UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

BLAŽ MESARIČ

LJUBLJANA, 2015

UNIVERZA V LJUBLJANI
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOTEHNOLOGIJO IN RUDARSTVO

PRIMERJAVA METOD PODZEMNEGA PRIDOBIVANJA
PREMOGA

DIPLOMSKO DELO

BLAŽ MESARIČ

LJUBLJANA, SEPTEMBER 2015

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
FACULTY OF NATURAL SCIENCES AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF GEOTEHNOLOGY AND MINING

UNDERGROUND COAL EXCAVATION METHODS
COMPARISSON

BLAŽ MESARIČ

LJUBLJANA, september 2015

PODATKI O DIPLOMSKEM DELU
Število listov: 40
Število strani: 30
Število slik: 11
Število preglednic: 5
Število literaturnih virov: 20
Število prilog: 0

Študijski program: Geotehnologija in rudarstvo (OGR)

KOMISIJA ZA ZAGOVOR DIPLOMSKEGA DELA
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Predsednik: doc. dr. Goran Vižintin
Mentor: izr. prof. dr. Evgen Dervarič
Član: doc. dr. Željko Vukelić

Ljubljana,

ZAHVALA
Za mentorstvo, nasvete in pomoč pri izdelavi diplomske naloge se zahvaljujem svojemu
mentorju izr. prof. Evgenu Dervariču. Zahvaljujem se tudi svoji družini in prijateljem za
podporo pri študiju.

POVZETEK
Premog lahko, v najbolj grobi razdelitvi, pridobivamo na dva načina: s podzemnim
rudarjenjem in s površinskim rudarjenjem. Skupno gledano je delež premoga, ki je
pridobljen s površinskim rudarjenjem, večji. V diplomski nalogi so predstavljene
najpomembnejše odkopne metode, ki so se in se še danes uporabljajo za podzemno
pridobivanje premoga.
Danes najpomembnejši odkopni metodi sta room and pillar (komorno-stebrna) in
širokočelna odkopna metoda. Pri širokočelni odkopni metodi so pomembnejše širokočelna
odkopna metoda z odkopavanjem na večih etažah (MSL), širokočelna odkopna metoda z
zaruševanjem stropa LTCC in Velenjska odkopna metoda. Poleg teh sta bili v preteklosti
pomembnejši še hidravlična odkopna metoda in metoda podetažnega zaruševanja.
V nalogi so vse naštete metode opisane, vključno s prednostmi in slabostmi posamezne
metode ter primerjane med sabo. Prednosti, ki so skupne širokočelnim odkopnim
metodam, so predvsem visoka produktivnost, možnost rudarjenja na večjih globinah in
visoka izkoriščenost plasti (malo premoga ostane neodkopanega). Slabosti teh metod pa so
predvsem visoka začetna investicija, močno posedanje površja in veliko prašenja pri
proizvodnji. Največji slabosti komorno-stebrne metode sta puščanje premoga in manjša
proizvodnja. Prednost pa je ta, da je, ob primernem projektiranju, posedanje površja
minimalno. Slabosti hidravlične metode so: majhna proizvodnja, manjša trdnost hribine
zaradi vode, vpliv na podtalnico in tvorjenje kislin. Prednosti pa so: manjše prašenje, manj
kompleksna mehanizacija in nižja cena investicije. Prednosti metode podetažnega
zaruševanja so: visoka produktivnost, visoka izkoriščenost in dokaj nizka cena. Največje
slabosti so: večja možnost nesreč, kontaminacija premoga s hribino in močno posedanje
površja.
Ključne besede: podzemne odkopne metode, premog, premogovniki, odkop
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ABSTRACT
The two main methods for coal excavation are underground and surface mining. All
together is the share of coal excavated with surface mining bigger, then the one from
underground mining. In this thesis are presented the most imported excavation methods of
underground mining.
The most imported methods today are longwall and room and pillar. Some more important
version of longwall mining are multi slice longwall (MSC), longwall top coal caving
(LTCC) and the Velenje method. Alongside these were in the past also important sublevel
caving method and hydraulic method.
In this thesis all the methods are described including their advantages and disadvantages
and compared with each other. The advantages of longwall mining are high production
rate, possibility of deep mining and high coal recovery rate. Disadvantages of longwall
mining are high capital cost, surface subsidence, and large amount of dust during
production. The main disadvantages of room and pillar method are low coal recovery rate
and lower production rate. The main advantage is, that when design properly, the
subsidence of the surface is minimal. Disadvantages of hydraulic method are: low
production rate, reduced rock strength due to effects of water, effects on groundwater
levels and acid production. The advantages are: low capital costs, no dusting and less
complex mechanization. The advantages of sublevel caving methods are: high production
rate, high coal recovery rates and relatively low cost. The main disadvantages are: high
dilution, surface subsidence and higher accidence risks.
Key words: underground excavation methods, coal, coal mines, excavation
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1 UVOD
Premog je gorljiva, organska surovina, ki vsebuje predvsem ogljik, vodik in kisik. Premogi so
začeli nastajati pred 290 do 360 milijoni let iz odmrle vegetacije, nakopičene v priobrežnem
plitkovodnem močvirskem vodnem okolju, bolj oddaljenem od obale. Vegetacijo so prekrile
naplavine, ki so preprečevale dostop kisiku, kar je preprečilo propadanje (gnitje) vegetacije.
Sčasoma so vse skupaj nalagale druge plasti rastlinja in zemljine, ki so povečale pritisk in
temperaturo, zato se je ta odmrla vegetacija s časom spremenila v premog s procesom
pooglenevanja. Pooglenevanje je preobrazba sedimentarne organske snovi. Ta proces
vključuje biokemijske in fizikalno-kemijske procese, ki nakopičene rastlinske ostanke
spremenijo v šoto, lignit, rjavi premog, črni premog, antracit in v končni fazi v čisti ogljik
(grafit).
Za razliko od nafte in zemeljskega plina so zaloge premoga dosti večje in tudi bolj
enakomerno porazdeljene po svetu. Prav zaradi velikih zalog in razširjenosti je premog danes
eno najpomembnejših fosilnih goriv, ki ga človeštvo izkorišča. Po podatkih World Coal
Association je skupna proizvodnja premoga v letu 2013 znašala 7823 milijonov ton. Premog
predstavlja približno 30,1 % energije, ki se porabi v svetu. Predvsem se uporablja za
proizvajanje elektrike, več kot 40 % elektrike je proizvedene v termoelektrarnah, in pri
proizvodnji jekla, več kot 70 % jeklarn uporablja premog. (World Coal, 2015)
Pridobivanje premoga poteka z rudarjenjem, ki se ves čas razvija in postaja bolj
avtomatizirano, bolj produktivno in varno. Rudarjenje premoga se deli na podzemno
rudarjenje (podzemni rudniki) in na površinski rudarjenje (dnevni kopi). Podzemno
pridobivanje premoga poteka z večimi podzemnimi odkopnimi metodami, najpomembnejši
metodi, ki se danes uporabljajta, sta Room and pillar (komorno-stebrna) odkopna metoda in
širokočelna odkopna metoda. Metodi, ki sta bili pomembnejši v preteklosti, sta hidravlična
metoda in metoda podetažnega zaruševanja.
Komorno-stebrna odkopna metoda je ena najstarejših odkopnih metod, ki je v uporabi še
danes. Ta metoda je zelo razširjena predvsem v ZDA in Indiji, vendar pa se vedno več
premogovnikov odloča za uporabo širokočelnih odkopnih metod. Razlog za to tiči predvsem
v manjši produktivnosti in zahteve po izvajanju več operacij naenkrat, prav tako moramo pri
tej metodi pustiti stebre, ki preprečijo posedanje, kar pomeni, da določene količine premoga

1

ne moremo odkopati. Ta metoda je primerna predvsem tam, kjer si ne moremo privoščiti
večjega posedanja površja, saj so ob primernem projektiranju ti posedki lahko skoraj nični.
Večina premogovnikov danes uporablja širokočelno odkopno metodo oziroma nekatere njene
bolj znane aplikacije, kot so: širokočelna odkopna metoda z zaruševanjem stropa (LTCC),
Velenjska odkopna metoda in širokočelna odkopna metoda z več etažami (MSL). Te metode
so popularne predvsem zaradi visoke produktivnosti in dobre mehanizacije. Problem pri teh
metodah pa se pojavi predvsem pri posedanju površja in visokih investicijskih stroških.
Hidravlična odkopna metoda se je v preteklosti uporabljala predvsem v zlatokopih. Kot
metoda za odkopavanje premoga se je uveljavila predvsem v Novi Zelandiji zaradi zelo
strmih nahajališč premoga. Danes se ta metoda ne uporablja preveč pogosto predvsem zaradi
majhne produktivnosti.
Metoda podetažnega zaruševanja se je uporabljala predvsem v strmih (skoraj vertikalnih)
nahajališčih premoga. Danes jo je v celoti izpodrinila širokočelna odkopna metoda, predvsem
širokočelna odkopna metoda z zaruševanjem stropa.

Slika 1: Svetovne zaloge premoga
vir: Can coal survive, 2012
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2 KOMORNO-STEBRNA ODKOPNA METODA
Komorno-stebrna odkopna metoda je ena najstarejših znanih odkopnih metod, ki se uporablja
za izkoriščanje tako horizontalnih kot nagnjenih (do 40°) nahajališč premoga, kakor tudi
ostalih rud. Pri tej metodi sloj premoga izkoriščamo tako, da odkopljemo odprtine – komore,
med katerimi pustimo steber premoga, ki ga ne izkopljemo. Stebri so navadno pravokotni ali
kvadratni, njihova naloga pa je, da podpirajo rudnik in preprečujejo porušitev stropa. Kadar je
možno metodo konstantno uporabljati po celotnem sloju premoga, dobimo na koncu izgled, ki
spominja na šahovnico (Slika 2).
Pri komorno-stebrni odkopni metodi imamo najprej začetne odprtine, ki jih imenujemo
»vhodi«, in produkcijske odprtine, ki se imenujejo komore. Velikih razlik med komorami in
vhodi ni, saj so oboje med sabo vzporedne in se ponavljajo po celotnem sloju. Kadar se
komore med sabo sečejo, pride do tvorbe stebra. Navadno odkopavanje poteka tako, da
naenkrat gradimo več stebrov in komor, saj tako povečamo produktivnost, izboljšamo
prezračevanje na čelu in ustvarimo več transportnih poti za odvoz premoga.

Slika 2: Komorno-stebrna odkopna metoda
vir: http://eis.uow.edu.au/pillar/html/method.html
Rudnik, ki uporablja komorno-stebrno odkopno metodo, je navadno sestavljen iz vhodov,
stebrov in odkopnih plošč. Vhodi zagotavljajo dostop do odkopne plošče in so navadno široki
3

okrog 6 metrov, razmak med njimi (od sredine enega vhoda do sredine drugega vhoda) pa je
med 18,3 in 30,5 metra. Odkopna plošča je navadno široka med 60 in 120 metrov in dolga
med 600 in 1200 metrov. Odkopna plošča je tisti del rudnika, ki ga izkoriščamo za
pridobivanje premoga. (Hartman, 2002)
V praksi imamo dve verziji komorno-stebrne odkopne metode. Prva je tako imenovana
klasična metoda, pri kateri se vršijo operacije vrtanja, rezanja, razstreljevanja, nakladanja in
odvažanja premoga s čela z mehanizacijo. Druga metoda je kontinuirano rudarjenje, pri kateri
se uporabljajo kombajni, ki opravijo prej naštete operacije, razen transporta. Pri tem je treba
opozoriti, da se kontinuirano rudarjenje uporablja le pri pridobivanju mehkejših mineralov
(premog, sol…), saj rezanje trših mineralov s kombajni ne bi bilo ekonomično, zato se tam
uporablja le klasična metoda.
2.1

POTEK RUDARJENJA

2.1.1 Klasična metoda
Klasična metoda, ki se uporablja pri rudarjenju premoga, se od tiste pri rudarjenju trših
materialov razlikuje po tem, da ima še eno operacijo – rezanje. Z rezanjem zagotovimo boljšo
drobljenje premoga med operacijo razstreljevanja. Tipični produkcijski krog pri klasični
metodi je torej sestavljen iz:
•

rezanja

•

vrtanja

•

razstreljevanja

•

nakladanja

•

transporta.

Poleg produkcijskih operacij se morajo istočasno izvajati še nekatere dodatne operacije
(kontroliranje stropa, prezračevanje, čiščenje). Za največjo produktivnost te metode je
bistveno, da ima rudnik več čel, ki se izkoriščajo istočasno. S tem se zagotovi večja
produktivnost, saj se lahko vsaka operacija izvaja na svojem čelu.
Ta metoda se za pridobivanje premoga danes uporablja bolj poredko. Je pa zelo razširjena pri
pridobivanju drugih mineralov, kot so: uran, svinec, cink in podobni.
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Slika 3: Klasična metoda
vir: http://lc.dpim.go.th/kb/577
2.1.2 Kontinuirano rudarjenje
Kontinuirano rudarjenje se uporablja pri pridobivanju premoga nekje od leta 1950 naprej. Ta
metoda uporablja precej poenostavljeno shemo produkcijski operacij, saj je sestavljena samo
iz rudarjenja in transporta. Poleg teh se morajo izvajati tudi dodatne operacije, enako kot pri
klasični metodi.
Ta metoda je odvisna predvsem od robustnosti in zanesljivosti kombajna. Kombajn zdrobi in
naklada premog v enem in tako izloči operacije rezanja, razstreljevanja in nakladanja. Seveda
pa ta metoda ni popolnoma kontinuirana (neprekinjena), saj vzdrževanje, premikanje stroja od
čela do čela in izvajanje drugih operacij prispevajo k manjši izkoriščenosti. Vendar je ta
metoda še vedno bolj produktivna od klasične. Prav tako se pri tej metodi izvajajo razne
računalniške simulacije, ki prispevajo k večji produktivnosti.
Kontinuirano rudarjenje se uporablja pri pridobivanju premoga, soli, kalijevega karbonata,
natrijevega karbonata in ostalih mehkejših mineralih. Možna je tudi uporaba kombajna v trših
hribinah, vendar morajo imeti ustrezno glavo, predvsem rezalne nože, ki morajo biti kos trši
hribini. Primer, kako izgleda kontinuirano rudarjenje, je na Slika 4.

5

Slika 4: Potek kontinuiranega rudarjenja
vir: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1037676/000095015209001922/c48697e10vk.htm
2.1.3 Dodatne operacije
Dodatne operacije, ki se izvajajo pri komorno-stebrni odkopni metodi, so podobne tudi tistim,
ki se uporabljajo pri ostalih metodah in drugačni opremi. Dodatne operacije so naslednje:
•

ukrepi za varnost in varovanje zdravja (nadzor koncentracij plinov in prahu,
prezračevanje, zmanjševanje hrupa;

•

nadzorovanje okolja (preprečevanje vdora podzemnih vod, kontroliranje posedanja,
spremljanje onesnaževanja ozračja…);

•

kontroliranje rudnika (nadzor stropa, kontrolirano zruševanje)

•

zagotavljanje in distribucija energije (električna postaja, servisna postaja dizel
mehanizacije);

•

nadzor nad vodami (črpališča, drenažni sistemi);

•

čiščenje in odlaganje odpadnih snovi (zajemanje in odlaganje odpadnih snovi);

•

zagotavljanje materiala (skladišča in dostava materiala);

•

vzdrževanje in popravila

•

osvetljevanje (luči in osvetljena mehanizacija)

•

komunikacije (radio, telefoni)

•

gradnja (transportnih poti, etaž in podobno)

•

prevoz osebja (dvigala, vlaki, avtomobili).
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2.2

VELIKOST STEBROV

Pri komorno-stebrni odkopni metodi imamo več vrst stebrov, predvsem so pomembni zaščitni
stebri, ki se ne izkoristijo in ostanejo tudi po zaprtju rudnika. Velikost zaščitnih stebrov je
odvisna predvsem od tega, kolikšno obtežbo morajo prenesti, in od njihove trdnosti. Seveda
se z globino velikost zaščitnih stebrov veča, v globokih rudnikih so lahko široki do 45 m.
Druga vrsta stebrov so tisti, ki so namenjeni odstranitvi. Na velikost teh stebrov vplivajo
naslednji kriteriji:
•

Razdalja nahajališča do površja.

•

Trdnost premoga: plasti, ki imajo manj trd premog, zahtevajo večje stebre, prav tako
na velikost vpliva izhajanje podzemnih plinov.

•

Narava talnine in krovnine. Trda krovnina navadno poškoduje robove stebrov,
medtem ko je mehka talnina nagnjena k dviganju pod težo stebrov. Oba primera
zahtevata večje premere stebrov.

•

Geološke razmere: prisotnost razpok in vode močno vpliva na velikost stebrov.

•

Večanje deformacij s časom: s časom se deformacije povečujejo, čeprav je obtežba
konstantna in če so stebri premajhni, lahko pride do porušitve kljub začetnemu
stabilnemu stanju.

Prav tako moramo upoštevati preperevanje premoga po dolgem času, kar zmanjša trdnost
stebrov.
2.3

ODSTRANJEVANJE STEBROV

Ker pri komorno-stebrni odkopni metodi pustimo del premoga neizkoriščenega, je možno
stebre odstraniti. Seveda moramo pri tem upoštevati različne varnostne ukrepe, saj po
odstranitvi stebrov navadno pride do posedanja površja ali celo do porušitve stropa.
Odstranjevanje stebrov poteka od ene strani odkopne plošče proti drugi strani.
2.3.1 Problemi pri odstranjevanju stebrov
Največji problem, ki se pojavi pri odstranjevanju stebrov, so premiki vrhnjih slojev hribine.
Če načrtovanje odstranitve stebrov ni izvedeno natančno, lahko pride do predčasne porušitve
stebrov in stropa.
Naslednji problem, ki se pojavi, je vzdrževanje primernega delovnega okolja. Pri rušitvi
stebrov pride do sproščanja velikih količin prahu. Prav tako večanje komor pomeni
zmanjšanje moči prezračevanja, saj dobimo večje prostore.
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Pojavi se tudi večje tveganje za požare. Na dnu odkopne plošče navadno ostane nekaj
neizkoriščenega premoga, ki se pri porušitvi stebra zdrobi. Tako pride do večje prisotnosti
kisika, kar lahko povzroči požar.
Pojavijo se tudi težava pri uporabi mehanizacije, saj je nadzorovanje stropa omejeno. Vse to
vpliva na proizvodnjo, ki se zniža.
2.4

PREDNOSTI IN SLABOSTI

Prednosti te metode so:
•

dokaj visoka produktivnost, ki v povprečju znaša nekje 3,5 ton na delovno uro pri
kontinuiranem rudarjenju in 2,9 tone na delovno uro pri klasični metodi (Hartman,
2002);

•

relativno nizka cena rudarjenja in dokaj visoka proizvodnja;

•

izkoriščenost plasti premoga visoka, pod pogojem da lahko odstranimo stebre, takrat
ta znaša med 70 % in 90 %;

•

majhna kontaminacija premoga z jalovino, ki je lahko skoraj nična ali pa znaša nekje
do 40 %;

•

zelo primerna za mehanizirano proizvodnjo.

Slabosti te metode pa so:
•

je slaba izkoriščenost plasti, če ni mogoče odstraniti stebrov, saj ta znaša nekje med 40
% in 60 %;

•

pri odstranitvi stebrov se pojavi posedanje in udiranje površja;

•

z globino se veča obremenitev, ki jo morajo prenesti stebri, zato se tudi stopnja
izkoriščenosti plasti zmanjša;

2.5

•

visoki investicijski stroški, predvsem je visok strošek nakup mehanizacije;

•

potreba po velikem obsegu pripravljalnih del.
PRIMER

Eden od premogovnikov, ki uporabljajo komorno-stebrno odkopno metodo, je premogovnik
Carlisle Mine. Premogovnik Carlisle Mine se nahaja v bližini mesta Sullivan v zvezni državi
Indiana v ZDA. Premogovnik odkopava visoko kvaliteten črn premog, s kurilno vrednostjo
26,5 MJ/kg.
Plast premoga, ki se izkorišča, se nahaja na globini med 106 in 134 metri. Odkopavanje
poteka na štirih lokacijah z uporabo komorno-stebrne odkopne metode. Plast je s površjem
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povezana s 730 m dolgim vpadnikom, ki služi tako prevozu osebja kot transportu premoga na
površje s pomočjo transportnega traku. Preprečitev posedanja površja je dosežena tako, da
ostanejo neizkoriščeni stebri premoga (več kot polovica), ki podpirajo strop, prav tako pa je
strop še dodatno utrjen s sidri.
Tabela 1: Proizvodnja premogovnika Carlise
Leto

Proizvodnja (Mt)

2008

1,97

2009

2,7

2010

3,05

2011

3,30

2012

3,01

2013

3,14

(vir: http://mines.findthedata.com/l/15205/Carlisle-Mine#employment&s=4sTHnV)

3 ŠIROKOČELNA ODKOPNA METODA
Širokočelna odkopna metoda je ena najstarejših metod odkopavanja rude po celem svetu,
pretežno se uporablja za odkopavanje premoga. Širokočelno se imenuje zato, ker odkopavamo
na večji razdalji (približno 100 - 300 metrov) po nekaj metrov na dan. Pogoji te metode so
ravni, do 12° nagnjeni ter zelo debeli sloji rude.
Metoda se je razvila v Angliji v drugi polovici 17. stoletja. Takrat so rudarji odkopavali na
širšem odseku rudo na roke. Kolikor jim je padlo oziroma se jim je odkrušilo na nivojska tla,
so odpeljali ven. Podpirali so z lesenimi podporniki, da se jim strop ni porušil. Danes je ta
metoda tehnološko bolj razvita z enako izvorno idejo.
Posedanje je ena največjih groženj okolju pri širokočelni odkopni metodi. Glede na debelino
in zgradbo vrhnjih plasti je odvisno, kdaj bo prišlo do porušitev, ki bodo na koncu segale od
globine rudarjenja, skozi vrhnje plasti pa vse do površja. Čeprav moramo pričakovati
določeno stopnjo poškodb na površju, lahko le-te omejimo s konstantnim napredovanjem čela
in poznejšim zruševanjem. Če se bo površje posedalo enakomerno, potem ne bo prišlo do
poškodb na zgradbah ali do spreminjanja vodnih tokov.
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Naslednja velika nevarnost, ki se pojavi pri širokočelnem odkopavanju, so stebrni udari.
Stebrni udar je hipna sprostitev napetosti v hribini, ki je lokalno omejena, in je dogodek, ki se
v rudnikih občasno zgodi. (vir: http://www.rlv.si/si/za-medije/sporocila-za-medije?id=1091)
Do stebrnih udarov navadno pride na večjih globina (nad 750 metrov). Navadno povzročijo
škodo na opremi, občasno pa pride tudi do poškodb osebja. Zato je zelo pomembno, da
spremlja deformacijsko in napetostno stanje v hribini, saj se s tem zagotovijo varnejši delovni
pogoji.
3.1

RAZVOJ RUDNIKA

Razvijanje rudnika s širokočelno odkopno metodo je dokaj podobno tistemu, ki uporablja
komorno-stebrno odkopno metodo. Najprej se odkopljejo glavni rovi, na katere pravokotno
odkopljemo smerne rove, ki razdelijo plast premoga na odkopne plošče, ki jih izkoriščamo.
Pripravljalna dela se navadno opravijo z rezalnimi stroji – kombajni.
Ko so pripravljalna dela zaključena, se lahko začne odkopavanje s širokočelno odkopno
metodo. Po opravljenem rezu premoga čez čelo se hidravlično podporje premakne naprej, kar
omogoči zrušenje stropa za podporjem. Premog se odvaža s verižnim transporterjem.
Navadno je poleg hidravličnega potrebno še drugo podporje, predvsem pri smernih rovih.
3.2

POTEK RUDARJENJA

Pripravljalna dela so načeloma enaka kot pri komorno-stebrni odkopni metodi in se izvedejo s
kombajni. Pripravljalna dela za stebrno-komorno odkopno metodo so opisana v poglavju 1.1.
Pri širokočelni odkopni metodi je potek rudarjenja dokaj enostaven. Navadno je sestavljen iz
rudarjenja (zruševanje in nakladanje), ki je opravljeno z rezalnim strojem ter transporta, ki se
opravi s transporterji.
Dodatne operacije, ki se izvajajo pri tej metodi, so zaščita stropa čela, ki se izvaja s samonapredovalnimi hidravličnimi ščiti. Zelo pomembne pa so tudi operacije, ki skrbijo za
varnost, predvsem nadzor koncentracije plinov in prahu, prezračevanje, vzdrževanje in
podobno. Zelo pomembni

sta operaciji prezračevanja in nadziranja koncentracije

premogovega prahu.
Intenzivno drobljenje povzroča nastajanje premogovega prahu, kar vpliva na precejšne
prašenje v odkopnem prostoru. Premogov prah oziroma njegove zadostne koncentracije lahko
ob vzpostavitvi zadostnih koncentracij vodita do eksplozije le-tega, ki so običajno
katastrofalne za premogovnike. Vsi premogovniki z visoko koncentracijo proizvodnje se
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problemu zoperstavljajo sila resno z izdatnim močenjem odkopnih delovišč s pomočjo
različnih izvedb finih vodnih prh.

Slika 5: Nastopajoče odkopavanje
vir: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1037676/000095015209001922/c48697e10vk.htm
3.3

PODPORJE

Zaradi nizke trdnosti premoga se okrog rovov in ostalih podzemnih prostorov razvijejo
razpoke, predvsem na globinah večjih od 100 metrov do 200 metrov. To močno vpliva na
porazdelitev napetosti okrog odkopa, kar zahteva dodatno podpiranje in ukrepe za nadzor nad
plastmi premoga in ostale hribine. Te ukrepe lahko razdelimo v štiri kategorije:
•

Podpiranje čela je potrebno, da preprečimo porušenje stropa na čelu in tako
zagotovimo varne delovne pogoje ter hkrati zaščitimo mehanizacijo na čelu. Prav tako
lahko s podporjem za podpiranje čela nadzorujemo zruševanje za čelom.

•

Rovi, ki zagotovijo dostop do čela, morajo biti projektirani tako, da bodo pomiki
znotraj sprejemljivega območja. To pomeni, da morajo biti rovi ustrezno oblikovani in
podprti, da lahko služijo svojemu namenu dalj časa.

•

Zaščitni stebri med odkopnimi ploščami imajo lahko več namenov, predvsem pa so
namenjeni podpiranju.

•

Podpiranje izkopanega dela se lahko izvede z zasipom, saj se s tem močno zmanjša
posedanje vrhnjih plasti kakor tudi površja.
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3.4

NASTOPAJOČE IN ODSTOPAJOČE ODKOPAVANJE

Pri klasični širokočelni odkopni metodi imamo dve možni smeri, v kateri napreduje čelo. Čelo
lahko napreduje stran ali proti glavnim rovom, zato ločimo dve metodi, nastopajoče
odkopavanje in odstopajoče odkopavanje.
Pri nastopajočem odkopavanju čelo napreduje stran od glavnih rovov. Začetek čela je pri
glavnem rovu, med njima pa je navadno zaščitni steber. Ko je oprema postavljena, se začne
odkopavanje, ki poteka stran od glavnih rovov, do konca odkopne plošče. Pri tej metodi
nimamo transportnih poti (smernih rovov), zato se gradijo sproti z napredovanjem čela. Ker
so ti rovi v že izkopanem območju, je zelo pomembno, da so dobro podprti. Navadno se za
njihovo podpiranje uporabi popustljivo ločno podporje.
Pri odstopajočem odkopavanju čelo napreduje proti glavnemu rovu. Pri tej metodi se najprej v
pripravljalnih delih zgradijo smerni rovi, eden na vsaki strani odkopne plošče, ki služijo
transportu in prezračevanju. Ko so pripravljalna dela zaključena in je rezalni stroj nameščen,
se začne odkopavanje, ki poteka od konca do začetka odkopne plošče, gledano v smeri od
glavnega rova.
Predvsem zaradi številnih slabosti (gneča na čelu, manjša proizvodnja, težji transport,
potrebnih je več rudarjev, po končanem rudarjenju mora biti odstranitev opreme zelo hitra)
nastopajočega odkopavanja se dandanes uporablja odstopajoče odkopavanje. ( R. D. Singh,
2005)

Slika 6: Nastopajoče odkopavanje
vir: earthsci.org/mineral/energy/coal/coal.htm
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3.5

PRIMER

Eden od premogovnikov, ki uporablja širokočelno odkopno metodo, je premogovnik
Twentymile, ki se nahaja 30 km jugozahodno od mesta Steamboat Springs, v
severozahodnem delu države Kolorado v ZDA. Premogovnik odkopava kvaliteten črn
premog. Premog vsebuje malo pepela in žvepla, njegova kurilna vrednost znaša 26,3 MJ/kg.
Premogovnik izkorišča plast premoga na globini med 300 m in 400 m, ki ima obliko zagozde,
debeline od 2,6 m do 2,9 m in ima maksimalni naklon 10°. Zaloge premoga so bile leta 2005
ocenjene na 65 milijonov ton.
Odkopavanje v premogovniku poteka z daljinsko upravljanim rezalnim strojem, ki ima višino
reza približno 90 centimetrov. Odkopne plošče v premogovniku so široke približno 305 m in
dolge 3,6 km do 4,5 km. Vsak dan čelo napreduje za približno 15 m, kar pomeni povprečno
22000 ton odkopanega premoga na dan. Transport premoga je opravljen s transportnim
trakom.
Tabela 2: Proizvodnja premogovnika Twentymile
Leto

Proizvodnja (Mt)

2012

8,3

2013

7,2

2014

7,1

(vir: www.peabodyenergy.com/content/1558/2014-sales)
3.6

ŠIROKOČELNA ODKOPNA METODA Z VEČ ETAŽAMI (MSL)

Širokočelna odkopna metoda z več etažami (MSL – Multi Slice Longwall) temelji na istih
obratovalnih principih kot standardna širokočelna odkopna metoda, le da jih nato ponovi v
večih etažah. Sloj premoga se tako izkorišča v več etažah, ki se ne izkoriščajo istočasno.
Etaže potekajo od dna plasti do stropa (os spodaj navzgor) ali od vrha (stropa) plasti do dna
(od zgoraj navzdol). Plast premoga lahko tudi odkopavamo od zgoraj navzdol z večimi
etažami naenkrat. Izkušnje v Evropi in na Kitajskem so takšne, da je najbolj ekonomično
izkoriščanje debelih plasti premoga z etažami, ki ne potekajo istočasno, v smeri od zgoraj
navzdol. Ta metoda zahteva izgradnjo umetnega oziroma bolj stabilnega stropa za poznejše
nižje etaže. Stabilnost stropa dosežemo tako, da v zrušeno območje vgradimo mreže, ki
povečajo trdnost zrušene hribine. Modernejša in preprostejša je uporaba zasipa, ki pa je tudi
dražja.
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Zasip, ki se uporablja, se imenuje hidravlični zasip. Uporaba zasipa zmanjša posedanje
površja, kar zmanjša vplive na okolje ter možnost samovžigov. Pri tem je treba poudariti, da
je zasip, ki se uporablja, gostejši in vsebuje manj vode kot standardni hidravlični zasip, zato je
bolj podoben pasti. Prednosti uporabe takšnega zasipa sta predvsem to, da po vgradnji zasipa
ni potrebno odvodnjavati in zmanjšana nevarnost vdora vode v odkopni prostor.
Ena največjih slabosti metode MSL je potreba po razvoju vsake etaže. To zviša ceno
produkcije in se kaže tudi v manjši proizvodnji premoga na tekoči meter. Poleg te slabosti
imamo še nekaj drugih, ki jih je potrebno omeniti. Predvsem so težavna pripravljalna dela in
operacije podpiranja v dostopnih rovih. Navadno moramo v te rove poleg primarnih podpor
namestiti še sekundarne (hidravlične stojke, lesene podpore in podobno), ki pa so nameščena
stran od čela. Povečujejo se tudi nevarnosti, ki so posledica večih etaž, predvsem nevarnost
samovžiga, koncentracije nevarnih plinov in vdora podzemnih vod. Zadnji problem je
povezan s kontroliranjem obzorja, predvsem prekomerna vsebnost jalovine v premogu.
Efektivnost in ekonomičnost širokočelne odkopne metode z več etažami je močno odvisna od
tega, koliko etaž je potrebno v določeni plasti. Razlog za to tiči v visoki ceni strojne opreme
na čelu (rezalni stroj, transporter, podporje) in gradnji dodatnih rovov za transport. Zato je
potrebno za zmanjšanje števila etaž povečati višino etaže. Toda tudi tukaj se pojavijo težave,
ki so enake kot pri tradicionalni širokočelni odkopni metodi, saj pridemo do veliko tehničnih
in operativnih težav, ki se pojavijo z zvišanjem višine etaže.
Predvsem zaradi visoke cene te metode se jo v večini primerov zamenjuje z metodo LTCC
(opisana je v poglavju 3.7).

Slika 7: Širokočelna odkopna metoda z večimi rezi (Bigby, in drugi, 2013)
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3.7

ŠIROKOČELNA ODKOPNA METODA Z ZARUŠEVANJEM STROPA (LTCC)

Širokočelna odkopna metoda z zaruševanjem stropa (LTCC – Longwall Top Coal Caving) je
posebna izvedba širokočelne odkopne metode, ki se uporablja v debelih plasteh premoga (nad
4,5 m). Ta metoda se je razvila v Evropi, v zadnjih letih pa se največ uporablja na Kitajskem.
Odkopna plošča je pri metodi LTCC standardna odkopna plošča širokočelne odkopne metode
z umikanjem čela, ki je definirana v spodnjem delu debelega sloja. Plast navadno ni debelejša
od 15 m, zato, da se jo lahko odreže in zruši z enim prehodom. Potem, ko je odkopna plošča
definirana, se lahko začne vgradnja specializirane opreme, ki zajema posebne hidravlične
ščite, rezalni stroj in transporter.
Rudarjenje poteka tako, da rezalni stroj odreže določeno višino premoga v svojem prehodu,
nato pa se premog, ki predstavlja strop zaradi geomehanskih dejavnikov sam poruši. Premog
se zruši za hidravličnimi ščiti. Premog se transportira s transporterjem, ki poteka ob vznožju
na sprednji strani ščita, lahko pa je vgrajen tudi dodatni transporter na zadnji strani ščita. Ta
transporter je zaščiten z dodatno ploščo na ščitu, po kateri premog pada na transporter.

Slika 8: Širokočelna odkopna metoda z zaruševanjem stropa
vir: eis.uow.edu.au/longwall/html/topcave.html
3.7.1 Primer
Eden od premogovnikov, ki uporabljajo metodo LTCC, je premogovnik Xinglongzhuang na
Kitajskem. Premogovnik se nahaja približno 700 km južno od Pekinga, blizu mesta Zoucheng
v provinci Shandong. Plast premoga, ki se izkorišča, ima povprečno debelino 8,65 m (od 7,2
m do 8,95 m) in je pod naklonom od 3° do 11°. Dokazane zaloge premoga so leta 2013
znašale nekje 296,3 milijone ton premoga (Xinglongzhuang Coal Mine, 2007).
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Odkopavanje poteka na dveh čelih s širokočelno odkopno metodo z zruševanjem stropa.
Oprema je sestavljena iz rezalnega stroja in hidravličnih ščitov, ki služijo podpiranju. Ščiti so
široki 1,43 m in imajo delovno širino od 1,7 m do 3,2 m. Transport poteka najprej z verižnim
transporterjem, nato se premog zdrobi v drobilniku, čemur sledi nadaljevanje transporta s
trakom.
Povprečna proizvodnja premogovnika od leta 1997 do 2013 znaša približno 6,5 milijonov ton
na leto.
Tabela 3: Proizvodnja premogovnika Xinglongzhuang od 1997 do 2013
Leto

Proizvodnja (Mt)

2007

6,8

2008

6,6

2009

6,6

2010

6,8

2011

6,8

2012

6,7

2013

6,9

www.yanzhoucoal.com.cn/en/profile/node_172.htm
3.8

VELENJSKA ODKOPNA METODA

Velenjska odkopna metoda, ki je definirana kot kontinuirano zruševanje previsnih sten plasti
premoga, se je začela razvijati leta 1947. V tehnološkem in organizacijskem smislu se še
vedno razvija in izboljšuje, predvsem v smislu povečevanja proizvodnje iz enega odkopa,
izkoristka

sloja,

varnosti

zaposlenih,

humanizacije

dela

ter

ekonomičnosti.

(vir:

http://www.rlv.si/si/dejavnosti/proizvodnja/odkopna-metoda)
V vsej svoji zgodovini je šla ta odkopna metoda čez številne tehnične izboljšave. Nekatere
izboljšave, predvsem povišanje proizvodnje, so bile posledica boljšega geomehanskega
razumevanja rudarjenja, osnovna karakteristika Velenjske odkopne metode je povečano
območje pridobivanja premoga, ki sega nad varovani prostor hidravličnih ščitov. S to metodo
lahko izkoristimo primarno in sekundarno napetostno stanje in njuno spreminjanje, ki
povzroča lomljenje in drobljenje plasti premoga, plastične deformacije plasti gline nad njo in
posedanje plasti nad glino.
Odkop je višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del. Podkopni del, višine od 3 m do 4
m, je zavarovan s hidravličnim podporjem, ki omogoča mehanizirano pridobivanje z rezalnim
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strojem ter odvoz z zmogljivimi verižnimi transporterji. Nadkopni del v višini od 7 m do 17 m
je izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo plast premoga. Tega rudarji
kontrolirano spuščajo v odkopni transporter in ga sproti odvažajo. (Odkopna metoda, 2008)
Glavne operacije vključujejo rezanje in odkopne stene na čelu, premikanje verižnega
transporterja, premikanje hidravličnega podporja, in odkopavanje premoga iz nadkopa.
Pridobivanje premoga poteka tako, da se najprej z rezalnim strojem reže podkop. Po
opravljenem rezanju podkopa se lahko začne pridobivanje premoga iz nadkopa. Z sedanjo
opremo to pomeni, da je potrebnih tri do šest rezov trdega, nezdrobljenega premoga in tri do
šest rezov porušenega in zdrobljenega premoga. Širina odkopavanja je odvisna predvsem od
dimenzij, ki jih dopušča oprema in geomehanskih lastnosti premoga.
Posebnost Velenjske odkopne metode je v zadnjem desetletju uveden postopek
kontroliranega pridobivanja premoga iz nadkopnega dela odkopa s »točenjem« prek
stropnikov v čelni transporter, kar omogoča zelo visoko zmogljivost odkopavanja ob izredno
visoki stopnji varnosti in veliki ekonomičnosti. (Odkopna metoda, 2008)
Velenjska odkopna metoda je popolnoma mehanizirana z nekaterimi fazami, ki potekajo
avtomatizirano. Ob ustreznih geomehanskih pogojih, predvsem mora biti zagotovljeno
rušenje in drobljenje nadkopa, je ta metoda visoko produktivna. Velenjska odkopna metoda se
ves čas optimizira in nadgrajuje in je v svetu znana kot ena najbolj pomembnih metod za
izkoriščanje debelih plasti premoga. V smislu tehnologije in organizacije se metoda predvsem
optimizira v smeri povečanja produkcije premoga in zmanjševanja fizičnega dela.
3.8.1 Naravne razmere
Pri vsaki odkopni metodi moramo upoštevati naravne razmere, v katerih se nahaja plast
premoga. Pri velenjski odkopni metodi so najpomembnejši dejavniki:
•

globina odkopavanja (absolutna globina na kateri je odkopna plošča)

•

geomehanske lastnosti premoga

•

tektonika ležišča

•

konsolidacija starega dela.

Geomehanske lastnosti premoga so pomembne predvsem za izračun potrebne nosilnosti
podporja jamskih prog in za izračun varnostnega faktorja pred rotacijo hidravličnega podporja
ter porušitvijo tal na odkopu. Predvsem je pomemben parameter enoosne tlačne trdnosti
premoga.
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Tektoniko ležišča je potrebno upoštevati pri napredovanju odkopa čez prelomne cone,
predvsem se morajo določiti tehnični ukrepi za varovanje čelne stene podkopnega dela.
Konsolidacija starega dela je pogojena z naravnimi danostmi. Definira osnovne značilnosti
rušnega procesa in opredeljuje proces večkratne porušitve istega hribinskega masiva, kar je
značilnost Velenjske odkopne metode.
(Povzeto po Makovšek, 2010)

Slika 9: Prikaz nosilno-ščitnega podporja
vir: Makovšek, 2010
3.8.2 Osnovni parametri metode
•

Dolžina odkopov: 140 – 230 m

•

Odkopna višina: 4 – 18 m

•

Napredek odkopa: 4 – 9 m/dan

•

Dnevni izkop na enem odkopu: 6000 – 15000 t/dan

•

Produktivnost: 43 – 60 t/m/dan

•

Letni izkop: 4 MIO ton/leto (največ 5,1 MIO ton leta 1985)
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Tabela 4: Proizvodnja premogovnika Velenje
Leto

Proizvodnja (Mt)

2006

3,93

2007

4,04

2008

4,01

2009

3,92

2010

4,01

2011

4,07

(vir: www.rlv.si/si/dejavnosti/proizvodnja/odkopni-rezultati)

4 HIDRAVLIČNA METODA
Prvotni namen rudnikov, ki so uporabljali to metodo je bil alternativa mehaniziranim
odkopnim metodam. Rudišča, v katerih se je ta metoda uporabljala, so bila navadno zelo
strma in zato mehanizirane odkopne metode niso bile primerne. Hidravlična metoda se je
sprva uporabljala predvsem v dnevnih kopih, največkrat v zlatokopih. Kasneje se je ta praksa
preselila tudi v podzemne rudnike. Ta metoda je bila najbolj uspešna pri podzemnem
odkopavanju premoga, saj je ta dovolj mehak, da se ga lahko enostavno lomi in transportira s
vodnim tokom.
Pri hidravličnem rudarjenju uporabljamo za odkopavanje premoga curek vode pod visokim
pritiskom. Izkorišča se kinetična energija curka, curek je lahko konstanten ali pa pulzirajoč, ki
ob stiku s premogom le tega lomi in drobi in ga loči od hribine. Učinkovitost metode je
odvisna predvsem od velikosti šobe, pretoka vode, tlaka, sile in moči. Ostali faktorji, ki
vplivajo na učinkovitost, so: razdalje, s katere se izvaja odkopavanje in pod kakšnim kotom
curek zadane premog. Zelo pomembno je tudi poznavanje mehanizma rezanja. V nekaterih
primerih se lahko proizvodnja poveča z zmanjšanjem tlaka, saj vodni curek pri nižjem tlaku
bolje izkoristi že obstoječe razpoke v premogu.
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Slika 10: Hidravlično rudarjenje
vir: www.teara.govt.nz/en/diagram/7442/hydraulic-mining
Parametri, ki so potrebni za projektiranje hidravličnega rudarjenja (premer šobe, tlak in pretok
vode), so podani v Tabela 5. Te vrednosti so pridobljene na podlagi praktične uporabe in
obsežnih eksperimentalnih raziskav. Pravila, ki jih je potrebno upoštevati za uspešno izvajanje
hidravlične metode, so naslednja:
i.

Prvo pravilo zahteva, da je mejni tlak na šobi večji kot trdnost minerala. Trdnost
minerala je funkcija večih parametrov, od katerih je najpomembnejša kompresijska
trdnost. V približku to pomeni, da mora biti mejni tlak šobe večji ali enak od
kompresijske trdnosti hribine.

ii.

Količina odkopanega materiala je odvisna od pretoka fluida, ki pa je omejen s
tlakom šobe. V praksi to pomeni, da moramo najti primeren kompromis med
pretokom in mejnim tlakom šobe, da dobimo primerno visoko proizvodnjo pri
razumni moči.

iii.

Pretok fluida se regulira s parametrom šobe.

iv.

Ostali parametri (sila, energija in moč) se določijo na podlagi predhodnih napotkov
in razmer v rudniku.
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Tabela 5: Parametri hidravličnega rudarjenja
Šoba
Material

Država

Premer (mm)

Tlak (MPa)

Pretok (m3/s)

Zemlja

ZDA

38 – 152

0,7

0,16

Bituminozni

ZDA

6 – 14

17,6

0,02

premog

Kanada

15 – 30

11,7

0
,08

Nemčija

17

9

0,03

Rusija

19 – 22

10,3

0,13

Antracit

ZDA

10 – 12

34,5

0,02

Peščenjak

ZDA

16

6,9

0,03

Bitumen

ZDA

‒

13,8

‒

Trda kamnina

ZDA

0,5 – 2,5

>170

0,01

vir: Hartman, 2002
Hidravlična odkopna metoda je dandanes v zatonu, saj je primerna predvsem za manjše
rudnike in zelo strma nahajališča, ki pa jih je tudi, zaradi velikega napredka, možno
izkoriščati s širokočelnimi odkopnimi metodami. Predvsem je težava te metode nizka
proizvodnja in da se s pojavom širokočelnih odkopnih metod ta ni več razvijala.
4.1

PREDNOSTI IN SLABOSTI

Hidravlično rudarjenje ima kar nekaj prednosti v primerjavi s klasičnimi mehaniziranimi
metodami (komorno-stebrno in širokočelno odkopno metodo). Pri tem pa je potrebno
poudariti, da vseh nahajališč premoga ni možno izkoriščati s pomočjo te metode. Prednosti
hidravličnega rudarjenja so naslednje:
•

Ureditev rudnika je podobna tisti pri ostalih metoda, vendar je kar se tiče mehanizacije
dosti manj kompleksna.

•

Hidravlično rudarjenje premoga je varnejše od tradicionalnega rudarjenja premoga, saj
je močno zmanjšano prašenje, prav tako je možnost vžiga premoga zaradi trenja
praktično nična in zaradi avtomatizacije ni potrebnega osebja načelu.

•

Odkopavanje tankih (0,3 – 1,5 m), debelih (>4,5 m) in strmo nagnjenih plasti je zelo
zahtevno s konvencionalnimi metodami. Prav v teh geoloških razmerah ima
hidravlično rudarjenje največji uspeh.

•

Kljub manjši proizvodnji (gledano v tonah) je ta metoda konkurenčna, saj potrebuje
manj osebja, kar pomeni, da je proizvodnja v tonah na rudarja še zmeraj visoka.
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•

V primerjavi z ostalimi ima ta metoda bistveno nižje glavne in operativne stroške.

•

Uporaba metode je možna tudi za odkopavanje premoga, ki ga ni mogoče odkopati z
ostalimi metodami v rudnikih, kjer se uporabljajo druge metode.

Slabosti, ki jih ima hidravlična odkopna metod, so naslednje:
•

Celoten rudnik mora biti projektiran glede na transport premoga z vodo, ki je odvisen
od gravitacije, zato mora biti nagib etaž vsaj 4° tudi če to pomeni, da nekaj premoga
ostane ne odkopanega.

•

Pri ploskih in relativno horizontalnih (do 15°) plasteh, ki so debeline nekje med 2 in 4
m, je uporaba kontinuiranega rudarjenja in širokočelnih odkopnih metod dosti bolj
ekonomična.

•

Velike količine vode lahko povzročijo probleme s prisotnostjo kislin, pojavijo se
predvsem pri premogih, ki vsebujejo veliko žvepla.

•

V primerjavi z ostalimi metodami je veliko večja poraba elektrike in vode.

•

Premog se drobi po celotni transportni poti, zato vsebuje veliko finih delcev, kar
pomeni večjo ceno sušenja.

•

Lahko pride do spreminjanja višine podtalnice.

•

Večja je možnost samovžiga zaradi nepravilnih oblik starega dela in težke zatesnitve
območij.

•

Voda zmanjša trdnost hribine, kar poveča nevarnost udorov stropa.

•

Med odkopavanjem operator ne vidi čela, zato ne ve natančno, kaj se tam dogaja.
Rezultat tega je nevarnost nenadnih udorov stropa, ki lahko pokopljejo opremo.

V večini primerov prednosti prevladajo nad slabostmi, vendar je to odvisno od posameznega
primera, predvsem od geoloških lastnosti nahajališča.
4.2

PRIMER

Primer premogovnika, ki je uporabljal hidravlično odkopno metodo, je premogovnik
Strongman 2, ki se nahaja severno od Greymoutha na Zahodni obali Južnega otoka Nove
Zelandije. Premogovnik odkopava črn srednje mehak premog, ki vsebuje malo pepela in
žvepla. Premogovnik je nehal obratovati leta 2003.
Plast premoga, ki se je izkoriščala, je bila zelo nagnjena, največji gradienti so dosegali tudi
70° naklona. Prav tako je bilo na območju veliko anomalij, predvsem v meri sever – jug. Plast
premoga je bila debeline od nekje 2 m pa vse do 15 m.
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Odkopavanje se je izvajalo s hidravlično odkopno metodo. Premog se je odkopaval

z

daljinsko upravljano mehanizacijo. Karakteristike opreme so naslednje: tlak 1,33 MPa in
pretok vode 0,02 m3/s, oddaljenost stroja od čela je bila 15 m, saj je bila takrat produktivnost
največja. Voda se je nato prečistila do nekje 50 ppm vsebnosti trdih delcev in se znova
uporabila za odkopavanje. Proizvodnja premogovnika Strongman 2 je bila 360000 ton na leto.

Slika 11: Presek plasti premoga v rudniku Strongman 2
Vir: Duncan, 1998

5 METODA PODETAŽNEGA ZARUŠEVANJA
Metoda podetažnega zaruševnja se uporablja predvsem pri skoraj povsem vertikalnih rudiščih
tako premoga kot ostalih rud. Pri tej metodi poteka rudarjenje od zgoraj navzdol, z izjemo
razstreljevanja, ki se izvaja nad etažo. Po odstranitvi rude na podetaži, se preostanek jalovine
zruši v odprtino, ki je nastala z odvažanjem rude. Odvažanje oziroma transport rude poteka na
podetaži, ki je z vpadniki in rovi povezana z glavno transportno potjo.
Sodobna metoda podetažnega zaruševanja je le še malo podobna tisti, ki se je uporabljala na
začetku. Prejšnja nizko produktivna, fizično zelo naporna, ki je potrebovala močno leseno
podporje, se je razvila v visoko produktivno metodo, ki je močno mehanizirana in potrebuje le
malo podpiranja. Velik del raziskav, ki so omogočile ta napredek, je bil izveden v švedskih
rudnikih železa.
Projektni parametri so pri tej metdoi odvisni predvsem od mehanike zruševanja hribine.
Čeprav mora biti ruda razstreljena, se krovnina zruši, saj je podvržena spodkopavanju in se
sčasoma poruši. Odvažanje rude mora biti podvrženo podrobnemu kontroliranju, da ta ne
vsebuje preveč jalovine.
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Masni tok materialov je bil preučen v silosih in je našel svojo uporabo tudi pri tej metodi.
Rezultati, dobljeni iz raziskav na silosih, so bili prilagojeni specifični geometriji, dimenzijam
in razporeditvi. Narejeni so bili številni modeli, ki prikazujejo tok materiala pri različnih
metodah zruševanja. Najenostavnejša sta dvodimenzionalna modela, ki sta sestavljena iz dveh
vertikalnih steklenih plošč, med katerima so vodoravne plasti obarvanega peska. Pesek začne
zaradi vpliva gravitacije iztekati skozi odprtino na dnu, kar povzroči preureditev plasti peska,
ki pokažejo obliko točenja materiala. Po večji količini iztečenega peska pride do tvorbe lijaka,
ki povzroči, kontaminacijo rude z jalovino, kar ji posledično zmanjša vrednost.
Dimenzije, ki se uporabljalo pri tej metodi, so se skozi leta razvile v večje in bolj učinkovite.
V zgodnjih letih mehaniziranega odvažanja premoga so bile dimenzije odkopni bloki med
sabo oddaljeni nekje 9 m po višini in 6 m po širini. Zaradi številnih raziskav, s katerimi je
prišlo boljše razumevanje iztekanje rude, so se te dimenzije povečala na 28,5 m višine in 25 m
širine. Prav večji razmak med bloki je prispeval k povečanju produktivnosti (Hartman, 2002).
Ostale izboljšave, ki so prispevale k izboljšavi produktivnosti, so bile: boljša in večja
mehanizacije, večja stopnja avtomatizacije, predvsem transporta rude na površje.
Ta metoda se je uporabljala predvsem v premogovnikih v Turčiji, Franciji in na Madžarskem.
Pomembno je poudariti, da se dandanes ta metoda ne uporablja več, saj so jo nadomestile
predvsem širokočelne odkopne metode, v večini primerov metoda LTCC.
5.1

RAZVOJ RUDNIKA

Vse metode, ki uporabljajo zaruševanje, zahtevajo obsežna pripravljalna dela pred
obratovanjem rudnika in po njem. Pri metodi podetažnega zaruševanja je med 15 % in 20 %
materiala odkopanega pri pripravljalnih delih (Cokayne, 1982). Velika večina pripravljalnih
del poteka v horizontalni smeri tako na delovnih podetažah (vpadniki, rovi), kakor tudi na
transportni etaži.
Transportne in delovne etaže so navadno razporejene v mreži, podobno kot tiste pri komornostebrni odkopni metodi. Večje število medsebojno povezanih odprtin izboljša in olajša
transport in močno izboljša prezračevanje.
5.2

POTEK RUDARJENJA

Metoda podetažnega zaruševanja uporablja konvencionalen krog rudarskih del. Uporaba
mehanizacije je bila zelo pomembna, saj je omogočila večji obseg pripravljalnih del brez
večjega vpliva na končno ceno rudarjenja. Vrtine so pazljivo razporejene (s pomočjo merskih
tehnik), saj so zaradi večjega razmaka med bloki vse bolj pomembne. Odvažanje materiala
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poteka s pomočjo dizelskih nakladačev, ki so daljinsko vodeni. Transport materiala do jaškov
je prav tako avtomatiziran, navadno se uporabljajo lokomotive.
Pripravljalna dela obsegajo naslednje operacije:
•

vrtanje

•

razstreljevanje

•

sekundarno razstreljevanje

•

nakladanje

•

transport.

Najpomembnejši dodatni operaciji, ki se izvajajo pri metodi podetažnega zaruševanja, sta:
nadzor površja in prezračevanje. Nobeno pa pri tej metodi ni zelo kompleksno. Podpiranje
rovov in vpadnikov pri pripravljalnih delih je zahtevano, vendar zadostujejo že sidra, leseno
podporje ali brizgan beton (prekomerno podpiranje ni primerno za to metodo). Prezračevanje
je dokaj enostavno, če so prečni rovi med sabo povezani. Preostale operacije, ki so še
pomembne, so: ukrepi za varovanje zdravja, ukrepi za varnost pri delu, vzdrževanje,
zagotavljanje energije, dreniranje in zagotavljanje ostali materialov, ki se potrebujejo.
5.3

PREDNOSTI IN SLABOSTI

Prednosti metode podetažnega zaruševanja so:
•

visoka produktivnost

•

visoka izkoriščenost plasti (navadno nad 80%)

•

možnost uporabe mehanizacije

•

dokaj nizka cena rudarjenja.

Slabosti metode so:
•

posedanje površja

•

visoka cena pripravljalnih del

•

velika možnost nesreč

•

kontaminacija premoga s hribino

•

možnost vžiga zrušenega premoga.

6 PRIMERJAVA METOD
Večina prednosti in slabosti posameznih metod je že napisana pri opisih posameznih metod.
V tem poglavju bom primerjal predvsem metode, ki se dandanes največ uporabljajo za
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pridobivanje premoga, torej širokočelnih odkopnih metod in komorno-stebrne odkopne
metode.
V poglavju 6.1 je primerjava širokočelnih odkopnih metod, torej klasične širokočelne
odkopne metode, metode LTCC, MSL in Velenjske odkopne metode. V poglavju 6.2 pa je
primerjava širokočelnih odkopnih metod s komorno-stebrno odkopno metodo. Primerjava je
narejena predvsem na osnovi naslednjih parametrov: izkoriščenosti plasti, produkcije,
posedanju površja in ekonomičnosti metode.
6.1

PRIMERJAVA ŠIROKOČELNIH ODKOPNIH METOD

Vsaka metoda se srečuje z določenimi omejitvami, ki jih moramo upoštevati pri izbiri metode.
Če med sabo najprej primerjamo širokočelne odkopne metode, ugotovimo, da je
konvencionalna širokočelna metoda uporaba le v plasteh premoga do debeline 6 m. Zato
moramo pri debelejših plasteh uporabiti katero drugo metodo, na primer MSL in LTCC.
Slabosti metode MSL so predvsem nižja proizvodnja, višja cena, zaradi gradnje zasipa
oziroma konsolidacije zrušenega območja in manjša varnost. Metoda LTCC je zagotovo
boljša izbira kot MSL, saj je bolj ekonomična, lažja za projektiranje in zahteva manj dela.
Kljub temu pa ima določene slabosti. Največji sta možnost samovžiga (zelo pomemben je
dober ventilacijski sistem) in dokaj visoka izguba premoga med zaruševanjem stropa, kar
pomeni nižjo izkoriščenost plasti (80 % – 85 %).
Če imamo na primer plast premoga debeline 10 m, imamo dve možnosti. Prva je uporaba
metode MSL, kar pomeni, da moramo plast razdeliti na 4 dele višine 2,5 m, saj je ta višina
najbolj ekonomična glede na produkcijo, ceno dela in izkoriščenost plasti. Druga možnost je
uporaba metode LTCC, kjer imamo rezalni stroj na dnu plasti, odrežemo plast 2,5 m in
pustimo da se preostalih 7,5 m samih zruši. Pri metodi MSL potrebujemo 4-krat več opreme,
če želimo plasti izkoriščati naenkrat kot pri metodi LTCC, kar pomeni dosti večje stroške.
(Özifrat, Simsir, 2005)
Velenjska odkopna metoda je pravzaprav modificirana verzija metode LTCC. Glavne razlike
med metodama sta v procesu zaruševanja stropa, številu transporterjev in v obliki hidravličnih
ščitov. Velenjska odkopna metoda ima samo en transporter, medtem ko se pri metodi LTCC
uporabljata dva. Pri zaruševanju stropa je razlika ta, da se pri velenjski odkopni metodi zrušen
premog spušča na transporter z odpiranjem in zapiranjem stropnikov ščitov, pri metodi LTCC
pa se premog po ščitih »pretaka« na transporter, ki je za ščiti. Razlika med ščiti se vidi na
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slikah Slika 7 in Slika 8. Ščiti pri metodi LTCC imajo krajši stropnik in dodaten del na
zadnjem delu ščita.
6.2

PRIMERJAVA

ŠIROKOLEČNIH

ODKOPNIH

METOD

Z

STEBRNO-

KOMORNO ODKOPNO METODO
V primerjavi s stebrno-komorno odkopno metodo so širokočelne odkopne metode predvsem v
prednosti pri izkoriščenosti plasti, saj ta znaša navadno od 50 % do več kot 80 %, medtem ko
pri stebrno komorni znaša 40 % do 60 % brez odstranjevanja stebrov in 70 % do 90 % z
odstranjevanjem stebrov.
Slabost, ki se pojavi pri komorno-stebrni metodi, je ta, da moramo kombajne premikati z
enega čela na drugo (manjše odkopne plošče), kar pomeni, da je določen čas, ko stroj ne
obratuje, kar se pozna pri končni proizvodnji. Pri širokočelnih odkopnih metodah traja
rudarjenje ene odkopne plošče bistveno dlje, saj so odkopne plošče lahko dolge tudi več
kilometrov.
Prednost stebrno-komorne odkopne metode je ta, da se lahko brez umetnega podpiranja
doseže zelo majhno posedanje površja. Zato je ta metoda primerna predvsem za območja, kjer
posedanje ni možno (v bližini urbanih območij). Sicer lahko dosežemo manjše posedanje
površja tudi pri širokočelnih odkopnih metodah z uporabo zasipa, vendar ta močno poveča
ceno rudarjenja.
Največja prednost širokočelnih metod je zagotovo produktivnost, kot se vidi iz proizvodnje
premogovnika s komorno-stebrno odkopno metodo (Tabela 1) in premogovnikov, ki
uporabljajo širokočelne odkopne metode (Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4). Premogovniki s
širokočelnimi odkopnimi metodami proizvedejo nekje od 4 do 8 Mt premoga na leto, medtem
ko premogovnik s komorno-stebrno odkopno metodo proizvede približno 3 Mt premoga na
leto.
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7 ZAKLJUČEK
V predhodnih poglavjih so opisane različne odkopne metode, nekatere, ki so se, in nekatere,
ki se še danes uporabljajo v premogovnikih po vsem svetu. Zaradi vse večje potrebe po
energiji, se je poraba premoga znatno povečala, kar je pomenilo, da je prišlo do velika
napredka pri razvoju različnih odkopnih metod, predvsem na področju učinkovitosti
proizvodnje in ekonomičnosti. Največji razcvet so doživele širokočelne odkopne metode, ki
so tudi danes ena najbolj uporabljenih metod.
Danes se v večini premogovnikov uporabljata dve metodi, komorno-stebrna in širokočelna
odkopna metoda, čeprav se marsikje komorno-stebrna odkopna metoda tudi zamenjuje s
širokočelno odkopno metodo. Ti metodi prevladujeta zaradi visoke produktivnosti, velike
izbire mehanizacije in visoke izkoriščenosti plasti premoga. Ostali metodi (hidravlična
metoda in metoda podetažnega zruševanja) se danes redko uporabljata, saj jih je v večini
primerov nadomestila širokočelna odkopna metoda.
Vsaka odkopna metoda ima svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno, da je odločitev,
katero odkopno metodo bo premogovnik uporabljal, zelo zahtevna. Izbiro se opravi s
primerjavo različnih parametrov odkopnih metod. Zagotovo pa je poleg naštetih parametrov
najpomembnejša geologija območja in geomehanske lastnosti premoga in hribine. Na koncu
se za izbiro optimalne odkopne metode vedno pretehtajo prednosti in slabosti metode in pa
njena ekonomičnost.
V prihodnosti se bo zagotovo nadaljeval razvoj predvsem širokočelnih odkopnih metod, saj so
te najboljša izbira za visoko produktivno rudarstvo. Razvoj teži predvsem k zmanjšanju
posedanja površja, ki je ena največjih težav te metode.
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