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POVZETEK
V Premogovniku Velenje se na letni ravni izdela od 5 do 10 km jamskih prog. Pri tem se
pojavlja veliko specifičnih nalog, za katere je potrebno izdelati pomožne jamske objekte in
tako zagotoviti nemoten potek vseh delovnih procesov. Zaradi organizacije dela in omejenosti
prostora v jamskih prostorih Premogovnika Velenje se specifične naloge navezujejo predvsem
na vgradnjo elektro-strojne opreme, montažo odkopnega podporja in vgradnjo odkopne
mehanizacije.
V uvodnem delu so predstavljeni stroji in naprave, ki se uporabljajo pri izgradnji pomožnih
jamskih objektov. Opisana je oprema za izkop in nakladanje, oprema za pograjevanje,
transport nakopanine in dostavo materiala ter druga oprema, ki ne sodi v te sklope. V
osrednjem delu so predstavljeni in opisani tehnološki postopki izgradnje pomožnih jamskih
objektov in njihovi nameni ter področja uporabe. V prilogah so dodane tehnične risbe
posameznih pomožnih jamskih objektov in 3D-model vrtalnega jaška.
Namen magistrskega dela je bil pregled in posodobitev obstoječe literature na tem področju v
Premogovniku Velenje ter zagotoviti večjo preglednost literature pri izgradnji pripadajočih
specifičnih objektov iz jeklenega ločnega podporja v Premogovniku Velenje. Prav tako so bile
izdelane tehnične risbe pomožnih jamskih objektov, ki bodo prispevek pri načrtovanju in lažji
predstavi tehnoloških procesov izgradnje in podgradnje specifičnih objektov iz jeklenega
ločnega podporja. Za potrebe magistrskega dela je bil izdelan tudi 3D-model vrtalnega jaška,
ki se lahko za potrebe načrtovanja uporabi tudi za pripravo statične analize.

Ključne besede: podporni elementi, pomožni jamski objekti, tehnološki postopek
izgradnje

.
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ABSTRACT
There are five to ten km of (cave) tracks that are made in the Velenje coal mine on an annual
basis. With this a lot of specific tasks appear for which it is necessary to create ancillary mine
facilities as to ensure smooth running of all working processes. Due to the organization of
work and the limited space in the underground premises of the Velenje coal mine, the specific
tasks relate primarily to the installation of electrical hardware, installatio of the support units
for extraction and installation of mining machinery.
In the first part I present the machines and equipment used in the construction of ancillary
facilities cave. I describe the equipment for excavation and loading, equipment for supporting,
transport of excavated material, the delivery of materials and other equipment that do not fall
within these groups. In the main part I present and describe the technological processes of
construction of ancillary facilities underground, their purpose and scope. In the annexes I
added the technical drawings of certain ancillary underground facilities and a 3D model of the
drill shaft.
The purpose of my Master’s Thesis work was to review and update the existing literature on
the subject of Velenje Coal Mine and to ensure greater transparency of the literature in the
process of construction of specific objects from steel arch supports in the Velenje Coal Mine.
Further more, additional technical drawings of the cave ancillary facilities were made, which
will facilitate in the process of planning and presenting technological processes of
construction and lining of specific objects from steel arch supports. Finally, for the purposes
of my Master’s Thesis work a 3D model of the drill shaft was produced, which may be used
for planning purposes in the preparation of static analysis.

Keywords: support elements, cave utility facilities, technological process of construction
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1

UVOD

V delovnem procesu pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje se pojavljajo specifične
naloge, za katere je potrebno izdelati posebne specialne pomožne objekte iz jeklenega ločnega
podporja, s čimer zagotovimo nemoteno delovanje celotnega procesa. Ti objekti nam
omogočajo izvajanje raziskovalnih del, varno montažo odkopnega podporja, zanesljivo in
zadostno zračenje jamskih objektov, vgradnjo in namestitev strojne in elektro opreme,
vgradnjo odkopne mehanizacije in druge specifične naloge, ki so nujno potrebne v procesu
pridobivanja Premogovnika Velenje.
Ti objekti predstavljajo glavne kritične točke v podgradnji jamskih objektov, saj zaradi svoje
nezvezne podgradnje in navezave na jamske proge predstavljajo največjo možnost za
porušitve. S pomikanjem odkopnih plošč v globino so zaradi večjih pritiskov nevarnosti za
porušitve vedno večje. Zavedati pa se je potrebno, da so tovrstni objekti nujno potrebni.
Za zagotavljanje varne in učinkovite izdelave pomožnih jamskih objektov imamo moderno in
kvalitetno opremo ter usposobljen kader. Sodobna oprema omogoča bolj humano delo in
pripomore k zmanjšanju poklicnih obolenj in poškodb.
Pri izdelavi pomožnih jamskih objektov je potrebno zagotoviti vzporedno izdelavo z
napredovanjem jamskih prog, ker s tem omogočimo sočasno uporabo vse izkopne opreme,
opreme za podgradnje in zagotovimo odvoz izkopanine ter dostavo potrebnega materiala. S
tem dosežemo optimalni čas izgradnje in optimalno porabo materiala, kar vpliva na večjo
ekonomičnost izdelave pomožnih objektov.
Pripadajoče pomožne objekte izdelujemo s pomočjo strojnega ali ročnega izkopa, podgrajeni
pa so z jeklenim ločnim podporjem. Za zagotavljanje optimalne nosilnosti pri izdelavi
profilov poleg jeklenega ločnega podporja uporabljamo tudi različne podporne elemente iz
lesa in specialne konstrukcijske elemente. Pri izdelavi objektov stremimo k čim optimalnejši
porabi materialov in konstruiranju čim optimalnejše velikosti profila objekta.

1
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2 OPREMA ZA IZDELAVO PRIPADAJOČIH JAMSKIH OBJEKTOV
Pri izdelavi pomožnih jamskih objektov v Premogovniku Velenje uporabljamo zelo velik
nabor strojev in opreme, ki zagotavlja hitrejše in varno napredovanje.
Sodobna, moderna in kvalitetna oprema v povezavi z usposobljenim kadrom je ključni
dejavnik za zagotavljanje učinkovitosti izdelave jamskih objektov in zmanjševanje težavnosti
fizičnega dela pri izdelavi. Posredno pa pripomore k zmanjševanju poklicnih obolenj in
števila nezgod pri delu.
Opremo delimo v več kategorij glede na namembnost:
– oprema za izkop in nakladanje,
– oprema za izvoz izkopanine,
– oprema za podgrajevanje,
– oprema za dostavo materiala,
– druga oprema.
V diplomski nalogi je opisana oprema, ki se uporablja pri izdelavi križišč iz jeklenega ločnega
podporja v PV (Skarlovnik, 2012).

2.1 Oprema za izkop in nakladanje
2.1.1 Oprema za strojni izkop
V PV se za izdelavo pomožnih jamskih objektov s strojnim izkopom uporablja več različnih
tipov napredovalno nakladalnih strojev: EICKOFF ET 180-LPV, NOELL 100C in 100C/L,
GPK-S in GPK-PV. Ne glede na tip napredovalnega stroja vsi omogočajo pri procesu
pretesarbe jamskih prog ropanje jeklenega ločnega podporja.
Najpogosteje se pri strojnem izkopu uporablja napredovalni stroj tipa GPK-PV (slika1). Stroj
so razvili strokovnjaki iz PV v sodelovanju z proizvajalcem ogrodja KMZ iz Rusije (Dervarič
idr., 2011).

2
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Preglednica 1: Karakteristike napredovalnega stroja GPK-PV (Navodila št. 300, 2009):

Izmere stroja
dolžina

10500 mm

širina čez gosenice

177 mm

širina pluga

max. 2600 mm

višina stroja

2150 mm (rezalna glava)

masa stroja

27000 kg

specifični pritisk na tla

9 N/cm2

dolžina verižnega transporterja

7000 mm

obratovalna napetost

500 V; ±5 %, 50 Hz

napredek

v progi naklona od ±5º do ±12º 2,6 m/min
v progi naklona do ± 5º 4 do 8,3 m/min

proizvodnja premoga

do 1,42 t/min

oblika profila

okrogla, pravokotna in trapezna

Izmere profila
višina

1,8 – 4,6 m

širina

2,6 – 4,7 m

presek profila

4,7 - 22 m2

nagib proge

max. ± 12º
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Slika 1: Napredovalni stroj GPK-PV (Skarlovnik, 2012)

2.1.2 Oprema za ročni izkop
Pri izdelavi jamskih objektov z ročnim izkopom se uporabljajo ročna orodja, pnevmatska
kladiva na komprimiran zrak in razstreljevanje. Način po katerem se izdelujejo jamski objekti
je odvisen od okoliščin in lastnosti hribine, kjer se objekt izdeluje.
V PV se v primeru izdelave jamskih objektov s pomočjo pnevmatskih kladiv uporablja
pnevmatsko kladivo VČ-150.
V primeru dovolj dobrih pogojev pri izdelavi pomožnih jamskih objektov s pomočjo
pnevmatskih kladiv se uporabi tudi razstreljevanje.
Pogoji za razstreljevanje pri izdelavi jamskih objektov so točno določeni v izvedbenem
projektu in jih določi projektant za vsak projekt posebej. Poleg pogojev za izdelavo so v
projektu določeni tudi razporedi strelnih vrtin, velikost polnitve in vsota vrtin.
Poleg veh predpisov in zahtev PV pri delu z razstrelivnimi sredstvi se vsa tovrstna dela
opravljajo tudi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo (Skarlovnik, 2012).
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2.2 Oprema za podgrajevanje
2.2.1 Privijalni strojčki
Objekte, podgrajene z JLP, sestavljajo segmenti jeklenega ločnega podporja, ki so med seboj
združeni s pomočjo objemk. Objemke s trensko silo preprečujejo zdrs segmentov in s tem
omogočajo nosilnost spojev.
Objemke morajo biti ravno prav privite, ker s premalo privitimi objemkami ne dosežemo
zadostne nosilnosti spojev. S prevelikim privijanjem objemk pa se lahko vijaki v objemkah
plastično deformirajo. Za privijanje objemk uporabljamo pnevmatkse privijalne strojčke
Z4D/UU-32 (slika 3) in ATLAS COPCO LTP 51 (slika 2), ki privijajo s kontroliranim
priteznim momentom (med 300 in 900 Nm) (Vukelič idr., 2010).

Slika 2: Privijalni strojček ATLAS COPCO LTP 51 (Skarlovnik, 2012)
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Slika 3: Privijalni strojček Z4D/UU-32 (Skarlovnik, 2012)

2.2.1.1 Momenti pritegovanja objemk
Stremenske objemke jeklenega ločnega podporja K 24 morajo biti privite s priteznim
momentom med 370 Nm in 450 Nm. Optimalni pritezni moment pri stremenskih objemkah
je 410 Nm.
Vijačne objemke z vijaki M20 pri ločnem podporju K 24 morajo biti privite s priteznim
momentom med 370 Nm in 450 Nm. Optimalni pritezni moment pri vijačnih objemkah z
vijaki M20 je 410 Nm (Planinc, 1992).
2.2.2 Podajalnik lokov
Podajalnik lokov (slika 4) je naprava za mehanizirano podgradnjo jamskih objektov in se
uporablja pri izgradnji in podgrajevanju jamskih objektov, podgrajenih z jeklenim ločnim
podporjem. Namenjen je za prevoz in vgrajevanje ločnega podporja ter za dostavo materiala
(lesa, objemk …). na pripravskih deloviščih v PV, s tem pa razbremeni delavce pri
dvigovanju in prenosu težkih bremen, zato je humanizacija dela večja (Dervarič idr., 2011a).
Za pogon pri vožnji skrbi hidravlični ranžirni maček, ki ga pri enojnem pogonu poganja
črpalka s podajalnika. Pri naklonu nad ±12° se uporablja dvojni pogon. Drugi ranžirni maček
– pogon se v tem primeru krmili s pomočjo skupnega krmilnega ventila, ranžirni maček pa
ima svoj agregat – pogon.
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Osnovni sestavni deli podajalnika lokov so:
 nosilna konstrukcija s tekalnimi enotami,
 roka s prijemalom,
 hidravlična naprava z regulacijsko črpalko, proporcionalnimi ročnimi krmilniki
in hidravličnimi cilindri kot delovnimi elementi.
V Premogovniku Velenje sta v uporabi dva tipa podajalnika lokov: starejši PL-1000 in
novejši PL08-PV (slika 4) (NAVODILA št. 355, 2009).
Tehnični podatki podajalnika lokov PL08-PV:
nazivna sila pri dviganju prijemala:

F = 10 kN

dolžina z ranžirnim mačkom:

8530 mm

medosna razdalja med tirnicami:

1500 mm

vrtenje nosilne glave:

± 35o

dvig ročice nad horizontalno lego:

+ 20o

dvig ročice pod horizontalno lego:

- 60o

maksimalna strmina napredovanja:

± 15o

Izmere stroja brez zavornega in ranžirnega mačka:
dolžina:

6600 mm

širina:

1838 mm

višina:

906 mm

masa stroja:

~ 4500 kg

obratovalna napetost:

500 V; 50 Hz

instalirana moč:

P= 22 kW

Zavorni maček:
dolžina skupaj s priklopno konzolo:

890 mm
7
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širina:

375 mm

višina:

497 mm

masa:

m = 205 kg

statična zavorna sila:

Fmax.= 48 kN

sprožilni čas zavore:

t = 0,3 sek.

Ranžirni maček:
vlečna sila:

Rv = 15 kN

držalna sila:

Fd = 40 kN

max. hitrost prevoza:

vmax = 0,6 m/s

masa:

m = 740 kg

delovni tlak:

P = 110 bar

pretok:

Q = 80 l/min

Slika 4: Podajalnik lokov PL08-PV (Skarlovnik, 2012)
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2.3 Oprema za odvoz izkopanine
Za potrebe izdelave pomožnih jamskih objektov se na deloviščih zagotavlja kontinuiran
odvoz izkopanine. Pri transportu se uporabljata dva različna tipa dvoverižnih transporterjev:
transporter DVT 430 ali zmogljivejši DVT 470. Oba transporterja se uporabljata v
kombinaciji z različnimi tipi transporterjev z gumijastim trakom. Za ta namen se v PV
uporabljajo transporterji PTE 650, s širino gumijastega traka 650 mm, ali z AST 800, s širino
gumijastega traka 800 mm.
V PV so verižni transporterji položeni ob boku proge in se začnejo takoj za napredovalnimi
stroji. Napredovalni stroj zaradi pomične ročice ne glede na lego stroja vsipa izkopanino
direktno na verižni transporter. Z napredovanjem delovišča se verižni transporter DVT 430 ali
DVT 470 skladno podaljšuje do dolžine 60 m, v posebnih primerih pa se lahko podaljšata tudi
do 80 m, nato pa se nadomesti s transporterjem tipa PTE 650 ali AST 800 (transporter z
gumijastim trakom) (Skarlovnik 2012).
Preglednica 2: Tehnični podatki dvoverižnih transporterjev (Navodila št. 200, 2001)

tip transporterja

DVT 430

DVT 470

zmogljivost

Q (t/h)

90

150

širina

b (mm)

430

470

1 (m)

60

80

hitrost

v (m/s)

0.66

0.95

inštalirana moč

P (kw)

22

45

veriga

(mm)

Ø14x50

Ø14x50

dolžina maks.
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Preglednica 3: Tehnični podatki transporterjev z gumjastim trakom (Skarlovnik, 2012)

PTE 650
tip pogona:

PTE 650

kapaciteta transporterja:

Q=190 t/h

maksimalna dolžina pri nagibu 0:

Lmax=300 m

minimalna dolžina:

Lmin=30 m

teleskopska dolžina s koncem traka 50m:

LT=0-25 m

širina traka:

b=650 mm

hitrost traka (nazivna):

v=1,5 m/s

možen nagib pogonske postaje in traka:

=18

AST 800
vgrajena moč:

P=2 x 45 kW ali 4 x 45 kW

napetost:

U=500 V

zmogljivost

Q=365 t/h

maksimalna dolžina

l=800 m

hitrost transporterja

v=2,1 m/s

dvižna višina transporterja:

H=20 m

Namesto nepremičnih verižnih transporterjev se na določenih deloviščih transport izkopanine
lahko zagotovi z mobilno transportno enoto Hazemag MCS 27, ki deluje v kombinaciji z
avtomatiziranim transporterjem z gumijastim trakom AST 800, ki ima vgrajeno natezalno
napravo. Hazemag MCS 27 je sestavljen iz osnove z mobilnim goseničnim mehanizmom in iz
verižnega transporterja z vgrajenim drobilnikom premoga (slika 5). V PV se tovrstni sistem
uporablja za drobljenje in transport premoga na pripravskih deloviščih.
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Slika 5: Mobilna transportna enota Hazemag MCS 27; 1-mobilni gosenični mehanizem tip CT-MF 160 2drobilnik z verižnim transporterjem WB 0706 (Skarlovnik 2012)

Za zagotavljanje lažjega in varnejšega transporta se na pripravskih deloviščih v PV uporabljaj
drobilnik premoga PV – HTZ (slika 6). Uporabljaj se se v kombinaciji z dvoverižnim
transporterjem DVT 430 oziroma DVT 470 in je namenjen je drobljenju velikih kosov
premoga, ki nastajajo pri izdelavi jamskih objektov (Vukelič, 2010). Drobilnik drobi premog
v kose velikosti razreda od 120 do 200 mm in ima zmogljivost 150–200 t/h. Manjši kosi
preprečujejo zabijanje presipnih mest, to pa je pomemben dejavnik za avtomatizacijo večine
presipnih mest, posledično pa se zmanjša število strežnikov mehanizacije (Navodila št. 1902,
2011).
Sestavni deli drobilnika premoga PV – HTZ:
–
–
–
–
–
–

drobilni valj,
ohišje drobilca,
transportni žleb,
naprava za močenje,
kontrolna oprema in kot dodatna oprema,
stranice transporterja.
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Slika 6: Drobilnika premoga PV – HTZ (Skarlovnik, 2012)

2.4 Oprema za dostavo materiala
2.4.1 Viseča dizel lokomotiva
Viseča dizel lokomotiva Scharf (VDL) (slika 7) je vlečni stroj na dizel hidravlični pogon,
namenjen za prevoz materiala in ljudi na in z delovišč. Z eno lokomotivo lahko oskrbujemo
več delovišč. Zasnovana je za obratovanje v rudnikih s podzemeljsko eksploatacijo v
eksplozijsko nevarnih področjih. Sestavljena je iz sestavnih enot, ki so med seboj gibljivo
povezane ena z drugo, s tem pa je dosežena optimalna gibljivost in okretnost pri premikanju v
jamskih prostorih (Navodila št. 335, 2007) .
Glavni sestavni deli VDL:
 strojni del z dizelskim motorjem in hidravličnim sistemom,
 krmilni blok za krmiljenje in kontrolo obratovanja,
 oskrbovalni del z rezervoarjem za gorivo, hladilnikom izpušnih plinov in rezervoarjem
za stisnjen zrak,
 dodatni hladilnik (po potrebi),
 trije pogoni tekalnih mehanizmov s hidromotorji, gonili, tornimi kolesi in zavorami,
 ena fiksna, v sistem vgrajena vozna kabina z zavoro in napravo za aktiviranje zavore
pri prekoračitvi maksimalne dovoljene hitrosti,
 ena priključna vozna kabina na koncu vlaka,
 naprava za osvetljevanje vozne poti,
 dvižne grede za prevoz voznih enot – bremen,
 avtomatska protipožarna oprema.
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Slika 7: Viseča dizel lokomotiva (Skarlovnik, 2012)
Preglednica 4: Tehnični podatki VDL (Navodila št. 335, 2007)

Tip VDL

DZ 2000 2+2

DZ 1800 2+2

Teže in dimenzije
dizelska lokomotiva vključno z vsemi
pogonskimi sredstvi

9350 kg

6723 kg

dolžina kompozicije

18700 mm

16576 mm

dolžina kompozicije z dvižnimi gredami
kpl 3x50 kN, 1x60 kN

39170 mm

37138 mm

širina

800 mm

800 mm

višina do spodnjega roba tirnice

1230 mm

1230 mm

premer tornega koluta

340 mm

340 mm

72 kN (pri 2m/s)

80 kN (pri 2 m/s)

2,4 m/s

2,4 m/s

Podatki o zmogljivosti
nazivna vlečna sila
največja hitrost
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Vozne lastnosti
polmer krivin: - horizontalno

4m

4m

polmer krivin: - vertikalno

10 m

10 m

max. 20 gon = 18º

max. 20 gon = 18º

temperaturno območje

-10 ºC do +40 ºC

-10 ºC do +40 ºC

relativna vlažnost zraka

max. 90 %

max. 90 %

max. 1,5 % CH4

max. 1,5 % CH4

130 kW

80 kW

6640 cm3

6640 cm3

hlajenje

vodno

vodno

volumen rezervoarja dizel

140 l

140 l

8 (16 zavornih oblog)

8 (16 zavornih
oblog)

zavorna sila posameznih zavornih čeljusti

24,5 kN

40 kN

pritisna sila posameznih zavornih čeljusti

98,0 kN

128 kN

sposobnost premagovanja naklona
Pogoji v okolici

koncentracija metana
Dizelski motor
moč
delovna prostornina

Zasilna zavora in fiksna zavora
število aktivnih zavornih čeljusti 2+2

2.4.2 Hidravlični ranžirni vlak
Hidravlični ranžirni vlak (HRV) (slika 8) je namenjen transportu materiala po ravnih in
nagnjenih visečih tračnih progah od razkladalno-nakladalnih VDL-postaj do pripravskih
delovišč. Služi tudi za ranžiranje na ranžirnih postajah (Dervarič, 2011a).
HRV ima dva sistema zavor: delovno in varnostno zavoro. Delovna zavora je v sklopu
ranžirnega mačka in je namenjena ustavljanju ranžirnega vlaka med delom.
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Kot varnostna zavora je v sklop ranžirnega vlaka dodan zavorni maček, ki se samodejno
sproži pri prekoračitvi mejne hitrosti (Skarlovnik, 2012).

Slika 8: Hidravlični ranžirni vlak Scharf (Skarlovnik. 2012)

Preglednica 5: Tehnični podatki HRV (Navodila št. 340, 2011)

Tip ranžirnega mačka

RV Scharf

RV ESO

vlečna sila

Rv = 15 kN

Rv = 15 kN

držalna sila

Fd = 22,5 kN

Fd = 22,5 kN

maksimalna hitrost prevoza

vmax = 0,6 m/s

vmax = 0,6 m/s

masa

m = 680 kg

m = 830 kg

moč elektro motorja

P = 15 kW

P = 15 kW

število obratov elektro motorja

n = 1450 min-1

n = 1450 min-1

zob. črpalka

Q = 80 l/min

Q = 26 l/min

delovni tlak

p = 140 bar

p = 250 bar

vrsta olja

Hidraol 40

Hidraol 40

Črpalni agregat
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količina olja v rezervoarju

165 l

200 l

masa (brez olja)

m = 660 kg

m = 710 kg

napetost

500 V (380 V)

500 V (380 V)

delovni tlak

p = 115 bar

p = 115 bar

nosilnost

Q = 5000 kg

Q = 5000 kg

masa

m = 620 kg

m = 670 kg

delovni tlak

p = 115 bar

p = 115 bar

nosilnost

Q = 6000 kg

Q = 6000 kg

masa

m = 795 kg

m = 830 kg

Hidravlični dvižni nosilec 50 kN

Hidravlični dvižni nosilec 60 kN

2.4.3 Pnevmatski ranžirni vlak
V jami PV se poleg hidravličnega ranžirnega vlaka uporablja tudi pnevmatski ranžirni vlak.
Namenjen je transportu materiala po ravnih in nagnjenih visečih tračnih progah od
razkladalno-nakladalnih VDL-postaj do pripravskih delovišč. Služi tudi za ranžiranje na
ranžirnih postajah. Krmilni sistem pri pnevmatskem ranžirnem vlaku je ločen od krmilnega
sistema za dvigovanje in spuščanje bremen.
V jami PV sta v uporabi dva tipa pnevmatskih ranžirnih vlakov: starejši tip RK 125 Z/200 ZDE in novejši tip Scharf (Navodila št. 350A, 2011).
Preglednica 6: Tehnični podatki pnevmatskih ranžirnih vlakov (Navodila št. 350, 2011)

Tip ranžirnega mačka

Scharf

RK 125 Z/200 Z-DE

vlečna sila

Fmax = 15 kN

Fmax = 13 kN

min. zavorna sila

Fz,min = 28 kN

Fz,min = 26 kN

hitrost vožnje

v = 0 - 0,6 m/s

v = 0 - 0,6 m/s

16

SKARLOVNIK Nejc; Načrtovanje in izgradnja pomožnih jamskih objektov v procesu priprave širokočelnega odstopajočega
načina odkopavanja. Magistrsko delo, UL, NTF, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo in okolje, Ljubljana 2016

pogon, moč motorja

pnevmatski, P = 9 kW; 2x4,5
kW

pnevmatski

delovni tlak zraka

p = min. 4 bar / max. 6 bar

p = min. 4 bar / max. 6 bar

poraba zraka pri 4 bar

Q = 12 m3/min

Q = 4 m3/min

tip proge

I 140 E, I 140

I 140 E, I 140

masa

m = 700 kg

m = 350 kg

dovodna cev za zrak

DN 32 (max. dolžina 40 m)

DN 32 (max. dolžina 40 m)

max. 22,5º,
naklon

od 9º uporabiti zavorni maček

max. 18º,
od 9º uporabiti zavorni
maček

dolžina

cca 1500 mm

širina

700 mm

višina

725 mm

premer tornih koles

230 mm

110 mm

tip

SLG 4.2P

JDN 2 x 30 kN

delovni tlak

p = max. 5 bar

p = min. 4 bar

nosilnost

Qmax = 9050 kg

Qmax = 6000 kg

masa

m = 1180 kg

m = 100 kg

dolžina

6040 mm

veriga, kvaliteta

13 x 36 mm, 8

Dvižna greda
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2.4.4 Zavorni maček
Zavorni maček je varnostna naprava za preprečevanje zdrsa naprav, kot so podajalnik lokov,
ranžirni vlak, zračilni vlak in energetski vlak. Sestavljen je iz mehanskega in hidravličnega
dela. Na ohišje zavornega mačka so pritrjena štiri nosilna tekalna kolesa, eno od njih pa je
namenjeno za merjenje hitrosti. Zavorni maček je namenjen zaustavljanju sklopa naprav ob
prekoračitvi mejne hitrosti – Vm. V sklopu zavornega mačka je vgrajena tudi ročna črpalka s
katero lahko v primeru aktivacije zavornega mačka ponovno razpremo zavorne čeljusti in
deblokiramo napravo (Navodila št. 347, 2011).
Preglednica 7: Tehnični podatki zavornih mačkov, ki so v uporabi v PV (Navodila št. 347, 2011)

Tip zavornega mačka

SCHARF ZM 60

SCHARF ZM 48-C ESO ZM 60

držalna sila

Fd = 60 kN

Fd = 48 kN

Fd = 60 kN

sprožilna hitrost

vm = 1 m/s

vm = 1 m/s

vm = 1 m/s

vrsta olja

Hidraol 40

Hidraol 40

Hidraol 40

delovni tlak

p = 127 bar

p = 200 bar

p = 150 bar

masa

m = 222 kg

m = 205 kg

m = 233 kg

2.5 Druga oprema
Med drugo opremo, ki se uporablja pri izdelavi pomožnih jamskih objektov v PV, spadajo
stroji in pripomočki, ki jih rudarji vsak dan uporabljajo na deloviščih. Sem spadajo vrtalna
kladiva, pnevmatske žage, lopate, zasekače, lestve, kladiva, potezne naprave za ropanje
ločnega podporja, orodja za kontrolo višine in smeri, ročne žage, škarje za rezanje okroglih
profilov, zabijalni aparat (se uporablja za zabijanje posebnih sponk v lesene predmete), ključe
za privijanje matic in tračnice s pripravskimi volani za dvigovanje osnovnih okvirjev in
uravnavanje.
Vrtalna kladiva se uporabljajo pri sidranju in odstreljevanju. V PV so v uporabi vrtalna
kladiva tipa Rk-18, Rk-21, Rk-24 in Rk-28 (Skarlovnik, 2012).
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Preglednica 8: Tehnični podatki vrtalnih kladiv (Skarlovnik, 2012)

Tip vrtalnega kladiva

Rk-18

Rk-21

Rk-24

Rk-28

težka kladiva

18-20 kg

21-23 kg

25 kg

28 kg

2,5 m3/min

3,5 m3/min

4,5 m3/min

poraba zraka

1,8-2
3

m /min
število obratov

do 240
obr/min

do 220 obr/min do 260 obr/min

do 330 obr/min
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3 TEHNOLOGIJA

IZDELAVE

MONTAŽNIH

JAŠKOV

IN

MONTAŽNIH KOMOR S PRIPADAJOČIMI NIŠAMI
3.1 Namen
V podzemnih prostorih je prostor omejen, za sestavo elementov odkopnega podporja pa
potrebujemo prostor. Z montažnim jaškom zagotovimo potreben prostor za namestitev dvižne
opreme za sestavljanje posameznih delov odkopnega podporja. Montažni jašek se izdela v
sečišču osi montažne komore in dostavne proge in mora zagotavljati varnost pri dvigovanju
sestavnih delov podporja na potrebno višino za montažo (Planinc, 1992).

3.2 Podgradni materiali
Za podgradnjo montažnih jaškov uporabimo ravno jekleno ločno podporje tipa K-24 različnih
dolžin. Za zagotavljanje potrebne dolžine podporja je potrebno ločne segmente sestavljati, saj
ločnih segmentov takšnih dolžin ni. Leseni skladi so sestavljeni iz hrastove podvleke, ki jo
narežemo na potrebno dolžino. Opaž je izdelan iz krajnikov, s katerimi založimo prostor za
jeklenim ločnim podporjem (Vukelič, 2010).
Za izdelavo montažnega jaška potrebujemo naslednje količine materiala (zaradi hribinskih
pogojev lahko pride do odstopanja pri številkah):

lok ravni K-24, L=2650 mm

64 kosov

lok ravni K-24, L=2320 mm

8 kosov

lok ravni K-24, L=1500 mm

2 kosa

objemka

88 kosov

veznica

16 kosov

hrastova podvleka, L=3000 mm

50 kosov

krajniki, L=1500 mm

0,5 m3

veriga za obešanje dvižne naprave

1 kos

3.3 Tehnološki postopek izdelave montažnih jaškov
Tehnološki postopek pri izdelavi montažnih jaškov je sestavljen iz dveh zaporednih faz:
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 faza izdelave montažnega križišča, v kateri so združene vse potrebne delovne
operacije izdelave podnožja montažnega jaška oziroma montažnega križišča in
 faza izdelave montažnega jaška.

3.3.1 Faza izdelave montažnega križišča
Ta faza je sestavljena iz štirih zaporednih delovnih operacij:
 ropanje ločnega podporja,
 izkop in izdelava lesenih skladov,
 ropanje preostalih ločnih okvirjev,
 podgrajevanje vznožja montažnega jaška.

Po zaključku izdelane smerne proge pričnemo z izdelavo montažnega križišča in v njem
montažnega jaška. Montažno križišče zastavimo tako, da ostane v smerni progi še 3 m dolga
niša, ki služi pozneje pri montaži hidravličnega podporja za skladišče repro materiala. Pred
pričetkom izdelave lesenih skladov je potrebno izropati na vsaki strani po dva ločna okvirja.
Nato je potrebno odstraniti premog v bokih in pripraviti prostor za izdelavo lesenih skladov.
Če pogoji dopuščajo, lahko to storimo z odstreljevanjem, drugače pa izkop izvršimo ročno
in z odkopnimi kladivi. Izdelovanje križiščnih lesenih skladov poteka zaporedno; s tem
preprečimo nastajanje zruškov. Izdelava skladov poteka tako, da narežemo hrastove
podvleke na potrebne dolžine in jih zložimo v obliko "kašte" drugo do druge v več plasti do
potrebne višine stropa montažnega križišča. Ko je sklad na eni strani končan, se po enakem
postopku izdela še na drugi strani. Lesena sklada morata segati 30 do 50 cm nad nivo
stropnih lokov. Po končani izdelavi skladov izropamo še preostale vmesne ločne okvirje.
Nato položimo na vsak leseni sklad prečno na smer proge 3 do 5 hrastovih podvlek. Na
hrastove podvleke naslonimo konce ravnih ločnih nosilcev, sestavljenih iz štirih lokov
dolžine 2650 mm. Na vsako stran položimo drugega ob drugega – po pet ločnih nosilcev.
Prekritje ločnih segmentov znaša cca 90 cm. Ko so ravni stropni nosilci vgrajeni, se prečno
na te nosilce na vsako stran bodočega jaška vgradi po pet ravnih sestavljenih ločnih nosilcev
na medsebojni razdalji 40 cm, ki jih povežemo z veznicami. Potrebno dolžino prečnih
nosilcev dobimo tako, da sestavimo po dva ravna loka dolžine 2650 mm in prekritjem 1000
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mm. Po vgraditvi teh ločnih nosilcev ostane v stropu odprtina 2,0 x 2,0 m. S tem imamo
zaključeno prvo fazo izdelave montažnega jaška (Planinc, 1992).

3.4 Faza izdelave montažnega jaška
Ta faza je sestavljena iz štirih zaporednih delovnih operacij:
 izkop premoga,
 izdelava lesenih skladov,
 vgraditev stropnih ravnih lokov in opaža,
 odstranitev nasutega premoga.

V tej fazi izdelave montažnega jaška najprej izvedemo izkop premoga. To naredimo ročno ali
z odstreljevanjem. Če nasuti premog ne zadostuje za varno stojišče pri izvajanju del, je
potrebno postaviti delovni oder. Po končanem izkopu jaška izdelamo dva lesena sklada, ki
služita kot nosilna konstrukcija montažnega jaška in sta zgrajena na prečnih nosilcih. Izmere
posameznega sklada so 1,8 m x 1,3 m x 1,0 m. Dvostransko žagan hrastov les mora biti v
lesenem skladu zložen tesno drug do drugega. Ko sta sklada končana, naslonimo na njiju v
smeri dostavne proge štiri ravne stropne loke. Potrebno dolžino ravnih stropnih lokov dobimo
tako, da sestavimo po dva ravna loka dolžine 2320 mm s prekritjem 900 mm. Ločne segmente
sestavljamo na mestu vgradnje. Razmik med stropnimi loki jaška znaša 40 cm. Na sredini
jaška vgradimo prečno na stropne loke dva ravna loka dolžine 1500 mm tesno skupaj. Nanju
je treba obesiti verigo za obešanje dvižne naprave. Ta dva loka je potrebno zaradi lažje
izvedbe vgraditi že takoj, ko sta vgrajena le dva skrajna stropna loka. Stene in strop je
potrebno opažiti s krajniki. Po končanem delu v montažnem jašku odstranimo narušen
premog in uredimo delovišče. Načrt montažnega jaška je prikazan v prilogi 1 (Vukelič, 2010).
3.4.1 Izdelava montažnega jaška sočasno z izdelavo križišča
Sočasna izdelava montažnega jaška in montažnega križišča ima prednosti in pomanjkljivosti
(Planinc, 1992).

Prednosti:
 za nakladanje premoga uporabljamo napredovalni stroj,
 odvoz premoga je urejen,
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 nasuti premog v križišču koristimo namesto delovnega odra,
 odpade dodatno zalaganje odprtine v stropu,
 zmanjša se poraba lesa,
 čas izdelave montažnega jaška je krajši.

Pomanjkljivosti:
 montažni jašek je daljši čas izpostavljen hribinskim obremenitvam in klimatskim
vplivom,
 montažni jašek je potrebno prezračevati.
3.4.2 Izdelava montažnega jaška pred pričetkom montaže odkopne mehanizacije
Prednosti izdelave montažnega jaška po izdelavi montažnega križišča (Planinc, 1992):
 časovno je montažni jašek krajši čas izpostavljen hribinskim pritiskom in klimatskim
vplivom.
Pomanjkljivosti:
 težave pri ropanju stropnih lokov in opaža,
 večja poraba lesa,
 večja poraba delovnega časa,
 ročno nakladanje premoga,
 odvoz premoga običajno ni več urejen.

3.4.3 Dimenzioniranje montažnega jaška in križišča
Z montažnim jaškom zagotovimo potrebno prosto višino, ki jo potrebujejo dvižne naprave, in
ni namenjen, da bi sestavne dele hidravličnega odkopnega podporja dvigovali v ta del. Na
podlagi tega za dimenzioniranje montažnih jaškov upoštevamo le opremo za dvigovanje
sestavnih delov podporja. Druge dimenzije, potrebne za montažo odkopnega podporja,
zagotovimo z velikostjo montažnega križišča. Velikost montažnih križišč je v PV standardna
in je dimenzionirana na podlagi dimenzij podporja, ki se trenutno uporablja v PV. Pri
izračunu se upoštevajo največji sestavni deli podporja (Dervarič, Vukelič in Medved, 2011).
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3.4.4 Dolžina montažnega križišča

Preglednica 9: Dolžina montažnega križišča (Navodila za obratovanje: DBT-hidravlično podporje
2700/4030-2x1655-1750, 2005).

Dolži. stropnika (mm)
DBT Ščitno podporje
2230/4030-2x1655-1750
DBT Ščitno podporje
2700/4030-2x1655-1750

Dolž. ščita (mm)

Dolž. križišča (mm)

2760

2882

5500/6500

2760

2882

5500/6500

3.4.5 Širina montažnega križišča
Preglednica 10: Širina montažnega križišča (Navodila za obratovanje: DBT-hidravlično podporje
2700/4030-2x1655-1750, 2005).

Širi. stropnika (mm)
DBT Ščitno podporje
2230/4030-2x1655-1750
DBT Ščitno podporje
2700/4030-2x1655-1750

Širi. ščita (mm)

Širi. križišča (mm)

1650

1650

4859

1650

1650

4859

Širino in dolžino montažnega križišča potrjujeta velikost montažnega prečnika in dostavne
proge.
3.4.6 Višina montažnega križišča in jaška
Pri izračunu potrebne višine montažnega križišča z montažnim jaškom upoštevamo
minimalno višino odkopnega podporja in skupno višino dvižne naprave s pripadajočo
opremo.
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Preglednica 11: Višina montažnega križišča in jaška (Navodila za obratovanje: DBT-hidravlično podporje
2700/4030-2x1655-1750, 2005).

DBT Ščitno podporje 2230/4030-

DBT Ščitno podporje 2700/4030-

2x1655-1750

2x1655-1750

višina posameznih

Dejanska

Rezerva

Potr.

Dejanska

Rezerva

Potr.

sklopov

višina (mm)

(mm)

Višina

višina (mm)

(mm)

Višina

(mm)
višina čelnega mont.

(mm)

450

50

500

450

50

500

2230

-

2230

2700

-

2700

1260

-

1260

1260

-

1260

višina stropnika

680

-

680

680

-

680

viš. Prikl. Jekl. Vrvi

300

50

350

300

50

350

90

110

200

90

110

200

250

-

250

250

-

250

500

-

500

500

-

500

vozička skupaj s tiri
minimalna višina
sekcije
višina ščita

pod obremen.
višina rinke za
dviganje
min. delovni raz.
dvižne naprave
višina dvižne naprave

Montažni jaški v PV se izdelujejo v standardnih merah, kjer višine znašajo:
 višina montažnega križišča

4000 mm
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 višina jaška

1600 mm

 minimalna višina med stropom in tiri

3000 mm

Privzete dimenzije so veljavne ob uporabi (Navodila za obratovanje: DBT-hidravlično
podporje 2700/4030-2x1655-1750):
 standardnega montažnega vozička, katerega višina s tiri in pragovi ne presega višine
450 mm,
 navedene minimalne višine sekcije,
 dvižne jeklene vrvi pri obremenitvi ne smejo presegati višine 350 mm,
 minimalni delovni razteg dvižne naprave skupaj s kavljem ne sme presegati 250 mm,
 višina dvižne naprave skupaj z obešalom ne sme presegati 500 mm.

Slika 9: DBT hidravlično podporje tipa 2700/4030; 1-osnova, 5-stropnik, 8-stropna zapora, 10-ščit, 11Krmilje sekcije, 20-hidravlična stojka, 40-Prekrivna plošča (po Navodila za obratovanje: DBThidravlično podporje 2700/4030-2x1655-1750, 2005).
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Slika 10: DBT hidravlično podporje, navezava na sliko 9; 2-zamikalni mehanizem (po Navodila za
obratovanje: DBT-hidravlično podporje 2700/4030-2x1655-1750, 2005).

3.4.7 Obložitev

Kvalifikacijska struktura moštva na delovišču je naslednja:
 vodenje delovišča

1 KV rudar

 upravljanje napredovalnega stroja

1 KV rudar

 podgrajevanje

2 KV rudar

 dostava materiala z ranžirnim vlakom ali podajalnikom lokov

1 KV rudar

 pomoč pri dostavi materiala

1-2 NK rudar

Za delovanje delovišča potrebujemo še stikaliste, ki skrbijo za nemoten odvoz premoga.
Število stikalistov je odvisno od presipnih mest transporterjev. Potrebujemo še dežurnega
ključavničarja in električarja za nemoteno obratovanje elektro-strojnih naprav. V celoten
proces izdelave pa so vključeni tudi služba zračenja, jamomerstva, priprave del, strojna in
elektro montaža ter jamski transport (Skarlovnik, 2012).
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3.4.8 Učinki
Učinek je odvisen od pogojev in lokacije izdelave montažnega jaška. V povprečnih pogojih je za
izdelavo montažnega križišča z jaškom predviden normativ 42 dnin za obložitev 6 delavcev na izmeno
(Planinc, 1992).

3.5 Tehnologija izdelave montažnih komor in pripadajočih niš
3.5.1 Namen
Z montažno komoro zagotovimo potrebni prostor za vgradnjo odkopne opreme. S
pripadajočimi nišami v procesu vgradnje odkopne opreme zagotovimo prostor za montažne
vitle, s katerimi opravljamo transport odkopne opreme v montažni komori. Tloris montažne
komore je prikazan v prilogi 4 (Skarlovnik, 2012).
3.5.2 Tehnološki postopek izgradnje montažnih komor in niš
Tehnološki postopek izgradnje montažnih komor in niš je razdeljen na glavne in pomožne
delovne operacije, ki zajemajo (Dervarič idr., 2011):
 glavne delovne operacije:


strojno rezanje in nakladanje premoga,



vgrajevanje ločnih okvirjev in opaža,



vgrajevanje talnih lokov;

 pomožne delovne operacije:


daljšanje transporterja,



daljšanje viseče tračne proge,



dostava materiala in priprava ločnega podporja,



daljšanje zračilne cevi,



dodatno privijanje matic,



utrjevanje premoga s sidri,



kontrola smeri in višine.

3.5.3 Način izdelave montažnih komor
Izdelava montažne komore se začne z izkopom v zgornji kaloti. Najprej s pomočjo
napredovalnega stroja na dolžini enega odseka izrežemo zgornji del profila. Zaradi večjih
profilov, ki so potrebni za montažne komore, rezanje z napredovalnim strojem ni možno iz
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samo ene pozicije in je zato potrebno stroj premikati po širini profila. S strojem najprej
izrežemo en del zgornjega profila, nato pa se stroj prestavi na drugo stran in izreže še preostali
del zgornjega profila komore. Če je pri izkopu premog rušljiv, moramo poskrbeti za
predhodno utrjevanje. Najpogosteje se za ta namen uporablja utrjevanje s pomočjo lesenih
sider.
Ko izrežemo zgornji del profila, začnemo z vgradnjo kape (osnovni trodelni stropni lok).
Stropni lok se predhodno sestavi za napredovalnim strojem in ga na mesto vgradnje
dostavimo ročno ali s pomočjo podajalnika lokov. Pri vgradnji kape si pomagamo z dvema
ravnima tračnicama, ki sta na eni strani pritrjeni na dveh mestih na vgrajene ločne okvirje, na
drugi strani pa segata vsaj 1,2 m preko zadnjega vgrajenega ločnega okvirja. Ko je stropni lok
nameščen na tračnice, se s pomočjo dveh volanov (spon) na vsaki tračnici poravna po višini in
smeri, nato pa založi s krajniki. Po postavitvi osnovnega stropnega loka dokončamo zalaganje
z opažem. Sledi čiščenje premoga, ki je ostal za rezanjem zgornjega dela profila in je služil
kot delovni oder za vgradnjo stropnega loka. Nadaljujemo z izrezovanjem spodnjega dela
profila komore. Ko z izrezovanjem srednjega dela zaključimo, na vsako stran k postavljenemu
stropnemu loku vgradimo eno stojko, ki jo postavimo na hrastov podstavek in z objemkami
priključimo na stropni lok. S podstavki preprečujemo pogrezanje stojk in s tem celotnega
ločnega okvirja. Sočasno vgradimo veznice med osnovni okvir in zadnji fiksno vgrajen ločni
okvir. Z veznicami zagotovimo enakomerno in pravilno razdaljo med ločnimi okvirji. Ko je
osnovni okvir vgrajen, izdelamo opaž po celotnem profilu. Sledi vgradnja vmesnih stropnih
lokov, ki jih vgradimo s pomočjo nastavka na rezalni roki napredovalnega troja. Najprej
popustimo viseče tračnice in jih umaknemo, nato pa z nastavkom dvignemo vmesni stropni
lok na želeno mesto in nanj z objemkami pritrdimo bočne stojke. Proces z ročico ponovimo za
drugi vmesni okvir.
Po izdelavi okoli 35 m montažne komore se prične vgradnja talnih lokov. Če je potrebno, se
lahko talne loka začne vgrajevati tudi prej. Talne loke sestavljajo trije segmenti JLP. Talni lok
je na osnovni okvir priključen z 200mm dolgim nastavkom loka, ki je z objemko pritrjen na
stojko. Preden se lahko začne vgradnja talnih lokov je potrebno demontirati odvozni
transporter na odseku, kjer se bodo vgradili talni ločni okvirji in umakniti napredovalni stroj.
Napredovalni stroj je potrebno pred pričetkom vgradnje talnih lokov vkopati, nato pa se izreže
spodnji del komornega profila. Preostali del premoga se očisti ročno. Pri vgradnji talnih lokov
ne vgrajujemo opaže, le te pa po koncu vgradnje zasujemo s premogom, da poravnamo tla.
Faze izdelave montažnih komor so prikazane v prilogi 3 (Planinc, 1992).
29

SKARLOVNIK Nejc; Načrtovanje in izgradnja pomožnih jamskih objektov v procesu priprave širokočelnega odstopajočega
načina odkopavanja. Magistrsko delo, UL, NTF, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo in okolje, Ljubljana 2016

3.5.4 Izdelava pripadajočih niš
Za vgradnjo montažnih vitlov sočasno z izdelavo montažne komore izdelamo dve niši, ki sta
pozicionirani po ena na vsaki strani komore. Eno pripadajočo nišo izdelamo ob montažnem
jašku na skupni osi z montažno komoro in je namenjena manevriranju sekcij. Drugo izdelamo
ob križišču z odvozno progo na osi z montažno komoro in je namenjena namestitvi vitla za
vgrajevanje sekcij. Obe niši sta podgrajeni po enakem tehnološkem procesu, ki ga
uporabljamo pri izdelavi drugih prog. V osnovi so niše podgrajene s štiridelnim ločnim
podporjem, po potrebi pa uporabimo šestdelno ločno podporje. Pozicija niš je prikazana v
prilogi 4 (Skarlovnik, 2012).
Potrebne dimenzije niše pri montažnem jašku so:
 dolžine

6,0 m

 širine

4,2 m

 višine

3,2 m

Potrebne dimenzije niše pri odvozni progi so:
 dolžine

3,0 m

 širine

4,2 m

 višine

3,2 m
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4 TEHNOLOGIJA IZDELAVE VRTALNIH JAŠKOV
4.1 Namen
Namen vrtalnih jaškov (slika 12) je zagotoviti potrebno višino v progi za namestitev vrtalne
garniture ter omogočiti manevrski prostor za dodajanje, spuščanje in izvlačenje vrtalnega
drogovja pri vrtanju jamskih vrtin v strop in tla. Vrtalne jaške izdelujemo sočasno z izdelavo
jamskih prog, saj s tem zagotovimo kontinuirano dostavo materiala in odvoz izkopanine z
delovišča.

4.2 Podgradni materiali
4.2.1 Jekleno ločno podporje, objemke in veznice
Pri podgradnji vrtalnih jaškov se uporablja JLP tip K-24. Za podgradnjo stropa in bočne stene,
ter ojačitve v smerni progi se uporabljajo ravni ločni segmenti dolžine 2320 mm in 2650 mm,
ki se za zagotavljanje potrebnih dolžin sestavljajo. Prekrivanje pri sestavljenih ločnih
segmentih mora biti najmanj 400mm. Razdalja med posameznimi ločnimi segmenti v dobrih
razmerah znaša 400 mm, v slabih razmerah pa razdalja znaša 300 mm in se zagotovi z
veznicami. Povezava ločnih segmentov z veznicami mora biti zagotovljena na vsaj dveh
mestih (Dervarič idr., 2011b).
4.2.2 Les za izdelavo skladov in opaža
Lesene sklade pri vrtalnih jaških izdelujemo iz lesa, ki je različne dolžine, debeline in
kvalitete. Les mora biti v skladih zložen tesno skupaj, posamezne plasti pa se morajo križati
pravokotno. Lesen opaž pri zalaganju bokov in stropa vrtalnega jaška je dolžine od 1200 do
1500 mm in debeline od 40 do 70 mm (Planinc, 1992).
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Slika 11: Prikaz zlaganja lesenih skladov v 3D modelu (Skarlovnik, 2016)

4.3 Tehnološki postopek izdelave vrtalnega jaška
Dolžina odseka za vrtalni jašek je odvisna od potrebne zagotovitve širine vrtalnega jaška. Od
predvidene lokacije lesenega sklada naprej izdelamo še najmanj dva odseka proge. Čelno
steno proge nato zavarujemo po ustreznem postopku. Napredovalni stroj umaknemo s
področja, delavci pa se vrnejo k izgradnji vrtalnega jaška.
Izdelava konstrukcije vrtalnega jaška poteka zaporedno po naslednjih fazah (Planinc, 1992):
 vgradnja ravnih ločnih nosilcev za dodatno podpiranje stropa,
 ropanje ločnega podporja,
 izkop in izdelava lesenih skladov,
 izkop in priprava prostora v bokih za namestitev vertikalnih ravnih ločnih
nosilcev,
 podgradnja stropa križišča z ravnimi ločnimi nosilci,
 ropanje preostalega ločnega podporja,
 vgradnja ravnih ločnih nosilcev za zavarovanje bočne stene.
Najprej na dolžini odseka vrtalnega jaška s sestavljenimi ravnimi ločnimi nosilci dodatno
podpremo stropne loke. Dodatna podgradnja mora prekrivati najmanj dva ločna okvirja na
vsaki strani odseka vrtalnega jaška. Preden začnemo z izdelavo lesenih skladov, je potrebno
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na vsaki strani odseka vrtalnega jaška izropati najmanj en komplet bočnega, talnega in
stropnega ločnega nosilca. Komplete izropamo na strani proge, kjer bo izdelan vrtalni jašek.
Premog v boku proge izkopljemo ročno, če pa je sloj premoga trd, uporabimo delno
odstreljevanje. Izkopanega premoga iz prostora ne odvažamo, ampak uporabimo kot delovni
oder za vgradnjo lesenih skladov in stropnih ločnih segmentov. Ko izkopljemo v boku proge
prostor za lesene sklade, začnemo z vgradnjo lesenih skladov. Na vsaki strani odseka
vgradimo ravni ločni segment, ki nam služi kot dodatna podpora lesenim skladom in
sestavljenim ločnim nosilcem pri zavarovanju bočne stene. Vertikalni ločni nosilec z dvema
objemkama pritrdimo na zadnji ločni okvir. Leseni skladi so skupaj tesno zloženi iz plasti, ki
se križajo pod pravim kotom (90˚). Dolžina sklada mora nalegati na tri ločne okvirje in znaša
najmanj 800 mm. Skladi so v stropnem delu postavljeni nad stropnimi ločnimi nosilci na
celotni dolžini vrtalnega jaška in morajo biti široki najmanj 1000 mm. Višina skladov je
odvisna od zahtevane višine vrtalnega jaška in je najmanj 650 mm nad nivojem stropnih
ločnih nosilcev v progi. Sledi namestitev vzdolžnih stropnih sestavljenih ravnih nosilcev, ki
poteka postopoma. Preden vgradimo ločni nosilec, je potrebno na tem delu odstraniti premog
nad lesenim skladom. Premog izkopljemo čim bolj po konturi stropa zaradi stabilnosti
vrtalnega jaška. Premog na tem mestu izkopamo ročno, v bolj trdih slojih premoga pa
uporabljamo delno odstreljevanje. Sproti vzdolžne ravne ločne segmente zalagamo z opažem,
odprtine med stropom in opažem pa zapolnimo s kosi lesa ali premoga. Nato izropamo
preostale komplete bočnih, talnih in stropnih lokov na odseku vrtalnega jaška, s čimer
povežemo progo z vrtalnim jaškom. Premog, ki nam je služil kot delovni oder, odstranimo s
pomočjo napredovalnega stroja in nadaljujemo z varovanjem bočne stene vrtalnega jaška.
Preden bočno steno zavarujemo, jo je potrebno obtrkati zaradi nevarnosti krušenja premoga.
Bočno steno zavarujemo s sestavljenimi ravnimi ločnimi nosilci, ki so med seboj povezani z
veznicami in založeni z opažem. Po potrebi bočno steno tudi sidramo.
Bočna stena vrtalnega jaška se zavaruje mo naslednjem postopku:
Za ločne okvirje, na katerih so zgrajeni leseni skladi, na tla položimo prvi sestavljen ravni
ločni nosilec. Prekrivati morajo najmanj dva ločna okvirja na vsaki strani odseka vrtalnega
jaška. Vse sestavljene ravne ločne nosilce sestavimo na delovišču. Sledi vgradnja vseh
naslednjih ravnih nosilcev po enakem postopku. Nosilce vgradimo v potrebni gostoti, ki je
odvisna od pogojev hribine. Vse nosilce med seboj vsaj na dveh mestih povežemo z
veznicami, ki zagotavljajo enakomeren razmik med nosilci. Sočasno z vgradnjo nosilcev
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steno zavarujemo z lesenim opažem debeline 40 mm, ki preprečuje krušenje premoga v
prazen prostor. Vrtalni jašek je prikazan v prilogi 2 (Dervarič idr., 2011a).

Slika 12: 3D prikaz vrtalnega jaška (Skarlovnik, 2016)
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5 TEHNOLOGIJA IZDELAVE SLEPIH JAŠKOV
5.1 Namen
Slepi jaški so vertikalni jamski prostori, ki niso neposredno vezani s površino.
Slepi jaški se izdelujejo za različne namene:
 prezračevanje,
 prehod ljudi,
 odvodnjavanje,
 odpiranje ali sanacijo visečih filtrov pri odvodnjavanju,
 transport.
Glede na namen slepega jaška se določi obliko in velikost prečnega preseka. Podgrajuje
se jih s pomočjo ločnega podporja krožnega profila potrebnih velikosti (Planinc, 1992)..
Jašek lahko izdelujemo:
 s pomočjo odstreljevanja,
 z ročnim izkopavanjem.

5.2 Način izdelave slepih jaškov
Slepe jaške izdelujemo na dva načina:
 izdelava jaška od spodaj navzgor,
 izdelava jaška od zgoraj navzdol.
V hribinah s slabšimi geomehanskimi lastnostmi je bolj primerna uporaba metoda
izdelave jaška od zgoraj navzdol. V tem primeru je potrebno odseke podgrajevati sproti.
Način izdelave jaškov od spodaj navzdol omogoča lažje odstranjevanje nakopanine, saj
lahko izkoristimo gravitacijsko silo, obstaja pa večja nevarnost poškodb, ki jo
predstavljajo padajoči kosi nakopanine.
Izbira načina izdelave jaška je odvisna tudi od operativnih možnosti glede na (Planinc,
1992):
 možnost prezračevanja,
 primernejšo dostavo materiala,
 gabarite jaška,
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 možnost odstreljevanja hribine,
 možnost vrtanja vrtin večjega premera.

5.3 Tehnološki postopek izdelave slepih jaškov od spodaj navzgor
Tehnološki postopek izdelave slepih jaškov od spodaj navzgor razvrstimo na naslednje
delovne faze (Planinc, 1992):
 izdelava podnožja jaška


izdelava jaška

5.3.1 Izdelava podnožja jaška
V prvi fazi izdelave jaška se v pristopni progi pripravi teren in izdela podnožje jaška, ki
služi za oporo podporju jaška.
Izdelavo podnožja sestavljajo naslednje delovne operacije, ki potekajo zaporedno:
 ropanje ločnega podporja,
 izdelava lesenih skladov,
 ropanje preostalih ločnih okvirjev.
Izdelava jaška se prične z ropanjem ločnega podporja za izdelavo lesenih skladov. Razdalja
med lesenimi skladi je odvisna od zahtevanega premera jaška. Leseni skladi se izdelajo
zaporedno najprej na eni in nato na drugi strani proge do vrha podporja. Skladi so izdelani iz
hrastovega lesa, ki je tesno zložen v sloje, ki se med seboj pravokotno križajo. Skladi
prevzamejo del teže podgradnje jaška. Po zaključeni izdelavi lesenih skladov se izropajo še
preostali ločni okvirji, ki se nahajajo med lesenimi skladi. Nato se na vsaki strani prečno na
smer proge na sklade položi od 3 do 4 hrastove podvleke. Na hrastove podvleke se na vsaki
strani v smeri proge naslonijo po 3 ravni nosilci, sestavljeni iz ločnih segmentov. Na te
nosilce se namesti prvi prstan ločnega podporja jaška. Prvi prstan mora nalegati po celotni
površini oboda na podnožje jaška (Planinc, 1992).

5.3.2 Izdelava Jaška
Izkop jaška poteka z odkopnimi kladivi na komprimirani zrak, v primeru ugodnih razmer, pa
lahko v trdni hribini izvajamo izkop s pomočjo odstreljevanja. Podgradnja bokov jaška se
izvaja z ločnimi prstani potrebnega prečnega preseka, ki se vgradijo na medsebojni razdalji 1
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m. Ta razdalja se v neugodnih hribinskih razmerah zmanjša. Ločni prstani so med seboj
razprti s pomočjo lesenih razpon, katerih gostota je odvisna od velikosti prečnega preseka
jaška. Minimalno število razpon je 4. Sproti se na stenah vgrajuje opaž iz rezanega hrastovega lesu.
Ločni prstani se v hribino fiksirajo s pomočjo lesenih zagozd, odprtine med podgradnjo in steno pa se
zapolni z izkopanino. V primeru nastanka oksidacijskih procesov, je potrebno v stenah dodatno izdelati
izolacijsko oblogo s pomočjo injektirnih mas (Planinc, 1992).
5.3.2.1 Odvoz izkopanine
Transport izkopanine je urejen s pomočjo kovinske cevi, ki se jo podaljšuje skladno z napredovanjem
izgradnje jaška. Cev je fiksirana s pomočjo jeklenih vrvi, ki so pritrjene na podporje jaška. Za
kontinuirano spuščanje nakopanine je na koncu cevi izdelana primerna sipka, cev pa je deloma
zapolnjena zaradi blaženja hitrosti padanja nakopanine. Ustje cevi mora biti zavarovano s fiksiranim
pokrov v katerem so odprtine za doziranje izkopanine, ki pa morajo biti takšnega preseka, da je
onemogočen padec delavcev vanjo. Premer vrtine ne sme presegati 200 mm (Planinc, 1992).

5.3.2.2 Dostava materiala
Material se do vznožja jaška dostavlja po običajnih transportnih poteh. Iz vznožja do varovalnega odra
se material prenaša s pomočjo vitla in škripca. Do delovnega odra se preloži ročno skozi delovno
odprtino v odru (Planinc, 1992).
5.3.2.3 Prezračevanje
Prezračevanje delovišča je urejeno s pomočjo separatnega zračenja z aksialnim cevnim ventilatorjem.
Ventilator ustrezne kapacitete je nameščen v svežem zračnem toki in preko prezračevalnih cevi
premera 400 mm transportira sveži zrak na delovišče (Planinc, 1992).
5.3.2.4 Opremljenost jaška med izdelavo
Za varno izdelavo jaška od spodaj navzgor ga moramo opremiti z (Planinc, 1992):


delovnim odrom,



varovalnim odrom,



oddelki za:


pohod moštva,



dvig ali spust materiala,



transport nakopanine in



prezračevanje.
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5.3.2.4.1 Delovni oder

Delovni oder se izdela, ko jašek doseže višino 1,5 m. Delovni oder se izdela iz hrastovih podvlek, ki se
jih nasloni na prvi ločni okvir in vpne v hribino. Medseboja razdalja med podvlekami ne sme biti večja
od 1 m. Podvleke se tesno prekrijejo s plohi debeline nad 5 cm. Delovni oder mora prekrivati celoten
presek jaška in mora imeti odprtine za prehod delavcev, zračilno cev in presip izkopanine. Na ustju
odprtine za prehod delavcev mora biti vgrajen pokrov, ki preprečuje morebitne padce materiala ali
delavcev vanjo. Pokrov je lahko odprt le ob prehodu delavcev in dostavi materiala, drugače pa mora biti
vedno zaprt. Delovni oder omogoča nemoten potek vseh delovnih operacij pri izdelavi jaška. Pri izkopu
nanj pada nakopanina, ki se nato skozi presip transportira na dno jaška. Razdalja od delovnega odra do
čela delovišča (stropa) ne sme presegati 3 m, zato se skladno z napredkom čela delovišča prestavlja tudi
delovni oder (Planinc, 1992).
5.3.2.4.2 Varovalni oder

Za preprečitev padanja nakopanine in materiala iz delovnega odra na dno jaška se v jašku na razdalji od
1,5 m do 3 m od delovnega odra vgradi varovalni oder. V varovalnem odru so izdelane odprtine za
prehod ljudi, transport materiala na varovalni oder, prezračevalne cevi in transport izkopanine. Na
odprtini za dostavo materiala mora biti vgrajen dovolj močan pokrov, ker se nanj po transportu materiala
skozi odprtino odlaga transportiran material (Planinc, 1992).
5.3.2.4.3 Oddelki

Jašek je razdeljen na pohodni in transportni oddelek, ki sta med seboj ločena s fizično pregrado.

Pohodni oddelek
Oddelek za pohod ljudi zavzema polovico svetlega profila jaška in je opremljen z vmesnimi
počivališči. Na vmesnih odrih za počivanje se izdelajo odprtine za prehod ljudi. Velikost
odprtine mora znašati najmanj 0,7 x 0,6 m. Med vmesnimi odri so paralelno nameščene lestve,
ki morajo skozi odprtino segati minimalno 1 m. Med prehodom delavcev skozi pohodni
oddelek na isti lestvi sočasno ne sme biti več kot en delavec.

Oddelek za transport
Oddelek za transport materiala zavzema drugo polovico svetlega profila jaška in je namenjen
transportu materiala. V transportnem oddelku so vgrajeni še (Planinc, 1992):
 rebrasta zračilna cev za prezračevanje in
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 kovinska cev za transport izkopanine.

5.4 Tehnološki postopek izdelave slepih jaškov od zgoraj navzdol
Tehnološki postopek izdelave slepih jaškov od zgoraj navzdol obsega naslednje delovne
faze (Planinc, 1992):
 izdelavo ustja jaška,
 vrtanje vrtine večjega premera,
 izdelavo podnožja jaška,
 izkop in podgradnjo jaška.

5.4.1 Izdelava ustja jaška
Na ustju se iz jeklenih nosilcev izdela profilni venec ustrezne oblike. Pri jaških manjših
prečnih prerezov se za ta namen lahko uporabijo dve jekleni tračnici. Na nosilni venec se s
pomočjo posebnih objemk pritrdi prvi obroč, ki je sestavljen iz JLP. Prvi obroč se lahko na
venec pritrdi tudi s pomočjo jeklenih vrvi (Planinc, 1992).
5.4.2 Vrtanje vrtine za izpust izkopanine
Pri poglabljanju jaška se za potrebe lažjega odvoza izkopanine izvrta v osi jaška vrtina premera najmanj
600 mm s pomočjo katere lahko na spodnji horizont spuščamo nakopanino. Vrtina se zacevi s kovinsko
cevjo. Pri poglabljanju jaška se cev z napredkom krajša. Ustje cevi mora biti opremljeno z
varovalnim pokrovom. Pod vrtino je potrebno izdelati sipko za spuščanje premoga pri
poglabljanju jaška (Planinc, 1992).
5.4.3 Izdelava podnožja jaška
Izdelava podnožja jaška je enaka izdelavi podnožja jaška, ki se izdeluje od spodaj navzgor. Razlika je le
v tem, da se v tem primeru na ravnih ločnih nosilcih namesto prvega ločnega okvirja izdela celoten
profil podnožja s pomočjo ravnih ločnih nosilcev in opaža (Planinc, 1992).
5.4.4 Izkop In podgradnja jaška
Izkop jaška poteka z odkopnimi kladivi na komprimirani zrak, v primeru ugodnih razmer, pa lahko v
trdni hribini izvajamo izkop s pomočjo odstreljevanja. Tehnični vodja delovišča določi shemo vrtanja in
polnjenja vrtin. Podgradnja bokov jaška se izvaja z ločnimi prstani potrebnega prečnega
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preseka, ki se vgradijo na medsebojni razdalji 1 m. Ta razdalja se v neugodnih hribinskih
razmerah zmanjša. Ločni okvirji se s pomočjo veznic obešajo na predhodno vgrajene ločne okvirje,
nato pa fiksirajo z lesenimi zagozdami. Število veznic je odvisno od velikosti obsega ločnih okvirjev in
znaša 4 do 8 kosov na okvir. Glede na hribinske pogoje se vsaka 2 metra jašek dodatno podgradi z
jeklenimi sidri premera 22 mm in dolžine 1,5 m. Celotno bočno steno jaška se obloži z opažem
debeline najmanj 4 cm (Planinc, 1992).
5.4.4.1 Odvoz izkopanine
Odvoz izkopanine poteka preko zaceljene vrtine do dna jaška, od koder jo odvažamo s standardnimi
metodami. Cev je zaradi blaženja padcev nakopanine vedno deloma napolnjena (Planinc, 1992).
5.4.4.2 Dostava materiale
Do delovišča se material za izdelavo spušča s pomočjo vitla in škripca. Pri dostavi materiala se na
varovalnem odru odpre pokrov odprtine za dostavo materiala, ob enem pa se morajo vsi delavci zaradi
varnosti umakniti iz jaška (Planinc, 1992).
5.4.4.3 Prezračevanje
Prezračevanje delovišča je urejeno s pomočjo separatnega zračenja z aksialnim cevnim ventilatorjem.
Ventilator ustrezne kapacitete je nameščen v svežem zračnem toki in preko prezračevalnih cevi
premera 400 mm, ki so napeljane skozi varovalni oder, transportira sveži zrak na delovišče. Zračilna
cev je pritrjena na ločno podporje ob boku jaška in se podaljšuje skupaj z napredovanjem
delovišča.
5.4.4.4 Opremljenost jaška med izdelavo
Med gradnjo jaška od zgoraj navzdol moramo jašek opremiti z (Planinc, 1992):
 varovalnim odrom:


na ustju jaška,



v jašku;

 vmesnimi odri za počivališče;
 oddelki za:


pohod moštva,



dostavo materiala;

 leseno lestvijo.
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5.4.4.4.1 Varovalni oder

Varovalni oder na ustju jaška
Ko jašek doseže globino 2 m je potrebno na ustju jaška izdelati varovalni oder, ki pokriva celotno
odprtino jaška. Izdela se iz hrastovih podvlek, ki se jih nasloni na prvi ločni okvir in vpne v bok pristopne
proge. Medseboja razdalja med podvlekami ne sme biti večja od 1 m. Podvleke se tesno prekrijejo s
plohi debeline nad 5 cm. V varovalnem odru se izdelajo odprtine za zračilno cev, prehod ljudi in
transport materiala. Odprtini za prehod ljudi in dostavo materiala opremimo z lesenim pokrovom, ki je
fiksno pritrjen na varovalni oder s pomočjo tečajev.
Varovalni oder v jašku
Varovalni oder je lahko od čelne stene delovišča oddaljen največ 10 m, zato je potrebno v primeru da je
jašek globlji od 10 m, varovalni oder izdelati tudi v jašku. Varovalni oder ščiti delavce na delovišču pred
padajočimi predmeti. Varovalni oder v jašku se izdela na enak način kot na ustju jaška. Nosilne
podvleke se nasloni na podporje jaška in vpnemo v hribino bokov jaška. Paziti je potrebno, da se
odprtina za dostavo materiala tlorisno ujema z odprtino na varovalnem odru ustja jaška (Planinc, 1992).
5.4.4.4.2 Vmesni odri

Na vsake 4 m se v pohodnem oddelku izdela vmesni oder z odprtino za prehod ljudi, ki je na
vsakem naslednjem odru zamaknjena za površino odprtine. Oder se izdela iz podvlek nato pa
tesno prekrije s 5 cm debelimi plohi, ki se pribijejo na podvleke (Planinc, 1992).

5.4.4.4.3 Oddelki

Jašek mora biti razdeljen na pohodni in transportni del, ki sta med seboj ločena s fizično
pregrado.

Pohodni oddelek
Pohodni oddelek predstavlja polovico preseka jaška in je razdeljen z vmesnimi odri in
opremljen z lestvami. Lestve so med odpri postavljene paralelno.
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Oddelek za dostavo materiala
Drugo polovico jaška zavzema oddelek za dostavo materiala, v katerem je napeljana tudi
prezračevalna cev (Planinc, 1992).

5.5 Naprave za sporazumevanje
Komunikacija pri izdelavi slepih jaškov je zagotovljena s pomočjo indukcijskih telefonskih aparatov in
signalnih naprav, ki so A testirane..

5.6 Organiziranost tehnološkega procesa
5.6.1 Obložitev
Na izmeno je pri izdelavi slepih jaškov zaposlenih 5 izkušenih rudarjev, saj je tehnološki proces
izgradnje zelo zahteven.
5.6.2 Učinki
Napredki in učinki se pri izdelavi slepih jaškov spreminjajo glede na zahtevnost in obseg del. V
normalnih pogojih dela so povprečni naslednji (Planinc, 1992):
 izdelava slepega jaška od zgoraj navzdol 2,0 do 3,0 m/dan,
 izdelava slepega jaška od spodaj navzgor 1,4 do 2,1 m/dan.

Pri obložitvi 15 delavcev/dan dobimo naslednje učinke:
 izdelava slepega jaška od zgoraj navzdol 0,13 do 0,2 m/dnino.
 izdelava slepega jaška od spodaj navzgor 0,09 do 0,14 m/dnino.
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6 ZAKLJUČEK

Na letni ravni v Premogovniku Velenje izdelamo od 5 do 10 km jamskih prog. Pri delovnem
procesu se pojavlja potreba po specifičnih delovnih nalogah in za nemoteno delovanje
proizvodnje za te potrebe izdelamo pomožne jamske objekte.
Premogovnik Velenje ves čas vlaga v razvoj in modernizacijo. V zadnjih letih je velik
poudarek na izboljšavi tehnoloških procesov izdelave in podgradnje pomožnih jamskih
objektov. Iz analiz je bilo ugotovljeno, da pomožni jamski objekti predstavljajo največjo
potencialno nevarnost porušitve zaradi svoje nezvezne podgradnje in nezvezne priključitve na
jamske proge, možnost porušitve pa se zaradi pomikanja odkopnih plošč vedno globlje ves
čas povečuje, kar je posledica vedno večjih pritiskov na podporne elemente. Zato je v
prihodnje potrebno rešitve iskati predvsem v izboljšavi podpornih elementov in nadaljevanju
izboljšav pri tehnoloških procesih izgradnje. Predvsem je potrebno velik poudarek nameniti
vrtalnim in montažnim jaškom ter vsem oblikam jamskih križišč.
Poleg vlaganja v nove podporne elemente za podgradnjo pomožnih objektov pa je potrebno
sočasno nadaljevati z vlaganjem v modernizacijo vseh oblik opreme in orodja za izgradnjo,
saj bomo tako dosegali vedno boljše rezultate, posledično pa se bo povečevala humanizacija
in učinkovitost dela, k čemur Premogovnik Velenje ves čas stremi.
V zadnjem obdobju so novosti na področju opreme obsegale vpeljavo nove mobilne
transportne enote Hazemag MCS 27, podajalnika lokov PL08-PV, novega napredovalnega
stroja GPK-PV, ki je plod znanja strokovnjakov Premogovnika Velenje, in strojčka za
privijanje matic Ingerosoll 2151P1SP. Vse to je prispevalo k velikemu napredku na področju
humanizacije dela.
V tem dokumentu so zbrani tehnološki postopki izgradnje pomožnih objektov, opisanih v
magistrskem delu. Prav tako so bile izdelane vse pripadajoče tehnične risbe in 3D-model
vrtalnega jaška.
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Priloga 1: Montažni jašek (M 1:50)
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Priloga 2: Vrtalni jašek (M 1:50)
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Priloga 5: Vrtalni jašek – 3D model (M 1:50)
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