovanjem dostavne proge se bodo izvajale meritve za spremljanje konvergence jamskih
prostorov. Zaradi tega moramo vgraditi konvergenčne profile ali ekstenziometre. V primeru
težav pri izdelavi prog mora izvajalec del obvestiti vodjo projekta in po soglasju in dogovoru
z vodjo projekta preiti na ustreznejše podgrajevanje (dodatno sidranje, manjši razmik med
jeklenimi ločnimi okvirji itn.). V končni fazi bo ta proga služila za odvoz premoga, vstop
svežega zraka ter odvoz likvidiranega jeklenega ločnega podporja.
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Lokacije podgrajevanja z različnimi tipi jeklenega ločnega podporja so razvidne v prilogi
Situacija odsekov in plan del (priloga 5), medtem ko so lokacije odsekov razvidne v prilogi
Priprava odkopne plošče C (priloga 2).

Dostavna proga (odsek 7-8)
Odsek 7-8 bo podgrajen z jeklenim ločnim podporjem tipa MP4 – K24, odsek napredovanja
je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm. Na koncu izdelave
odseka 4-6, natančneje 30 m pred komoro (priloga R5) se vgrajuje jekleno ločno podporje
MP4 – TH29, odsek napredovanja je 1,5 m, razdalja med okvirji 37 cm in lesenim opažem
debeline 4 cm.
Na stene dostavne proge se bo naneslo izolacijski plašč. Med opažem se lahko pojavijo
odprtine, ki se jih zapolni z zaplavnimi mešanicami na osnovi EF pepela ali pa se uporabi
ustrezne opaže z enakim učinkom. Zapolnjevanje praznin se izvaja po rudarskemu projektu
Utrjevanje in daljinsko zapolnjevanje jamskih objektov, številka projekta RP-224/2002 BL.
Istočasno z izdelovanjem dostavne proge se bodo izvajale meritve za spremljanje
konvergence jamskih prostorov. Zaradi tega moramo vgraditi konvergenčne profile ali
ekstenziometre. V primeru težav pri izdelavi prog mora izvajalec del obvestiti vodjo projekta
in po soglasju in dogovoru z vodjo projekta preiti na ustreznejše podgrajevanje (dodatno
sidranje, manjši razmik med jeklenimi ločnimi okvirji itn.). V končni fazi bo ta proga služila
za dostavo materiala na odkop, izstop izrabljenega jamskega zraka iz odkopa in odvoz
likvidiranega jeklenega ločnega podporja.
Lokacije podgrajevanja z različnimi tipi jeklenega ločnega podporja so razvidne v prilogi
Situacija odsekov in plan del (priloga 5), medtem ko so lokacije odsekov razvidne v prilogi
Priprava odkopne plošče C (priloga 2).

Montažna komora (odsek 6-7)
Odsek 6-7 bo podgrajen z jeklenim ločnim podporjem tipa RP4 – K24, odsek napredovanja je
1,2 m, razdalja med okvirji 30 cm in lesenim opažem debeline 4 cm.
Na stene montažne komore se bo nanašalo izolacijski plašč. Med opažem se lahko pojavijo
odprtine, ki se jih zapolni z zaplavnimi mešanicami na osnovi EF pepela ali pa se uporabi
ustrezne opaže z enakim učinkom. Zapolnjevanje praznin se izvaja po rudarskemu projektu
Utrjevanje in daljinsko zapolnjevanje jamskih objektov, številka projekta RP-224/2002 BL. V
primeru težav pri izdelavi prog, mora izvajalec del obvestiti vodjo projekta in po soglasju in
dogovoru z vodjo projekta preiti na ustreznejše podgrajevanje (dodatno sidranje, manjši
razmik med jeklenimi ločnimi okvirji ipd.).
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Lokacije podgrajevanja z različnimi tipi jeklenega ločnega podporja so razvidne v prilogi
Situacija odsekov in plan del (priloga 5), medtem ko so lokacije odsekov razvidne v prilogi
Priprava odkopne plošče C (priloga 2).

Izdelava potrebnih razširitev
Predvidene razširitve bomo podgrajevali z jeklenim ločnim podporjem tipa RP1/K24 z
odsekom napredovanja 1,5 m, razdaljo med okvirji 37 cm in lesenim opažem debeline 4 cm.
Lokacije podgrajevanja z različnimi tipi jeklenega ločnega podporja so razvidne v prilogi
Situacija odsekov in plan del (priloga 5), medtem ko so lokacije odsekov razvidne v prilogi
Priprava odkopne plošče C (priloga 2).
6.3.2.1 Posebnosti pri izdelavi objektov

Prečkanje prelomnih con
Ko se bodo izdelovali jamski objekti za izdelavo odkopne plošče C, obstaja verjetnost
prečkanja prelomnih con. Prelomne cone so razvidne iz situacijskih načrtov v prilogi Tlorisna
situacija odkopne plošče (priloga 1) in v podolžnih profilih dostavne proge, odvozne proge in
montažne komore (priloge 8/1, 8/2 in 8/3).
Ko se prečka prelomne cone, je potrebno upoštevati varnostne ukrepe, ki so predpisani v
rudarskem projektu Varnostni ukrepi pri izdelavi jamskih objektov v neraziskanih območjih
lignitnega sloja, številka projekta RP-27/91/95/2005.

Prečkanje vrtin
Ko se bo izdelovalo jamske objekte, obstaja možnost, da pridemo v stik z likvidiranimi
vrtinami. V tem primeru je potrebno paziti na določene nevarnosti (manjši izliv vode, izpuh
plina ipd.). Lokacije vrtin so prikazane v prilogi Tlorisna situacija odkopne plošče (priloga 1),
opisane pa v Hidrogeološkem delu (priloga 10). Arhiv HGS hrani poročila o vrtinah.

Izdelava objektov skozi stara dela
Približevanje likvidiranim jamskim objektom je razvidno iz tlorisne situacije priloge 1 ter iz
podolžnih in prečnih profilov odvozne proge, dostavne proge in montažne komore (priloga
8/1, 8/2 in 8/3). Ko prehajamo skozi likvidirane jamske objekte v času izdelave jamskih prog
za pripravo odkopne plošče C, moramo biti pazljivi na morebitne ostanke jeklenega ločnega
podporja in slabo likvidirane predele oziroma objekte. Kvaliteto likvidiranega objekta
preverimo z vrtanjem, ali je proga ustrezno zalita. Če je proga neustrezno zalita, jo moramo z
emulgatom ponovno zaliti. Nato lahko nadaljujemo z izdelovanjem jamskih objektov.

26

D. ZRIMŠEK. Rudarsko projektiranje odkopne etaže v jami Pesje
6.3.3 Dimenzije objektov
Skupna dolžina jamskih prog, ki sestavljajo odkopno ploščo C, je 1794 m.

Tabela 3: Dimenzije jamskih prog za izdelavo odkopne plošče C
Jamski objekt
Montažna komora
Dostavna proga
Odvozna proga
Navezava na odvozno progo
Ostalo (križišča)
Skupaj

Odsek
6-7
8-7
5-4-6
1-2-3-4

Dolžina [m]
172
659
773
168
22
1794

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
6.3.4 Zahteve pri izdelavi prog
Posebna pozornost pri kvaliteti izdelave jamskih prog se mora posvetiti odvozni progi. V fazi
izdelave in vodenju pripravskih delovišč moramo kvalitetno držati projektirano smer in višino
proge. V fazi odkopavanja nam lahko površna izdelava jamske proge onemogoči montažo
odvozne in ostale strojne opreme, ki je predvidena v projektni dokumentaciji. Navsezadnje
moramo vse jamske proge izdelati kvalitetno (zalaganje do trdega – tudi talnega dela
jamskega profila, pritegovanje objemk s predpisanim momentom – 400 Nm, kvalitetna
izdelava izolacijskega plašča in kvalitetno injektiranje).
6.3.5 Vrtanje
Osnova za izvajanje vrtalnih del (strukturno, prospekcijsko in odvodnjevalno vrtanje) je
izdelana prognoza geoloških profilov vrtin, ki so izdelani na osnovi ažurnih podatkov. Na
profilih morajo biti podani naslednji podatki: premer vrtanja in premer cevne armature.
6.3.5.1 Varnostno vrtanje
Varnostno vrtanje bi se izvedlo v primeru, če bi prišlo do sprememb v dinamiki izdelovanja
odvoznih prog za odkopni plošči C in D. Da bi bilo varnostno vrtanje potrebno, bi morali
odvozno progo za ploščo C izdelovati pred ploščo D. Lokacije so prikazane v prilogi Priprava
odkopne plošče C (priloga 2). Varnostno vrtanje, razen v tem primeru, ni predvideno za
odkopno ploščo C.
6.3.5.2 Vrtanje odvodnjevalnih in strukturnih vrtin
Vrtanje odvodnjevalnih in strukturnih vrtin je obdelano v geomehanskem delu projekta.
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6.3.6 Razstreljevanje
Večina jamskih prog se bo izdelovala strojno z napredovalnimi stroji. Razstreljevanje se bo
uporabljalo le pri izdelavi križišč in pri prehodu skozi znane prelomne cone.
Pri izvajanju del se mora upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje in
izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih
del v drugih dejavnostih (Uradni list Republike Slovenije št. 111/03), in interni pravilnik
Pravilnik o delu z razstrelilnimi sredstvi v jami RLV , ter na osnovi njega izdelana navodila za
delo z razstrelilnimi sredstvi in pri razstreljevanju.
6.3.7 Transport materiala in opreme, prevoz ljudi in odvoz premoga v času
priprave odkopne plošče C
6.3.7.1 Transport opreme in materiala
Transport materiala in opreme za izdelavo odseka 1-2-3-4 in 5-6 lahko poteka po dveh
različnih poteh z visečo dizel lokomotivo. Prva trasa poteka od NRP-P ali NRP-SP (k. -43) po
povezovalnem prečniku v Vzhodno zračilno progo do navezave, nato do k. -97 in po njej do
pripravskih delovišč, ki bodo izdelovale jamske proge oziroma odseke, ki smo jih omenili
zgoraj. Druga trasa pa poteka do razkladalno-nakladalnih postaj po prečniku v Glavno
transportno progo, do navezave na k. -99 in nato naprej na delovišče.
Transport materiala za izdelavo odseka 8-7 in 7-6 bo potekal z visečo dizel lokomotivo. Trasa
bo potekala od NRP-1 (k. -43) ali NRP-SP (k. -43) po povezovalnem prečniku v Vzhodno
zračilno progo do bivšega odvoznega prečnika na k. -60, čigar namen je bil odvoz premoga iz
plošče C na etaži k. -65, po delu že narejene dostavne proge za ploščo C na etaži k. -80 in
naprej na delovišče. Na deloviščih se manevriranje z materialom izvaja z ranžirnim vlakom
(RV). Transport materiala je prikazan v prilogi Transport materiala in opreme, ter prevoz
ljudi v času priprave odkopne plošče C (priloga 11/1) .
6.3.7.2 Prevoz ljudi
Prevoz ljudi, ki bodo izdelovali odsek 1-2-3-4 in odsek 5-6, bo potekal po sedežnici do
povratne postaje. Naprej se gre peš do delovišč.
Prevoz ljudi, ki pa bodo izdelovali odseka 8-7 in 7-6, pa bo potekal po naslednjem zaporedju:
delavci gredo peš izpod servisnega jaška NOP po zahodnem prekopu do Vzhodne zračilne
zveze in naprej na k. -60, skozi bivši odvozni prečnik iz plošče C na etaži k. -65 in naprej v
dostavno progo na delovišče.
Prevoz ljudi in trase do delovišč v času pripravljalnih del so prikazane v prilogi Transport
materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času priprave odkopne plošče C (priloga 11/1)
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6.3.7.3 Odvoz premoga
Trase transporta premoga iz pripravskih delovišč so razvidne v prilogi Priprava odkopne
plošče C (priloga 2). Odvoz premoga bo potekal z verižnimi transporterji in transporterji z
gumijastimi trakovi.
6.3.8 Prezračevanje pripravskih delovišč
V prilogi Priprava odkopne plošče C (priloga 2) je razvidno prezračevanje pripravskih
delovišč. Opisano je pa v nadaljnjem besedilu. Za prezračevanje pripravskih delovišč s
svežim zrakom se bodo uporabljali aksialni cevni ventilatorji. Delovišča se bo s svežim
zrakom oskrbovalo iz servisnega jaška Nove Preloge, kjer gre zrak potem do že omenjenih
aksialnih ventilatorjev. Namen teh ventilatorjev je transport zraka po zračilnih cevi (določen
premer cevi) do delovišč. Izrabljeni zrak iz pripravskih delovišč se bo vračal v jamsko progo z
izstopnim zračnim tokom. Nato bo potoval po izstopnih progah in nadkopih proti ventilatorski
postaji Pesje.
6.3.8.1 Izračun potrebne količine zraka za prezračevanje pripravskega
delovišča ter izbira tipov moči aksialnih cevnih ventilatorjev
Količino zraka, ki je potrebna za prezračevanje pripravskih delovišč, se izračuna po 311.
členu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih
ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo. Člen vsebuje
naslednje kriterije:
 delež plinov, ki izhajajo iz premoga,
 pline, ki nastanejo pri razstreljevanju,
 pline, ki nastajajo pri motorjih z notranjim izgorevanjem (najmanjša količina ne sme
biti manjša od 4m3/min/kW),
 minimalne nujne hitrosti zraka,
 klimatske delovne pogoje,
 vsebnost prahu in
 število delavcev. Pri tem mora najmanjša količina zraka znašati 3 m3/min na delavca
do globine 400 m, kjer pa je globina večja kot 400 m, pa mora biti najmanjša
zagotovljena količina zraka na delavca 4 m3/min/kW.
Transport materiala in opreme do pripravskih delovišč je predviden z visečo dizel lokomotivo,
katere moč je 70 kW. Iz viseče dizel lokomotive pri izgorevanju motorja nastajajo škodljivi
plini, natančneje ogljikov monoksid. Posledično moramo upoštevati te pline pri izračunih za
potrebno količino dovedenega zraka na delovišče oziroma moramo količino potrebnega zraka
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za prezračevanje izračunati glede na delež ogljikovega monoksida v izpušnih plinih iz viseče
dizel lokomotive. Najmanjša potrebna količina zraka na posamezno delovišče je približno 280
m3/min pod pogojem, da je delež ogljikovega monoksida manj kot 0,06 %. Količina zraka, ki
je izračuna na podlagi tega kriterija, je v primerjavi z ostalimi kriteriji maksimalna. Pri
prehodu svežega zraka za pripravska delovišča skozi zračilna vrata moramo upoštevati
izgube, ki nastanejo zaradi prehajanja skozi zračilna vrata. Izguba znaša 5 % na 100 m jamske
proge. Izguba se upošteva v izračunu. Ko dobimo končno vrednost potrebnega svežega zraka
za pripravsko delovišče, se mora prišteti še količina zraka, ki je posledica izgub in je odvisna
od dolžin zračilnih cevi. Tako dobimo začetno količino zraka, ki jo je potrebno dovajati
ventilatorju. Dimenzije oziroma moči ventilatorjev izberemo na podlagi količine zraka in
kompresije, ki je potrebna za premagovanje uporov zraka v zračilnih ceveh določenega
premera.
Enačba za kompresijo, ki je potrebna za prezračevanje:
(1)
Tabela 4: Pomen izrazov za izračun potrebne kompresije
Oznaka

Enota

hsk

Pa

Σhli

Pa

Σhkri

Pa

R100

Ns2/m8

li

M

Qi

m3/s

n

/

ξ

/

Fi
ρ

Pomen oznake
skupna kompresija, potrebna za premagovanje uporov v zračilnih ceveh
določenega premera pri pretakanju potrebne količine zraka
vsota kompresij, potrebnih za premagovanje uporov v 100 m dolgih
odsekih ravnih zračilnih cevi
vsota kompresij, potrebnih za premagovanje krivin v 100 m dolgih odsekih
ravnih zračilnih cevi
upornost 100 m ravnih zračilnih cevi (R100ϕ600 = 28,871; R100ϕ800 = 8,219)
100 m dolg odsek ravnih zračilnih cevi
potrebna količina zraka v posameznem 100 m dolgem odseku zračilnih
cevi
število krivin v 100 m dolgem odseku zračilnih cevi
koeficient upornosti krivin (ξϕ600 = 0,921 ; ξϕ800 = 0,504)

2

m
kg/m3

presek zračilnih cevi v posameznem 100 m dolgem odseku
gostota zraka

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
V prilogi Priprava odkopne plošče C (priloga 2) je razvidno prezračevanje delovišč, vrstni red
izdelave posameznih odsekov, potrebne kompresije, tipi in moči cevnih ventilatorjev,
dimenzije zračilnih cevi, lokacije zračilnih vrat, ventilatorjev, merilnikov metana in izklopi
elektro naprav za posamezne odseke.
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6.4 Odkopavanje odkopne plošče C
Odkopno ploščo C se bo odkopavalo v skladu s projektom Velenjska odkopna metoda,
številka projekta RP – 36/95 Ml.
6.4.1 Dovoljene odkopne višine
Odkopne višine so prikazane v prilogi Omejene višine odkopavanja na plošči C (priloga 3/1).
Dovoljene odkopne višine sicer znašajo od 11,5 m do 18 m. Etažne višine (višina od tal
projektirane odkopne plošče do krovnine) so na nekaterih predelih večje kot dovoljene
odkopne višine. Zaradi tega se mora višino odkopavanja omejiti in premog pridobivati
nadzorovano.
Do odstopanja višin prihaja zaradi namestitve odkopne plošče v prostor. Pri namestitvi prihaja
do tehnoloških sprememb z namenom, da v že obstoječih objektih ne prihaja do sprememb.
Do odstopanja višin prihaja tudi zaradi debeline izolacijskih plasti na označenem območju.
Ko prehajamo iz ene metode odkopavanja na drugo, moramo to izvesti postopoma in brez
nenadnih sprememb višin odkopavanja.
Količino premoga, ki je bila odkopana v določenem času, preverjamo z etažno tehtnico, ki je
vgrajena na smernem transporterju s trakom. Pridobivanje premoga iz nadkopnega dela
odkopa mora potekati kontrolirano in zaradi tega je postopek pridobivanja sledeč:
 izračuna se maksimalna količina premoga za vsako sekcijo hidravličnega podporja, ki
se jo lahko pridobi iz nadkopnega dela,
 pred pričetkom pridobivanja premoga iz nadkopnega dela se morajo urediti
(izprazniti) odvozni trakovi,
 enakomerno pridobivanje premoga iz nadkopnega dela odkopa,
 odkopani premog se nadzoruje s pomočjo etažne tehtnice,
 ko je presežena izračunana količina pridobljenega premoga ob upoštevanju premoga
na transporterju s trakom (na 1 m približno 100 kg premoga), se mora ustaviti
pridobivanje iz nadkopnega dela odkopa.
Oseba, ki je odgovorna za spremljanje etažne tehtnice v času pridobivanja premoga iz
nadkopnega dela, spremlja količino premoga, ki se ga je odkopalo. Ko se količina premoga, ki
je bila pridobljena iz nadkopnega dela odkopa približa izračunani vrednosti količine premoga
na določeno sekcijo hidravličnega podporja (upoštevati se mora tudi količina premoga na
transportnem traku), se mora javiti, da se preneha s pridobivanjem premoga iz nadkopa.
Dovoljena količina pridobljenega premoga iz nadkopnega dela odkopa na sekcijo
hidravličnega podporja se izračuna po tej enačbi:
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(2)
Tabela 5: Pomen oznak za izračun dovoljene količine premoga na sekcijo
Oznaka Enota
Pomen oznak
š
m
širina sekcije
v
m
višina nadkopa (dovoljena odkopna višina – višina podkopa)
a
m
korak zamika
b
/
število zamikov (odvisno od ciklusa)
3
m
t/m
povprečna prognozirana volumska masa premoga

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
6.4.2 Odkopna meja
Načrtovana odkopna meja je določena na lokaciji, kot je prikazana na prilogah in zadovoljuje
pogoju za puščanje varnostnega stebra in varovanju stabilnih jamskih objektov v jami Pesje.
Varnostni steber je natančneje opisan v hidrogeološkem delu projekta.
6.4.3 Tehnologija odkopavanja
Na odkopni plošči C se bo za podporje uporabilo hidravlično ščitno podporje. Tehnologija
odkopavanja s hidravličnim ščitnim podporjem je obdelana v rudarskem projektu Velenjska
odkopna metoda , številka projekta RP – 36/95 ML.
6.4.4 Razstreljevanje na odkopu
Razstreljevanje nad odkopno ploščo C bo obvezno na začetku odkopavanja v primeru, da
proces rušenja premoga in zapiranja ne bo potekal konstantno.
Razstreljevanje se bo izvajalo po rudarskem projektu Tehnologija odkopavanja z uporabo
hidravličnega podporja z enim transporterjem na osnovi, številka projekta RP – 17 /92.
6.4.5 Transport materiala, opreme in odvoz JLP ter prevoz ljudi in odvoz
premoga v času odkopavanja
6.4.5.1 Transport materiala in opreme
Transport materiala in opreme bo potekal s pomočjo viseče dizel lokomotive. Trasa bo
potekala od NRP-P (k. -43) oziroma NRP-SP (k. -43) po povezovalnem prečniku v Vzhodno
zračilno progo in nato do bivšega odvoznega prečnika na k. -60 (prejšnji odvoz iz odkopne
plošče C k. -65). Nazadnje pa bo transport potekal po smerni dostavni progi do odkopne
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plošče. Upravljanje z materialom v bližini delovišč se upravlja s pomočjo ranžirnega vlaka
(RV).
6.4.5.2 Odvoz jeklenega ločnega podporja
Jekleno ločno podporje se iz samega delovišča transportira z ranžirnim vlakom (RV) in dalje
nato viseča dizel lokomotiva.
Ranžirni vlak transportira jekleno ločno podporje od razkladalne do nakladalne postaje, ki se
nahaja pred širšim delom križišča z navezavo. Odvoz podporja nato poteka z visečo dizel
lokomotivo po Vzhodni zračilni zvezi ali po Transportni progi vse do NRP-P (k. -43) ali
NRP-SP (k. -43).
Po dostavni progi pa odvoz jeklenega ločnega podporja poteka do bivšega odvoznega
prečnika na k. -60, ki je prej služil za odvoz premoga iz odkopne plošče C na etaži k. -65.
Transport nazadnje poteka najprej do Vzhodne zračilne zveze in nato do NRP-P (k. -43) ali
NRP-SP (k. -43). V prilogi Transport materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času
odkopavanja odkopne plošče C (priloga 11/2) je razviden potek transporta v času
odkopavanja.
6.4.5.3 Prevoz ljudi
Prevoz ljudi bo najprej potekal z sedežnico. Sedežnica se nahaja pod servisnim jaškom NOP
(k. -43). Prevoz ljudi poteka po sedežnici do izstopne proge na k. -98. Nato se gre peš do
delovišča oziroma odkopa.
V prilogi Transport materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času odkopavanja odkopne plošče
C (priloga 11/2) je prikazana pot ljudi na odkop.
6.4.5.4 Odvoz premoga
V prilogi Odkopavanje odkopne plošče C (priloga 3) so prikazane trase odvoza premoga.
6.4.6 Prezračevanje v času odkopavanja
Prezračevanje v času odkopavanja odkopne plošče C je prikazano v prilogi Odkopavanje
odkopne plošče C (priloga 3). Opisano je v nadaljevanju. Odkopno ploščo C se bo
prezračevalo pretočno s svežim zrakom, ki bo prihajal iz servisnega jaška Nove Preloge.
Zračni tok bo potekal do smerne odvozne proge, skozi delovišče oziroma skozi odkopno
komoro in izstopil skozi izstopno (dostavno) progo in naprej po drugih izstopnih progah in
nadkopih proti ventilatorski postaji Pesje.
6.4.6.1 Izračun potrebne količine zraka za prezračevanje odkopne plošče C
Količino zraka, ki jo je potrebno zagotoviti za prezračevanje odkopne plošče se izračuna na
podlagi količine plinov, ki izhajajo iz premoga (311. člen Pravilnik o zahtevah za
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zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in
izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo ).
Pogoji pri odkopavanju plošče C na etažah k. -65 in k. -80 bodo podobni. Zaradi tega se
potrebna količina zraka izračuna na podlagi izdatnosti CO2 iz razrušenega premoga iz etaže na
k. -65 (ρpov = 4,4 m3 CO2/tono razrušenega premoga), ter predvideno dnevno količino
razrušenega premoga na etaži k. -80. Povprečno dnevno količino razrušenega premoga
dobimo na podlagi izmere ploščin prečnih profilov, ki so prikazani v prilogah Prečni profili in
Podolžni profil montažne komore (priloga 8 in 9) ter predvidenega dnevnega napredka
odkopne plošče (l = 2,8 m/dan), kar je prikazano v tabeli 6.
Tabela 6: Povprečna dnevna količina premoga na odkopni plošči C k. -80
Povprečna dnevna
količina
razrušenega
premoga P [t/dan]

Profil

Presek F[m2]

Planirani dnevni
napredek l (m/dan]

Prostorninska
masa premoga
rom[t/m3)

P Komora *
P1 *
P2
P3
P4
P5

2568
1958
2573
2778
2815
4687

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28

9204
7017
9222
9956
10089
16798

Povprečje

2896

2,8

1,28

10381

Vir: Premogovnik Velenje 2015
* - omejene višine odkopavanja
Potrebna količino zraka, ki jo moramo dovesti na odkopno ploščo C, mora biti:

(3)

Pomen oznak v enačbi je prikazan v tabeli 7.
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Tabela 7: Pomen oznak v enačbi za potrebno količina zraka za odkopno ploščo C
Oznaka
Q

Enota
m3/min

Pomen oznake
potrebna količina zraka
povprečna količina dnevno razrušenega premoga na
odkopni plošči C k. -80

Ppov

t/dan

qpov

m3CO2/ tono
razrušenega premoga

i

%

povprečni koeficient izdatnosti CO2 na odkopni plošči C k.
-65
zavezujoča mejna vrednost

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Izračunana količina potrebnega zraka je okvirna količina (orientacijska). Na izdatnost plinov
lahko vpliva več različnih faktorjev, kot so hitrost napredovanja odkopa, višina zaruševanja
premoga ipd. S tem razlogom se lahko dopušča prezračevanje odkopne plošče C z drugačno
količino zraka od izračunane. Dopuščena količina zraka mora ustrezati dovoljeni koncentraciji
plinov CO2 in CH4. Ta spremenjena oziroma dopuščena količina zraka mora tudi izpolnjevati
pogoj minimalne količine zraka, ki se zahteva za jamske prostore, kjer se uporablja viseča
dizel lokomotiva (280 m3/min), da hitrost zraka v etažnih progah ne preseže hitrosti 8m/s.

6.5 Likvidacija odkopne plošče C
6.5.1 Prezračevanje v času likvidacij
V fazi likvidacije odsekov odkopne plošče C bo prezračevanje zagotovljeno s pomočjo
aksialnih cevnih ventilatorjev in zračilnih cevi izbranega premera. Nekatere odseke, ki jih
bomo likvidirali, moramo opremiti s stacionarnimi merilniki metana. Prezračevanje v času
likvidacije je prikazano v prilogi Likvidacija odkopne plošče C (priloga 4).
6.5.2 Način likvidacije
Priloga Likvidacija odkopne plošče C (priloga 4) prikazuje odseke, ki jih bomo likvidirali. V
prilogi je dodano tudi:


zaporedje faz likvidacije,



lokacije namestitve ventilatorjev za specialno prezračevanje, merilnikov metana in
protipožarnih zadelk,



vrsta in specifikacije aksialnih cevnih ventilatorjev,

 izklopi elektro naprav.
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Po tipskem rudarskem projektu Likvidacija jamskih prog podprtih z jeklenim ločnim
podporjem in pripadajočih jamskih objektov, številka projekta RP-41/95 se bo likvidiralo
posamezne odseke jamskih objektov.
Faze likvidacije jamskih prog so naslednje:
 ropanje jeklenega ločnega podporja,
 izdelava lesene podgradnje (podgrajevanje izropanega dela odseka),
 izdelava zadelk,
 zapolnitev prostora za zadelko z emulgatom iz elektrofiltrskega (EF) pepela.
Ko se zapolnjuje prostor z emulgatom, moramo prej urediti zajetje vode (močvirnik) pred
vsako zadelko in v zajetje vode namestiti potopno črpalko za odvodnjavanje odpadne vode.
Za nadzorovanje odvodnjavanja odpadne vode se namesti v zajetje vode tudi kontrolne cevi.
6.5.3 Transport materiala in opreme ter prevoz ljudi v času likvidacije
6.5.3.1 Transport materiala in opreme ter prevoz ljudi v času likvidacije
odkopne plošče
Transport materiala in opreme bo potekal z visečo dizel lokomotivo. Transport materiala,
opreme in prevoz ljudi v posameznih odsekih bo potekal po naslednjih trasah:
 odsek (-80/C-1) – (-80/ C-2) – (-80/C-3) – (-80/C-4): transport se bo začel pri NRPSP (k. -43) po povezovalnem prečniku iz k. -43 na k. -52. Trasa nato gre do S prečnika
in do pripravskih delovišč, ki bodo likvidirale omenjene odseke,
 odsek (-80/C-3) – (-80/ C-5): najprej bo šla trasa transporta od NRP-SP (k. -43) po
povezovalnem prečniku v Vzhodno zračilno zvezo in naprej do k. -60. Nato gre
transport do bivšega odvoznega prečnika iz plošče C na k. -65 do pripravskih delovišč,
ki imajo nalogo likvidirati zgoraj navedene odseke,
 odsek (-80/C-6) – (-80/ C-7) in odsek (-80/C-8) – (-80/C-9): transport materiala se bo
začel na k. -43 na NRP-SP in bo šel po povezovalnem prečniku v Vzhodno zračilno
zvezo in nato do veznega prečnika na k. -97 in nazadnje do pripravskih delovišč,
njihova naloga je likvidacija navedenih odsekov.
Kot pomoč pri likvidaciji jamskih prostorov se uporablja ranžirni vlak (RV).
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Prevoz ljudi bo potekal na naslednji način:
 odsek (-80/C-6) – (-80/ C-7) in odsek (-80/C-8) – (-80/C-9): delavci gredo s
sedežnico do povratne postaje, nato gredo peš na delovišče,
 odsek (-80/C-1) – (-80/ C-2) – (-80/C-3) – (-80/C-4) – (-80/C-5): delavci gredo peš
na delovišče.
Priloga Transport materiala in opreme, ter prevoz ljudi v času likvidacije odkopne plošče C
(priloga 11/3) prikazuje transport opreme in materiala ter prevoz ljudi na delovišče.

6.6 Prognoza vplivov odkopavanja na površino
6.6.1 Napoved vertikalnih premikov terena
Odkopna plošča C na etaži k. -80 bo odkopavala v jami Pesje po področjem sanacije ugreznin
– PSU. V prilogi Vertikalni premiki (priloga 12/2) je podana lega odkopne plošče C na
situacijski karti glede na zunanjo situacijo. Prav tako je v prilogi Vertikalni premiki (priloga
12/2) prikazana lega odkopne plošče C glede na zunanjo situacijo in vrisanimi vertikalnimi
premiki. Predvideni vertikalni premiki so podani z linijami enakih pogrezkov z ekvidistanco
med linijami 1 m. Premike se podaja v centimetrih. Največji predvideni vertikalni premik
znaša 9,3 m in se nahajajo v zahodnem predelu PSU v obliki pasu v smeri severovzhod,
jugovzhod. Vertikalni premiki so razvidni iz priloge Vertikalni premiki (priloga 12/2). Na
površju se bodo pojavile deformacije, ki jih je potrebno sanirati.
6.6.2 Napoved horizontalnih premikov terena
Kot posledica odkopavanja odkopne plošče C na etaži k. -80 se bodo pojavili tudi horizontalni
premiki površja. Največji horizontalni premik je predviden v višini 2,4 m. Območje največjih
premikov bo nad obrobjem odkopne plošče C. V prilogi Horizontalni premiki (priloga 12/3)
so horizontalni premiki prikazani kot vektorji v merilu. Smer vektorja prikazuje predvidene
smeri premikov v horizontalni smeri.
6.6.3 Vpliv odkopavanja na važnejše objekte na površini
Odkopavanje odkopne plošče C bo imelo posledice na površini v obliki vertikalnih in
horizontalnih premikov. Premiki bodo nastajali na vzhodnem delu obale Družmirskega jezera
in na območju sanacije ugreznin. Rešitve glede sanacije poškodovanega območja so podane v
rudarskem projektu Sanacija pridobivalnega prostora nad jamo Pesje in severnim krilom jame
Preloge, številka projekta RP-153/98 MT. Z odkopavanjem odkopne plošče C se ne bo
poškodovalo nobenih gospodarskih ali stanovanjskih objektov.

37

D. ZRIMŠEK. Rudarsko projektiranje odkopne etaže v jami Pesje
6.6.4 Lastništvo parcel
V prilogi Katastralna karta (priloga 12/1) je prikazana katastralna karta parcel. Na karti so
prikazane vse možne parcele, na katerih bi se lahko pojavili premiki med in v času
odkopavanja odkopne plošče C. Spisek parcel poseduje arhiv oddelka Jamomerstvo in
geodetske storitve družbe PV Invest.

6.7 Eksploatabilne zaloge
Iz znanih podatkov hidrogeološkega in geomehanskega dela na območju odkopne plošče C na
etaži k. -80 se kaže:
 da bo lokacija montažne komore na odseku 6-7 (priloga Priprava odkopne plošče C),
 da se bo odkopavanje zaključilo, ko bomo na odvozni strani odkopa oddaljeni
približno 50 m od križišča zračilne navezave. (Dervarič, Medved, Lajlar, Lenart in
Kodrič, 2009)
V prilogi Situacija odsekov in plan del (priloga 5) ter pri vseh izračunih upoštevamo zgoraj
navedena izhodišča.
6.7.1 Priprava odkopne plošče C
Predvidena proizvodnja iz priprave odkopne plošče C (Qp) je podana v tabeli 8:
Tabela 8: Proizvodnja pri pripravi odkopne plošče C
Tip
Profil izkopa z opažem
Dolžina (z upoštevanjem križišč)
Volumska masa
Proizvodnja
Skupaj (ton)

enota
m2
m
t/m3
tone

MP4
19,97
1541
1,28
39390

RP1
19,28
80
1,28
1974
46094

RP4
21,36
173
1,28
4730

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
6.7.2 Odkopavanje odkopne plošče C
6.7.2.1 Planirana proizvodnja odkopne plošče C
Količino premoga oziroma predvideno proizvodnjo (Qo) dobimo iz enačbe:
(4)
(5)
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Tabela 9: Pomen posameznih pojmov za proizvodnjo odkopne plošče C
Oznaka

Enota

d

m

Š
V
γ

m
m
t/m3

Pomen oznak
dolžina odkopne plošče do
odkopavanja
širina odkopne plošče
projektirana višina odkopavanja
povprečna volumska masa premoga

meje

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
6.7.3 Skupna proizvodnja pri pripravi in odkopavanju odkopne plošče C
Priprava in odkopavanje odkopne plošče C bosta skupaj proizvedla:
(6)

6.8 Potreben čas za pripravo in odkopavanje odkopne plošče C in
planirana dnevna proizvodnja na odkopni plošči C
Na prilogi Situacija odsekov in plan del (priloga 5) je navedeno zaporedje izdelave
posameznih odsekov in potreben čas za izdelavo odsekov ter čas odkopavanja.
6.8.1 Potreben čas za pripravo odkopne plošče C
Tabela 10 prikazuje potreben čas za izdelavo jamskih prog, ki sestavljajo odkopno ploščo C.
Povprečno se v izračunih upošteva, da je 21 delovnih dni v mesecu.
Tabela 10: Potreben čas za izdelavo jamskih prog odkopne plošče C
Priprava
I
II

Dolžina
[m]
961
834

Povp. napredek
[m/dan]
5
5

Delovni
dnevi
192
166

Mesecev [21 delovnih
dni/mesec]
9,1
8

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
6.8.2 Potreben čas za odkopavanje odkopne plošče C
Planogram del je razviden (Plan proizvodnje, obdelan junija 2015) v prilogi 5. Obratovanje
odkopne plošče C je predvideno od decembra 2016 do decembra 2017. V izračunih se
privzame, da je 21 delovnih dni mesečno.
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Tabela 11: Čas odkopavanja odkopne plošče C
Odkopna
plošča
C (k.-80)

Dolžina
[m]
638

Povp. napredek
[m/dan]
2,8

Delovni
dnevi
227

Mesecev [21 delovnih
dni/mesec]
11

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
6.8.3 Predvidena dnevna proizvodnja
Povprečna dnevna proizvodnja (q) na odkopni plošči C znaša:
(7)

6.9 Predizmere
6.9.1 Normativ delovne sile
6.9.1.1 Normativ delovne sile pri pripravi odkopne plošče C
Tabela 12: Normativ delovne sile na pripravskem delovišču
OPRAVILO
Napredek
Presipna mesta
Dostava materiala
Dežurni vzdrževalci
SKUPAJ

OBLOŽITEV
2∙4
2∙3
2∙2
2∙2

dnin/dan
8
6
4
4
22

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Število dni potrebno za pripravo odkopne plošče C:
⁄

(8)

Normativ delovne sile pri pripravi odkopne plošče (Np) je:
(9)
Le je dolžina vseh jamskih prog, ki sestavljajo odkopno ploščo C.
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Normativ delovne sile pri odkopavanju odkopne plošče C
Tabela 13: Normativ delovne sile pri odkopavanju odkopne plošče C
Opravilo
Obložitev Dnin/dan
Pridobivanje
3 ∙ 16
48
Ključavničar, električar
3∙2
6
Presipna mesta
3∙2
6
Vzdrževanje hidravlike
3∙1
3
Vzdrževanje prog
3∙1
3
Strelci
3∙1
3
Nadzor
3∙1
3
SKUPAJ
72

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Predvideno število dnin (Do) je:
(10)
6.9.1.2 Normativ delovne sile pri montaži in demontaži odkopnega podporja
Za odkopno ploščo C ni točno določeno, kateri tip hidravličnega podporja se bo vgradilo. V
normalnih pogojih se lahko vgradi 6 sekcij hidravličnega podporja na dan, če delo opravlja 8
ljudi. Enaka norma velja za demontažo sekcij hidravličnega podporja.
Število sekcij, ki jih bo potrebno vgraditi na odkop:
Pri montaži odkopne opreme se bo opravilo sledeče število dnin (Dm):
(11)
Pri demontaži pa se bo porabilo naslednjo število dnin (Dd):
(12)
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6.9.1.3 Normativa priprave, odkopavanja, montaže in demontaže odkopne
plošče C
Ko se upoštevajo vse normative (priprava, odkopavanje, montaža in demontaža), se izračuna
končno število dnin:
(13)
(14)
6.9.2 Storilnost
Storilnost (So) pri odkopavanju odkopne plošče C znaša:
(15)
Če pa še upoštevamo dnine pri odkopavanju in pri montaži in demontaži odkopa, pa dobimo:
(

)

(

)

(16)

Če pa upoštevamo celotno proizvodnjo z odkopa in priprav in vseh izkoriščenih dnin, dobimo
sledečo storilnost:
(17)
6.9.3 Normativ izdelave jamskih prog
Normativ izdelave prog (Nprog) je:
(18)
Lo je dolžina potrebnih jamskih prog za odkopavanje odkopne plošče, medtem ko Q pomeni
celotna proizvodnja s priprav in odkopa.

6.10 Preskrba z energijo
Predviden začetek odkopavanja odkopne plošče C je december 2016. Elektro-strojna oprema
še ni določena, tako da se bo rudarski projekt za opremo odkopa in opremo za likvidacijo
odkopne plošče C izdelal kasneje.
Ko se bo pripravljala odkopna plošča C, se bo uporabljala oprema, ki je na razpolago v
Premogovniku Velenje. Ta oprema je:
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 napredovalni stroj GPK – PV,
 viseča dizel lokomotiva,
 odvozni transporterji (dvoverižni in gumijasti),
 strojček za privijanje in odvijanje matic na jeklenem ločnem podporju,
 pnevmatska kladiva,
 ranžirni vlak (elektro ali pnevmatski),
 potopna črpalka FLYGHT,
 vrtalne garniture, itd.
Lokacije postavitev in vgrajevanje elektro-strojne opreme je razvidna v elektro-strojnem delu
rudarskega projekta. V elektro-strojnem delu je obdelana tudi preskrba delovišč z vsemi
potrebnimi vrstami energije. Obdelana je tudi trasa cevovodov, električnih kablov in oprema
za protipožarno zaščito.

6.11 Varnostni ukrepi
Izvajalci del morajo upoštevati varnostne ukrepe, ki so navedeni v projektnih rešitvah in
dopolnitve projekta po poročilu revidenta in dokumenta Ocena tveganja za delovna mesta z
izjavo Izjava o varnosti z oceno tveganja. Če se pri izvajanju del pojavijo nevarna dela, ki jih
ne moremo izvajati brez možnosti nevarnosti in ni navodil za izvajanje del te vrste, mora
odgovorni tehnični vodja obrata predpisati navodila v skladu s 34. in 36. členom Pravilnika o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri
raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo (Uradni list Republike Slovenije,
številka 68/2003).
6.11.1 Varnostni ukrepi proti nevarnemu premogovemu prahu
Pri obrambi proti premogovemu prahu in proti požarno varnostjo je treba upoštevati naslednje
službene naloge:
 SLN 18-03-KSN1,
 RLV, št. 3-93.
Ukrepe, ki so v skladu s tehničnimi možnostmi in obstoječimi sredstvi, predpiše tehnični
vodja obrata. Ukrepi za obrambo proti premogovemu prahu in preprečevanju posledic
eksplozije premogovega prahu in požarov so naslednji:
 močenje premoga oziroma premogovega prahu pri presipih trakov,
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 omočevanje prog z vodo (redno),
 inertizacija s kalcijevim kloridom,
 odvoz navlaženega premogovega prahu.
Dviganje premogovega prahu se pričakuje na presipnih mestih traku. Vodne prhe se namesti
na mesta, ki so določena v elektro-strojnem delu projekta. Največja vsebnost prahu se ustvari
na deloviščih pri rezanju premogovega prahu z napredovalnim strojem. Napredovalni stroj
mora s tem namenom imeti nameščene vodne prhe.
6.11.2 Preprečevanje nastanka ogrevov in samovžiga premoga
Nastanek ogrevov in posledično samovžiga premoga se prepreči z zapolnitvijo praznih
prostorov za jeklenim ločnim podporjem oziroma za lesenim opažem. Najprej se naredi
izolacijski plašč, nato pa se prazne prostore zapolni z zaplavnimi mešanicami na osnovi
elektro filtrskega pepela ali pa z uporabo ustreznih opažev z enakim učinkom.
Jamo se je razdelilo na več požarnih sektorjev z namenom kontrole jamskih prostorov za
večjimi ogrevi ali požari. Sektorji so opremljeni z merilniki ogljikovega monoksida (CO).
Situacija merilnikov je prikazana v prilogah Priprava odkopne plošče C in Odkopavanje
odkopne plošče C (prilogi 2 in 3). Tipski rudarski projekt Izgradnja informacijskega sistema
za jamo RLV , številka projekta RP-11/89 določa način vgradnje in kontrolo merilnikov.
6.11.3 Varnostni ukrepi proti nevarnostim CO2 in CH4
6.11.3.1

Varnostni ukrepi na pripravskih deloviščih

Pripravska delovišča morajo biti opremljena s kontinuirnim merilnikom metana. V primeru
prekoračitve koncentracije metana (1,5 %) se avtomatsko izklopijo vse elektro naprave na
delovišču. Izklopijo se vse naprave v smeri izstopajočega zraka do lokacije, kjer se izstopajoči
zrak združi z drugim zrakom oziroma do mest, ki so določena v projektu. Ta mesta so
prikazana v prilogi Priprava odkopne plošče C (priloga 2). Tipski rudarski projekt Izgradnja
informacijskega sistema za jamo RLV, številka projekta RP-11-89 določa način vgradnje in
kontrolo merilnikov metana. Elektro naprave morajo biti izklopljene, ko so prosti delovni
dnevi in ko separatno zračeni jamski prostori niso obloženi. Vsa pripravska delovišča, ki
izdelujejo odkopno ploščo C, morajo biti oskrbovana s svežim zračnim tokom in na
deloviščih morajo biti nameščeni dihalniki, če pride do povečane koncentracije nevarnih
jamskih plinov. Delovišča morajo biti prezračena v skladu s tipskim rudarskim
projektom Razvod čistega zraka na odkopih in pripravah, številka projekta RP-261/2003 JV.
Elektro- strojni del projekta prikazuje trase cevovodov in lokacije dihalnikov.
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6.11.3.2

Varnostni ukrepi pri odkopavanju

Pri odkopavanju lahko pride v primeru nenadnega zapiranja praznih prostorov za odkopom
do izriva nevarnih jamskih plinov. Izrive nevarnih plinov lahko preprečimo s kvalitetnim
zapiranjem stropa za odkopom. To se doseže, če se krovnina oziroma premog enakomerno
poležeta. Prazne prostore lahko zapolnimo z vrtanjem vrtin in razstreljevanjem nadkopnega
dela odkopa, če nam naravne sile ne omogočajo zveznega zapiranja stropa. Dela se morajo
izvajati po rudarskem projektu Tehnologija odkopavanja z uporabo hidravličnega odkopnega
podporja z enim transporterjem na osnovi, številka projekta RP-17/92. Odkop mora biti
opremljen s kontinuirnim merilnikom metana. V primeru prekoračitve koncentracije metana
(1,5 %) se avtomatsko izklopijo vse elektro naprave na delovišču. Izklopijo se vse naprave v
smeri izstopajočega zraka do lokacije, kjer se izstopajoči zrak združi z drugim zrakom
oziroma do mest, ki so določena v projektu. Tipski rudarski projekt Izgradnja informacijskega
sistema za jamo RLV, številka projekta RP-11-89 določa način vgradnje in kontrolo
merilnikov metana. Vsi merilniki koncentracije plinov v jamskem zraku se morajo nameščati
v skladu s predpisi, ki so podani v prilogah 2, 3 in 4 ter službenega naloga
številka SLN01/05KSN1, JAMSKI PLINI. Za dodatno razredčevanje izstopnega zraka se
vgradijo v izstopni progi odkopne plošče C (k. -80) na določenih lokacija (G, H, I, ali K)
namestijo aksialni ventilatorji moči 2 x 30 kW. V času prostih delovnih dni se ventilatorje
izklopi. Če je na odkopu presežena koncentracija ogljikovega dioksida (1,5 %), na lokacijah B
in C merilniki omenjenega nevarnega plina se ne aktivirajo bliskavice, temveč se pri
dežurnem delavcu Premogovnika Velenje sproži alarm. Dežurni delavec nemudoma javi
odgovorni osebi na odkopni plošči C k. -80, ki mora postopati v skladu z Načrtom plana
obrambe in reševanja. Predeli, kjer se nameščajo bliskavice, so razvidni v prilogi
Odkopavanje odkopne plošče C (priloga 3), mikrolokacija bliskavic pa se določi v jami. To
mesto je nad najbližjim dihalnikom. V fazi odkopavanja obstaja možnost povečane
koncentracije metana in ogljikovega dioksida v izstopni progi odkopa in v starem delu. Zaradi
tega dejstva je predvidena vgraditev ventilatorja moči 4 kW, prikazana v prilogi Odkopavanje
odkopne plošče C (priloga 3). Ventilator nam služi za dodatno prezračevanje starega dela in
se ga namesti približno 5 m od predela, kjer prihaja do kopičenja metana. Ventilator se
avtomatsko izklopi, če je koncentracija metana nad dovoljeno mejo. Ko se začne odkopavanje
odkopne plošče C, morajo biti zaposleni seznanjeni z nevarnostmi povečanja koncentracij
nevarnih plinov. Seznanjeni morajo biti predvsem z nevarnostjo izpuhov nevarnih plinov iz
nadkopnega dela odkopa ob nenadnem zapiranju stropa. Za to je odgovoren tehnični vodja
obrata Proizvodnja. Tehnični vodja predpiše tudi dodatne ukrepe. Ti ukrepi so na primer
uporaba reševalnih aparatov, ki se uporabljajo na potencialno najbolj ogroženih območjih.
Potem recimo začasno ustavljanje odkopa, zmanjševanje hitrosti napredovanja odkopa …
Odkop mora biti oskrbovan s svežim zrakom (dihalniki) v skladu s tipskim rudarskim
projektom Razvod čistega zraka na odkopih in pripravah, številka projekta RP-261/2003 JV.
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6.11.4 Varnostni ukrep v primeru stebrnih udarov
Izdelava in likvidacija jamskih prog, kjer se dela izvajajo na območju, kjer velja 15. odmik od
rudarskega projekta Preteserba objektov na k. -115, RP-373/2010 BŠ (v nadaljevanju odmik)
predpisani varnostni ukrep, je potrebno upoštevati in izvajati preventivne varnostne ukrepe
pred stebrnimi udari, ki so obdelani v sledečih dokumentacijah:
 15. odmik: Preteserba objektov na k. -115, (RP-373/2010 BŠ),
 rudarski tehnični dokumentaciji Operativni načrt za poskusno uvedbo preventivnih
ukrepov pred nastankom stebrnih udarov , s 1. 12. 2013,
 vmesnem poročilu Poskusna uvedba preventivnih ukrepov pred nastankom stebrnih
udarov , z 19. 2. 2014,
 rudarski tehnični dokumentaciji Operativni načrt za poskusno uvedbo preventivnih
ukrepov pred nastankom stebrnih udarov, Dopolnilo številka 1. Preventivnim ukrepom
pred nastankom stebrnih udarov pri ropanju jeklenega ločnega podporja v območju
povečane nevarnosti za nastanek stebrnih udarov, s 1. 12. 2013.
Če se pojavljajo znaki nenadne sprostitve hribinskih napetosti oziroma stebrnih udarov zunaj
območja za katere velja, da so določena z odmikom varnostnih ukrepov pred stebrnimi udari,
mora tehnični vodja obrata posredovati in delovati v skladu s predpisi SLN 23/11
KSN1 Navodila za delo v območjih nevarnih za pojav hribinskih udarov. O ukrepih mora
seznaniti odgovornega vodjo projekta.
6.11.5 Zavarovanje čelne stene na pripravskem delovišču
Razlogi za varovanje čelne stene so predvsem zmanjšanje števila nesreč in zaradi padanja
kosov hribine na delovišče iz nepodgrajenega dela jamske proge. Nasplošno se zavarujejo
čelne stene prog zaradi večje varnosti. Varovanje čelne stene se izvaja z naslednjimi elementi:
 s sidrnimi drogovi Weidmann K60 (25 x 2500),
 z lesenimi krajniki (200 x 25/4) z izdelanimi luknjami za vstavljanje sider (ϕ 40 mm).
Postopek zavarovanje čelne stene se izvaja na naslednji način:
 vrtanje vrtin v smeri napredovanja (dolžina 2,5 m, ϕ 35 mm) z vrtalno garnituro ali
strojčkom za vrtanje. Število vrtin je odvisno od intenzitete rušenja čelne stene.
Minimalno se naredijo 4 vrtine:
 v vrtino se vstavi vezivo. Vstavita se dva vložka, ki imata čas strjevanja veziva
različen,
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 vstavi se 1 poliestrski vložek (28 x 500) hitro veznega veziva. Čas vezanja veziva je
približno 30 s do 60 s,
 za hitroveznim vezivom se vstavi 2 poliestrskega veziva z običajnim časom vezanja
veziva. Čas vezanja veziva je 4 do 5 minut,
 vstavi se sidro Weidmann K60 (25 x 2500) v vrtino,
 namestijo se leseni krajniki z izdelanimi luknjami premera 40 mm za varovanje čelne
stene,
 na sidro se namesti sidrno poliestrsko ploščico (110 x 110, ϕ27), vzpostavimo
napetost v sidru s pomočjo epoksi matice, ki jo privijemo na sidro,
 po potrebi dodatno založimo čelno steno z lesenimi krajniki že pred privijanjem
epoksi matice.

Slika 1: Primer trdnejše hribine na levi sliki in bolj razrušene hribine na desni sliki (Vir:
Premogovnik Velenje, 2015)

6.11.6 Varnostni ukrepi pri transportu materiala in prevozu ljudi
Pri transportu se mora upoštevati naslednje:
 transport materiala in opreme ter prevoz ljudi se mora izvajati po navodilih, ki jih je
dolžen izdati tehnični vodja obrata. Izda jih v soglasju s službo za varnost in zdravje
pri delu,
 upoštevati je potrebo zgoraj navedena navodila in tudi zahteve podane v rudarskih
projektih za transport materiala: Transport materiala z VDL, številka projekta RP291/84 in prevoz ljudi: Prevoz ljudi z visečo dizel lokomotivo, številka projekta RP291.1/88,
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 ko se uporablja ranžirni vlak (RV), se morajo upoštevati zahteve, zapisane v tehnični
dokumentaciji ali v rudarskih projektih: Transport materiala od deponijskih mest do
delovišč, številka projekta RP-359/87 in Transport z ranžirnim vlakom, številka
projekta RP-359/87 (A-januar 1987 in B-julij 1987),
 o navodilih morajo biti vsi zaposleni seznanjeni na delih, montaži, vzdrževanju in
uporabi predvidene opreme,
 potek transporta skozi eventualne stalne in začasne zračilne pregrade (vrata) se
asimilira načinu odpiranja in zapiranja vrat (ročno-avtomatsko),
 pri transportu z visečo dizel lokomotivo se morajo upoštevati tudi predpisi iz elektro
in strojnega dela projektne dokumentacije,
 nujno je redno vzdrževanje jamskih prog, da lahko transport poteka nemoteno.
Pogoje za transport materiala in prevoz ljudi na pripravska delovišča, v območju povečanih
varnostnih ukrepov, predpisujejo tudi navodila številka 561 Navodila za prevoz materiala in
ljudi po viseči tirnici z VDL Scharf, in navodila številka 561B Navodila za transport materiala
in prevoz ljudi z visečo dizel lokomotivo SCHARF na pripravska delovišča, ki napredujejo v
neznano območje premogovega sloja glede nevarnosti nastanka nenadnega izbruha premoga
in plina.
6.11.7 Varnostni ukrepi pri razstreljevanju
V skladu s 84. in 85. členom pravilnika Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri razstreljevanju, kadar gre za raziskovanje
in izkoriščanje mineralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izvajanje razstreljevalnih
del v drugih dejavnostih (Uradni list Republik Slovenije, številka 111/2003), mora tehnični
vodja oddelka oziroma obrata izdati navodila, namenjena za delo z razstrelilnimi sredstvi, ter
predpisati shemo razstreljevanja.
6.11.8 Načrt obrambe in reševanja
Tehnični vodja obrata Priprave in tehnični vodja obrata Proizvodnja morata v skladu s tem
projektom izdelati oziroma dopolniti Načrt obrambe in reševanja za to območje.
6.11.9 Nadzor pri izvajanju del
V fazi izdelave jamskih objektov, montaže ali demontaže odkopne opreme, odkopavanju
odkopne plošče ali pri likvidaciji jamskih objektov morajo izvajalci del upoštevati navodila
oziroma varnostne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, vse veljavne predpise in navodila za
delo in uporabo delovnih pripomočkov. Nadzor nad izvajalci del izvaja tehnični vodja obrata,
odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, Rudarska priprava dela in v posebnih
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okoliščinah se izvaja še projektantski nadzor (v primeru sprememb ali nastalih sprememb). O
dogajanju pri odkopavanju ali pri izdelovanju prog mora biti odgovorni vodja projekta vsaj 1
x tedensko obveščen s strani tehničnega vodje obrata Priprave ali Proizvodnja. Nemudoma pa
se obvešča takoj ob vsaki spremembi, srečanju z inšpektorjem in ob vseh odstopanjih od
predvidenih prognoz, ki bi se lahko pojavile v projektu. To so na primer kvaliteta premoga,
stara dela, prelomnice, pojavi plina in vode.

6.12 Predkalkulacija stroškov odkopne plošče
Predkalkulacija stroškov odkopne plošče je seštevek vseh stroškov od priprave odkopne
plošče, odkopavanja, montaže in demontaže odkopne plošče ter likvidacije jamskih prog.
Stroški se za vsako posamezno faze tehnološkega procesa izračunajo in seštejejo. V
predkalkulaciji stroškov se upošteva, da je odkopna višina 8 m. Izračun se naredi s pomočjo
računalniškega modela, kjer se izračuna predkalkulacijo stroškov. V projektu so prikazane
samo končne rekapitulacije. Celoten izračun je narejen v računalniški datoteki k. -80/C.qpw .
Datoteka poseduje arhiv Rudarske projektive. Predkalkucija stroškov se je naredila na
podlagi:


normativov porab na Premogovniku Velenje,



od ustreznih služb Premogovnika Velenje,



na podlagi izkustvenih predvidevanj.

V izračunih se je upošteval fiksni strošek, ki znaša 1,28 €/GJ.
6.12.1 Zbirna kalkulacija
Tabela 14: Zbirna predkalkulacija
Predkalkulacija stroškov izdelave jamskih prog
Predkalkulacija stroškov montaže
Predkalkulacija stroškov odkopavanja
Predkalkulacija stroškov montaže in likvidacije
Skupaj:

3.201.085 €
258.222 €
8.874.961 €
670.062 €
13.004.330 €

oz.:

6.09 €/t

oz.:

0,52 €/GJ

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
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6.12.2 Predvidena proizvodna cena
Tabela 15: Predvidena proizvodna cena
0,52 €/GJ
Zbirna predkalkulacija
Predvideni splošni stroški 1,28 €/GJ
SKUPAJ:
1,8 €/GJ

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
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7 PROJEKTIRANJE ODKOPNE ETAŽE K. -80C V JAMI PESJE –
GEOMEHANSKI DEL RUDARSKEGA PROJEKTA
7.1 Geološki del
Premoge najdemo v zaporedjih nevezanih zrnatih klastičnih sedimentih. To so ponavadi
prodi, mulji, laporji, gline in peski. Najdemo jih tudi v trdih različicah omenjenih sedimentov,
redkeje pa z apnenci in tufi. Bistvena razlika med posameznimi premogi je kurilna vrednost
premoga. Lignit in rjavi premog veljata za premoge z manjšo kurilno vrednostjo, medtem, ko
ima črni premog visoko kurilno vrednost. Črni premog ima zato večjo veljavo v svetu in
zaradi tega so zanimive že kakšen meter debele plasti. Pri lignitu in rjavemu premogu pa se
lahko izkoriščajo le več deset metrov debele plasti. Na primer, velenjski lignit ima povprečno
kurilno vrednost 9,8 MJ/kg, medtem, ko lahko črni premog doseže tudi do 29MJ/kg. (Herlec,
Dervarič, Likar, Bajželj, Strahovnik, 2005, str. 175)
7.1.1 Splošno
Geologija odkopne plošče C k. -80 je pretežno enostavna. Odkopno ploščo C k. -80 se bo
odkopavalo pod že odkopanimi etažami, ki so se nahajale v zgornjem delu premogovega
sloja. V zgornjem delu premoga se v večini primerov sledi premogu z visoko kurilno
vrednostjo ter dobro kvaliteto. Premog v zgornjem delu sloja ne vsebuje veliko jalovinastih
vložkov premoga ali glin.
Debelina izolacijske plasti (gline, glinovci), ki preprečuje vdor vode v premogovnik je na
območju odkopne plošče C k. -80 v krovnini tudi do 21 m. V predelih odkopne plošče C ni
vodonosnikov, ki bi potencialno lahko ogrožali odkopno ploščo C. Kot posledica
odkopavanja posameznih odkopnih plošč se lega izolacijske plast stalno spreminja.
Lega izolacijske plasti je prikazana v prognoznih geoloških profilih v prilogah Prečni profili
na odkopni plošči C in Podolžni profili na odkopni plošči C (priloge 8 in 9). V geoloških
profilih so prikazane le predvideni podatki, ki pa se lahko v naravi razlikujejo.
Na odkopni plošči C se trenutno ne načrtuje izdelava strukturno raziskovalnih vrtin.
Predvideva se, da bodo dolžine vrtin krajše, kjer se bo prehajalo med posameznimi
geološkimi plastmi na spodnjih etažah.
7.1.2 Interpretacija geoloških podatkov
Geološke podatke, ki smo jih pridobili na tem območju, smo izkoristili za projektiranje
odkopne plošče (prognozni profili, izračun kriterijev varnega odkopavanja, hidrogeološko
modeliranje). Podatki so bili pripravljeni tudi s pomočjo baze geoloških podatkov.
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7.1.3 Likvidiranost vrtin
Preverili so se podatki o likvidaciji vrtin in izkazalo se je, da so bile vse vrtine kvalitetno
likvidirane, kar pomeni, da pri izdelovanju jamskih prog in odkopavanju ne bi smelo prihajati
do težav.

7.2 Hidrogeološki del
7.2.1 Tlaki vode v prvih peskih
Tlak vode v prvih peskih je od 0,4 do 6,2 bara. Tlaki se pojavijo na območju odkopne plošče
C k. -80.
7.2.2 Planirano vrtanje vrtin za vtisne filtre ter za verifikacijo tlakov vode
Za preiskavo tlakov vode v prvih peskih nad premogovim slojem je potrebno izdelati 1 vrtino
za vtisni filter. Vrtina bo služila tudi za odvodnjavanje. Parametri vrtine so prikazane v tabeli
16.
Tabela 16: Predvidena lokacija in parametri vrtine na odkopni plošči – 80 C
Vrtina

y

x

Smer (˚)

Dolžina (m)

-80 C-1K

506238

137446

90

35

Namen
odvodnjavanje,
prospekcija

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Vrtine je potrebno izdelovati v skladu s tipskimi rudarskimi projekti:
 Vrtine za odvodnjavanje in spremljanje nivojev podzemnih vod, številka projekta RP
33/93 , opcijsko je možna izdelava vrtin po tehnologiji vrtanja s sprotnim cevljenjem,


Tehnološke vrtine, številka projekta RP – 34/93,

 Strukturno-raziskovalne vrtine, številka projekta RP – 32/93,
 Vtisni filter za odvodnjavanje vodonosnih plasti v jamah Rudnika lignita Velenje,
številka projekta RP – 382/87 .
7.2.3 Likvidacije jamskih vrtin
Vse vrtine (prospekcijske, odvodnjevalne, verifikacijske) bodo likvidirane v skladu z
napredovanjem odkopa oziroma bodo likvidirane v skladu s potekom likvidacije prog.
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7.2.4 Opozorilo pred odkopavanjem
 vsa pripravska in vrtalna delovišča morajo biti opremljena s črpalkami za črpanje vode
v primeru nenadejanega vdora vode. Za take ukrepe se odločamo na podlagi izkušenj
iz višje ležečih pripravskih delovišč,
 pri napredovanju pripravskega delovišča skozi stare likvidirane jamske proge se lahko
pričakuje možen dotok vode iz starih del (nekaj 100 l/min).

7.3 Geomehanski del
7.3.1 Fizikalno-mehanske in kemijske lastnosti premoga
Lastnosti na območju odkopne plošče C (fizikalno-mehanske lastnosti) se izračunajo s
pomočjo postopka Klasifikacija ležišča premoga glede na kurilno vrednost in geomehanske
lastnosti hribin. Vhodni podatki so se izdelali na podlagi geološke baze podatkov in potrjenih
prognoznih geoloških profilih, kot so: kota krovnine, kota meje kvalitete 7500 kJ/kg in kota
površine (baza jamomerske službe).
Podatki, ki se pridobijo iz klasifikacije, se lahko razdelijo v tri skupine:


mehanske: enoosna tlačna trdnost, elastični in deformacijski modul,



fizikalne: volumska masa, specifična teža,



kemijske: delež pepela in vlage, kurilnosti premoga, delež gorljivega in negorljivega
žvepla.

Klasifikacijo preverimo z občasno analizo določanja kurilnosti vzorcev, kjer se je skozi leta
jemanja vzorcev zabeležilo le 5 % odstopanje od dejanskih vrednosti. Odstopanja večja od 5
% se lahko pojavijo le na območjih večjih geoloških anomalij in na obrobnih pogojih.
Vse napovedi, ki obravnavajo omenjene lastnosti, so obravnavane brez morebitnih vložkov v
premogovem sloju.
Fizikalno-mehanske in kemijske lastnosti so se obdelale na območju glede na tloris odkopne
plošče v obliki mreže velikosti 82 m x 30 m, 69 točk na etaži in 19 v progah za navezavo.
Relativni položaj plošče v sloju (dh/h) se giblje v mejah vrednosti od 0,24 do 0,55. Volumska
masa na odkopni plošči C se giblje od 1,29 so 1,44 ton/m3, medtem ko je povprečna volumska
masa 1,33 ton/m3.
V prilogi Fizikalno-mehanski parametri in kurilne vrednosti lignita računani iz položaja v
sloju (priloga 10/2) so prikazane fizikalno- mehanske in kemijske lastnosti premoga.
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7.3.2 Dovoljene odkopne višine
Po kriterijih varnega odkopavanja pod vodonosnimi sloji se morajo upoštevati določene
odkopne višine in se izračunajo s pomočjo naslednjih parametrov:
 debeline izolacijske plasti gline med premogom in prvimi peski (krovnino) nad
odkopom,
 globine odkopavanja, ki je izračunana iz kote površine in načrtovane kote odkopa,
 tlakov vode v prvih peskih nad odkopom na podlagi podatkov iz hidrogeološke baze
podatkov.
Debelina izolacijske plasti se spreminja po celotni dolžini odkopne plošče C in znaša od 21,1
m do 137,3 m (v točkah izračuna). Tlaki vode v prvih peskih znašajo od 1,5 do 6,2 bara (v
točkah izračuna). Po teh podatkih se mora omejiti višina odkopavanja na odkopni plošči C od
11,6 m do 47,4 m.
7.3.3 Varnost glede na rotacijo odkopnega podporja in porušitev tal
Po napovedih znaša intaktna in neporušena tlačna trdnost na območju odkopne plošče C
minimalno 7,56 MPa. Taka tlačna trdnost nam omogoči normalno uporabo hidravličnega
podporja pri vseh delovnih višinah in nam zagotavlja stabilnost vseh tipov podpornih
elementov, ki se uporabljajo v Premogovniku Velenje. Če se izkaže, da je napovedana
enoosna tlačna trdnost dejanska, ki se pojavi na območju odkopne plošče C, se lahko
uporablja obstoječe tipe podporja.
7.3.4 Določitev potrebne nosilnosti podporja
Potrebne nosilnosti podporja posameznih odsekov jamskih prog so predstavljeni v tabeli 17.
V prilogi Potrebna nosilnost podgradnje za navezave in etažne proge odkopne plošče C na
etaži k. -80 v jami Pesje (priloga 10/4) so prikazane potrebne nosilnosti v intaktni in porušeni
hribini. Prikazane so grafično v obliki točk. Izbira ustreznega podporja temelji na primerjavi
potrebne in dejanske nosilnosti izbranega podporja .
7.3.5 Izbira ustreznega podporja
Jamske proge za izdelavo odkopne plošče bodo podprte z jeklenim ločnim podporjem K24 in
TH29. Podporje je prikazana v tabeli 17. Izdelal se bo izolacijski plašč, ki je sestavljen iz
mešanic na osnovi pepela in plašč mora biti izdelan največ 50 m za čelom delovišča. Potrebna
nosilnost podpornih elementov se ne razlikuje veliko. S tem razlogom se uporablja naslednje
vrste podporja za posamezne odseke jamske proge:
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Tabela 17:Izbira podgradnje za etažne proge in navezave odkopne plošče C na et. k. -80
v jami Pesje
Odsek

Proga

Oznaka
profila

Potrebna
nosilnost
(MPa)

Razdalja
med okvirji
JLP(cm)

Les
debelin
a (cm)

12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,
42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,
70,71,72,73,74,75,76,77

dostavna

MP4 - K24

0,357

37

4

6,9

dostavna – pred komoro

MP4 - TH29

0,332

37

4

1,2,3

komora

RP4 - K24

0,429

37

4

85,86,87,88

navezava

MP4 - K24

0,367

37

4

4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,
37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,
67,78

odvozna

MP4 - K25

0,345

37

4

4,7

odvozna pred komoro

MP4 - TH29

0,349

37

4

79,80,81,82,83,84

odvozna

MP4 - TH29

0,382

37

4

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Lokacije odsekov so prikazane v prilogi Pogoji izdelave prog za odkop C et. k. -80 v jami
Pesje (priloga 10/3).
Dodatno podgrajevanje se izvaja v primeru, če konvergenca preseže določene vrednosti v
določenem času obstoja jamske proge. Tabela 18 prikazuje, kdaj se mora poseči po dodatnih
ukrepih v primeru presežene konvergence.
Tabela 18: Dodatni ukrepi v primeru presežene konvergence
Konvergenca (%)
Čas obstoja jamske proge
>2
5 dni
>3
10 dni
>3,5
15 dni
>10
kadarkoli pred startom odkopa
>20
v času obratovanja odkopa

Vir: Premogovnik Velenje, 2015
Vgrajevanje jeklenega ločnega podporja se mora izvajati kvalitetno. Pod kvalitetno
vgrajevanje spada tudi pravilno pritegovanje matic jeklenega ločnega podporja. Glede na
izkušnje iz preteklosti se mora temu posvetiti veliko pozornosti. Pri izdelovanju jamskih prog
moramo dodatno priviti matice z minimalnim momentom 450–500 Nm.
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Za ostale odseke prog temelji izbira ustreznega podporja na primerjavi potrebne in dejanske
nosilnosti izbranega podporja zbranimi v tabelah. Dejanska nosilnost izbranega podporja je
izračunana po postopku opisanem v Stabilnost jamskih prog, kjer so tudi zbrane tabele.
7.3.6 Preventivni ukrepi pred stebrnimi ukrepi
Ko se bo izdelovala odkopna plošča C, se bo del jamskih prog izdeloval v območju, kjer
veljajo posebni preventivni ukrepi pred stebrnimi udari. To območje je v skladu z
dokumentom Smernice za izvajanje preventivnih ukrepov proti stebrnim udarom in
zmanjšanju posledic pri nastanku stebrnega udara. Ko se izdelujejo proge, ki se nahajajo v
potencialno nevarnem območju za stebrne udare, se morajo upoštevati ukrepi in predpisi v
omenjenem dokumentu. Če pa se pojavijo stebrni udari tudi izven območja, pa moramo prav
tako enako upoštevati predpise iz omenjenega dokumenta.
7.3.7 Spremljava sprostitev napetosti na odkopni plošči k. -80 C
Na odkopu se bo spremljalo sproščanje napetosti. Izvajalo se bo s pomočjo štirih
seizmometrov, ki so vgrajeni v vrtinah, štirih modulatorjev in dveh napajalnikov. Istočasno so
v uporabi štiri vrtine (5, 6, 7, 8). Seizmometri se najprej vgradijo na točki a , ter nato na
točko b, skladno z napredovanjem odkopa. Naloga opreme, ki jo vgradimo je, da določi izvor
stebrnega udara in ovrednoti vpliv na površinske objekte.
Na samem vrtalskem delovišču se označi po končanem vrtalskem delu točno lokacijo vrtine
na jeklenem ločnem podporju z barvno oznako. V veliko primerih se zaradi konvergence
proge in zasutja talnega dela proge zgodi, da se vrtine ne najde. Vrtina mora biti v celoti
zacevljena in zacementirana in na ustju vrtine zaščitena s pokrovom. Vrtine v odvoznih
progah morajo biti tako locirane, da ko je končana montaža odvoznega transportnega traku, je
mogoč tudi dostop do vrtine.
Prenos signala na površino se širi po kablih s prepletenimi paricami. Napajalniki WLN 42/22
12V/144 220 za napajanje električnega hidravličnega krmilja Westfalia Becorit nam služijo za
napajanje modulatorjev. Ti napajalniki so se izkazali za zanesljive, saj sistem s temi
napajalniki deluje z najmanj okvarami.
Ko se modulatorji vgrajeni, sledi test oziroma preizkus. Preizkusi se vsako mersko točko v
jami z generatorjem frekvenc, kjer je ustreznost delovanja potrjena s takim sprejetim signalom
na površini, kot je umetno generiran na jamskem modulatorju. Merske točke se preizkušajo na
frekvenci od 20, 50 in do 100 Hz. O izvedbi meritev se mora zapisati protokol meritev.

56

D. ZRIMŠEK. Rudarsko projektiranje odkopne etaže v jami Pesje

8 ZAKLJUČEK
Rudarstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z raziskovanjem, odpiranjem,
izkoriščanjem in upravljanjem mineralnih surovin.
Nahajališča mineralnih surovin se pojavljajo na različnih območjih. Z namenom, da bi se
mineralna surovina izkoristila, moramo izpolnjevati pogoje ali obveznosti, podane v ZRud-1UPB3. S tem namenom se začnejo izdelovati rudarski projekti. Rudarski projekt se deli na več
vrst rudarskih projektov. Ti projekti so sledeči: rudarski projekt za pridobitev dovoljenja za
raziskovanje, projekte za pridobitev koncesije za izkoriščanje, projekte za izvedbo in projekte
za izvedbo sanacij. Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralnih
surovin mora biti v skladu z ZRud-1-UPB3. V ZRud-1-UPB3 je zapisano, da se mora pred
začetkom izkoriščanja mineralne surovine pridobiti koncesijo za izkoriščanje. V primeru, da
se nahajališča mineralnih surovin pojavljajo na območjih v lasti Republike Slovenije, ni
potrebno pridobiti posebnih dovoljenj. Če pa so mineralne surovine na zasebnih zemljiščih, se
pa morajo pridobiti pravnomočna dovoljenja oziroma pogodbe z lastnikom zasebnega
zemljišča. V ZRud-1-UPB3 je zapisano, da se mora pri rudarskih delih upoštevati varnost in
zdravje pri delu. Po ZRud-1-UPB3 mora vsak izvajalec rudarskih del upoštevati in izvajati
varnost in zdravje pri delu, pri tem pa upoštevati tudi tehnične predpise s področja varnosti in
zdravja pri delu. Izvajalci, ki izvajajo podzemna rudarska dela, morajo imeti organizirano
službo za varnost in zdravje pri delu. Izvajalci, ki izvajajo podzemna rudarska dela in izvajajo
dela v nevarnih območjih, kot so metanske jame, pa morajo imeti organizirano jamsko
reševalno službo. Vsak rudarski projekt mora biti revidiran v skladu z ZRud-1-UPB3.
Revizijo izvajajo rudarski revidenti, ki imajo opravljen izpit za rudarskega projektanta in
izpolnjujejo pogoje za rudarskega revidenta, podane v ZRud-1-UPB3. Po opravljeni reviziji in
po potrditvi rudarskega revidenta, da je rudarski projekt izdelan v skladu s predpisi, izda
revizijsko klavzulo.
Rudarski projekt je sestavljen iz treh delov. Splošni del obsega:
 naslovno stran, ki vsebuje ime organizacije, ki je rudarski projekt izdelovala.
Vsebovati mora tudi naslov in številko projekta ter podatke za odgovorne osebe, ki so
sodelovale pri izdelovanju projektne dokumentacije,
 projektna organizacija ali samostojni podjetnik mora imeti potrdilo o registraciji za
priglašeno dejavnost,
 izjavo z imenom in naslovom naročnika, ki z izjavo potrdi, da se strinja s tehnološkimi
rešitvami v projektu,
 potrdila o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo rudarskega projekta in
projektantov, ki so izdelali rudarski projekt,
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 izjave rudarskih projektantov in odgovornega vodjo rudarskega projekta, da so
upoštevali vse predpise, ki so bili navedeni v projektiranju,
 izjave rudarskih projektantov in odgovornega vodjo rudarskega projekta, da je
tehnična dokumentacija izdelana po predpisih, ki jih navaja ZRud-1-UPB3,
 mnenje službe za varnost in zdravje pri delu, da je izvajalec rudarskih del upošteval
predpise o varnosti in zdravja pri delu,
 dokazilo, ki potrdi, da izpolnjujemo pogoje za opravljanje revizije rudarskega
projekta,
 posamezna revidentska poročila o opravljeni reviziji,
 skupno revizijsko poročilo,
 možne pripombe, odgovore, pojasnila ali tehnične rešitve rudarskih projektantov in
odgovornega vodjo rudarskega projekta na revizijsko poročilo,
 revizijsko klavzulo, s katero se potrdi, da je bila revizija rudarskega projekta
opravljena.
Drugi sestavni del rudarskega projekta je tehnični del rudarskega projekta. Tehnični del je
veliko bolj obsežnejši od splošnega. V diplomskem delu sta opisan dve vsebini tehničnega
dela, ki sta povezana z projektiranjem odkopne etaže v Premogovniku Velenje. Vsebini
opisujeta, kaj mora vsebovati tehnični del rudarskega projekta. Vsebina tehničnega dela za
izkoriščanje mineralnih surovin vsebuje:
 projektno nalogo, ki je osnova za projektiranje,
 opis reliefa oziroma strukture pridobivalnega območja. Opisati moramo tudi okoliško
infrastrukturo, poseljenost in opisati še druge morebitne značilnosti območja,
 opisati zgodovinske in kulturne spomenike, zaščitena območja in ostale značilnosti,
 navedene oziroma opisane geološke, geomehanske in hidrogeološke značilnosti
nahajališča mineralne surovine. Podana mora biti tudi vrsta, kakovost in količine
rezerv mineralne surovine,
 projektno rešitev tehnološkega postopka izkoriščanja mineralne surovine,
 oceno vplivov na okolje,
 planirano letno proizvodnjo in trajanje izkoriščanja mineralne surovine,
 število delovne sile in njihova storilnost,
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 potrošnja osnovnih sredstev in energije,
 pred izdelavo projekta za izvajanje del se morajo narediti obsežna raziskovalna dela,
 različne profile, grafične priloge, situacijske načrte in prikaze tehničnih oziroma
tehnoloških rešitev.
Vsebina tehničnega dela za izgradnjo in izrabo mineralnih surovin pa zajema:
 projektno nalogo, ki je osnova za projektiranje,
 geološke razmere za izdelavo in izrabo podzemnih prostorov,
 stanje podzemnih prostorov s tehničnim opisom objektov in sestave hribine v okolici
nahajališča ali rudarskih objektov,
 faze izvajanja podzemnih del,
 transport izkopanine in materiala,
 lokacijo in konstrukcijo odlagališča jalovine,
 potrošnjo energije,
 seznam predvidene elektro-strojne opreme,
 časovno določitev izvajanja posameznih aktivnosti pri izgradnji podzemnih prostorov,
 približno količino raziskovalnih del, ki se izdelujejo pred projektom za izvajanje del,
 različne profile, grafične priloge, situacijske načrte in prikaze tehničnih oziroma
tehnoloških rešitev.
Vsak rudarski projekt, ki se ga izdeluje, mora imeti ekonomski del. V ekonomskem delu
rudarskega projekta se izračunajo stroški materiala in opreme oziroma obratovanje odkopne
plošče.
Rudarski projekti na Premogovniku Velenje se začnejo izdelovati na osnovi internega akta
Premogovnika Velenje. Interni akt se imenuje Poslovnik o projektiranju in reviziji rudarskih
projektov, pridobivanju dovoljenj ter o spremni dokumentaciji. V tem Poslovniku se določa
postopke in odgovornosti pri izdelavi rudarskih projektov, tipskih rudarskih projektih, druge
tehnične dokumentacije, ki so določene v skladu z ZRud-1-UPB3 ter projektne dokumentacije
za druge naročnike. V poslovnik je vključena tudi vsebina rudarskih projektov, proces revizije
in pridobitev soglasij ter dovoljenj in mnenje Službe za varnost in zdravje pri delu. V
postopku izdelave so vključene naslednje pomembne vsebine: projektantski nadzor, projektna
skupina, vsebina rudarskega projekta, tipski rudarski projekt, odmiki od rudarskega projekta,
projekt izvedenih del, dopolnilna tehnična dokumentacija, revizija rudarskega projekta in
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projektne glave. Ta poslovnik se uporablja izključno za projektiranje na Premogovniku
Velenje. V diplomskem delu je kot del poslovnika prikazan tudi diagram poteka projektiranja
rudarskega projekta na Premogovniku Velenje. Kot primer projektiranja sem v diplomskem
delu predstavil projektiranje odkopne plošče. Način projektiranja mora biti takšen, da se na
osnovi potreb proizvodnje izdela oziroma projektira rudarski projekt, v našem primeru
odkopno ploščo. Izdelava projekta se začne z razdelitvijo nalog posameznim rudarskim
projektantom, ki so določeni v projektni nalogi. Določi se tudi čas izdelovanja posameznih
sklopov rudarskega projekta. Rudarki projekt se nato razdeli na dva dela, tj. na rudarskega in
elektro-strojnega. V rudarskem delu projekta se določijo tehnološki procesi, mehanizacija,
končne rudarske rešitve, hidrološki pogoji, geomehanski pogoji, izdelajo se jamomerske
karte. V elektro-strojnem delu pa projektanti določijo potrebno elektro-strojno opremo,
izračunajo inštalacije, potrebno energijo za obratovanje odkopne plošče. Ko sta rudarski in
elektro-strojni del izdelana, se rudarski projekt razširi oziroma razveja na ostala področja, ki
so povezana z izdelavo rudarskega projekta. Sledi pridobitev mnenja Službe za varnost in
zdravje pri delu. Če projekt ustreza zahtevam varnega in zdravega okolja, Služba za varnost in
zdravje pri delu izda mnenje. Potem sledi revizija rudarskega projekta, katere namen je
preverjanje ustreznosti izdelave rudarskega projekta. Rudarski projekt mora biti izdelan v
skladu z ZRud-1-UPB3 in Pravilnikom o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji
rudarskih projektov. Rudarski revident izvede revizijo in izda revizijsko klavzulo v primeru,
da je rudarski projekt izdelan v skladu s predpisi. Nato se lahko začnejo izvajati rudarska dela
po revidiranem rudarskem projektu pod pogojem, da se je izvedel tehnični pregled in da je
rudarski projekt potrjen. V fazi izdelovanja projekta se mora voditi oziroma izvajati
projektantski nadzor. S projektantskim nadzorom se preverjajo neskladnosti rudarskih del v
primerjavi s projektnimi rešitvami. Občasno se lahko pojavi določena problematika v sami
tehnologiji oziroma v geologiji sloja premoga. V tem primeru se mora izdelati odmik od
rudarskega projekta. Odmik se lahko izdela v primeru, da se nova projektna rešitev ne
razlikuje veliko od nekdanje projektne rešitve. Prav tako se pri odmiku ne sme poslabšati
varnost in zdravje pri delu. V času izdelave rudarskega projekta se izdela projekt izvedenih
del. V projektu izvedenih del je predstavljen seznam tehnične dokumentacije, po kateri se
bodo rudarska dela izvajala.
Diplomsko delo prikazuje projektiranje odkopne plošče C na Premogovniku Velenje, ki se
razdeli na rudarski in geomehanski del rudarskega projekta. V diplomskem delu sem izračunal
med drugim količino odkopanega premoga v fazi priprave in odkopavanja odkopne plošče C,
potrebno količino svežega zraka, ki je potreben za prezračevanje odkopne plošče ter storilnost
delovne sile. Podatke za izračun sem pridobil iz internega gradiva Premogovnika Velenje. V
rudarskem delu je najprej prikazana lokacija in dimenzije odkopne plošče. Odkopna plošča je
umeščena in dimenzirana v premogovemu sloju na način, da ne ogroža že obstoječih jamskih
prostorov. Jamski prostori, ki bodo sestavljali odkopno ploščo, so projektirani glede na
njihovo uporabnost.
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Jamske proge se bo izdelovalo strojno z napredovalnimi stroji, medtem ko se jih bo
podgrajevalo z jeklenim ločnim podporjem in lesenimi krajniki. Prazni prostori za podpornimi
elementi se bodo zapolnjevali z emulgatom iz elektrofiltrskega pepela.
Priprava odkopne plošče se bo izdelovala iz dveh pripravskih delovišč in bo trajala približno 8
do 9 mesecev, odkopavanje odkopne plošče C pa bo trajalo približno 11 mesecev. V tem času
se bo odkopalo dobrih 2,1 milijona ton premoga iz odkopa in 46000 ton premoga iz
pripravskih delovišč. Dovoljene odkopne višine se morajo upoštevati na območjih, kjer je
pretanka izolacijska plast. Odkopno ploščo C se bo likvidiralo v določenem vrstnem redu.
Odkopno ploščo C se bo prezračevalo iz servisnega jaška Nove Preloge. V času priprave in
likvidacije odkopne plošče C bo zračenje potekalo s pomočjo aksialnih ventilatorjev. Ko pa
bo potekalo odkopavanje plošče C, se bo uporabljalo pretočno zračenje. Potrebna količina
svežega zraka v času odkopavanja bo približno 2115 m3. Potrebno količino svežega zraka se
je izračunalo na podlagi izdatnosti CO2 razrušenega premoga na nekdanji odkopni etaži k. 65.
Pri tem se morajo upoštevati tudi dovoljene odkopne višine.
V času odkopavanja bo prišlo do določenih sprememb na površini, natančneje premikov.
Pojavili se bodo vertikalni premiki, ki bodo znašali največ 9,3 metra, in horizontalni, ki bodo
segali do 2,4 metra.
Število dnin za izdelavo, odkopavanje, montažo in demontažo odkopne plošče C bo po
izračunih skupaj naneslo 24902 dnin, kar pomeni, da bo skupna storilnost znašala 85,7
dnine/tono odkopanega premoga. Podatke za izračune sem pridobil iz internega gradiva
Premogovnika Velenje.
Pri odkopavanju odkopne plošče C se bodo morali izvajati določeni varnostni ukrepi. Ena
izmed potencialnih nevarnosti v premogovnikih je eksplozija premogovega prahu. Zato se
mora premogov prah čim bolj omejevati oziroma odstranjevati. Omejimo ga lahko s sledečimi
varnostmi ukrepi:
 močenje premoga oziroma premogovega prahu pri presipih trakov,
 omočevanje prog z vodo (redno),
 inertizacija s kalcijevim kloridom,
 odvoz navlaženega premogovega prahu.
Pod potencialne nevarnosti spadajo tudi nastanki ogrevov in jamskih požarov. Te preprečimo
z doslednim zapolnjevanjem praznih jamskih prostorov za podpornimi elementi.
Na pripravskih deloviščih se v primeru prekoračitve dovoljene koncentracije metana kot
varnosti ukrep izklopijo vse električne inštalacije na delovišču. Izklopijo se tudi v izstopnih
progah, ki vodijo iz delovišča do jamskih prog, ki se nahajajo v drugi zračni veji.
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Ko se pridobiva premog iz nadkopnega dela, lahko pride do nenadnega zapiranja nadkopnega
dela, kar lahko privede do morebitnega izriva nevarnih jamskih plinov. To preprečimo tako,
da dosledno zapiramo nadkopni del odkopa. Pomagamo si lahko z vrtanjem minskih vrtin in
razstreljevanjem.
Pri izdelavi jamskih prog moramo zavarovati čelno steno, saj nepodgrajeni del ogroža ljudi in
opremo na delovišču. Čelno steno se zavaruje s sidri in krajniki. Količina vgrajevanja
podpornih elementov je odvisna od intenzitete rušenja.
Stroški priprave odkopne plošče C za izdelavo, montaže opreme, odkopavanja, demontaže
opreme ter likvidacijo odkopne plošče znašajo dobrih 13 milijonov evrov. To je približno
0,52 €/GJ, medtem ko so splošni stroški 1,28 €/GJ. Skupaj to znaša 1,8 €/GJ.
Geomehanski del predstavi lastnosti premogovega sloja. Deli se na geološkega, hidrološkega
in geomehanskega. Geološki del opiše, da je kurilna vrednost premoga visoka in da je sloj
brez večjih jalovinastih vložkov.
V hidrološkem delu so se izračunali tlaki vode v prvih peskih, ki se gibljejo od 0,4 do 6,2
bara. Opiše tudi prospekcijsko vrtino, ki se jo bo vgrajevalo, in opozorila pred odkopavanjem.
V geomehanskem delu so se ugotovile mehanske, kemijske in fizikalne lastnosti premoga.
Najpomembnejša je volumska masa, ki povprečno znaša 1,28 t/m3 in kurilna vrednost
premoga, ki je v povprečju 11,5 MJ/kg. Izračunana je tudi potrebna nosilnost posameznih
tipov jeklenega ločnega podporja in posameznih odsekov jamskih prog, ki sestavljajo
odkopno ploščo C.
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