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Izdelovanje velikih podzemnih prostorov je že od nekdaj človekova potreba. Najprej so velike jame človeku 
rabile za bivališče, kasneje pa jih je začel graditi in poglabljati tudi sam. Izdelovanje podzemnih prostorov, 
predorov in jaškov ima tako že dolgoletno tradicijo. Na začetku so pod zemljo delali na preprost način, delo 
je bilo ročno, delovni pogoji so bili težki in prav to je botrovalo tudi mnogim delovnim nesrečam, ki so se 
prepogosto končale s težkimi posledicami. Danes so metode izdelovanja podzemnih prostorov, predorov in 
jaškov bistveno bolj izpopolnjene.

V učbeniku Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov je na začetku predstavljena izdelava jam-
skih prog, ki v veliki meri vpliva na racionalnost proizvodnje premoga. V enem od še delujočih premogovnikov 
v Sloveniji, Premogovniku Velenje, neprenehoma uvajajo nove postopke tako v procesu izgradnje jamskih prog 
kakor tudi v procesu izgradnje drugih podzemnih prostorov. V zadnjih letih intenzivno uvajajo sidranje kot 
dodatni podporni element pri izdelavi jamskih prog, potrebnih za proces proizvodnje premoga. V prvem delu 
je pozornost posvečena tehnologiji izdelave stabilnih jamskih prog, podgrajenih z AB paneli.

Z razvojem cestnega in železniškega prometa so se  potrebe po gradnji podzemnih objektov povečale. V na-
daljevanju učbenika so obdelani vsi postopki, ki se uporabljajo pri izgradnji podzemnih prostorov. Predstavljen 
je razvoj in namen podzemnih prostorov ter različne metode izgradnje v svetu. opisana je nova avstrijska 
metoda gradnje podzemnih prostorov, ki velja za najbolj razširjeno v svetu. Velik poudarek je na načrtovanju 
podpornih ukrepov pri izgradnji velikih podzemnih prostorov ter seveda tehnologiji izkopa in same podgra-
dnje. Kot praktični primer je predstavljena izgradnja predora Markovec na trasi hitre ceste Koper−Izola, ki je 
zadnji predor v izgradnji na slovenskem avtocestnem križu.

Ker v Sloveniji razen predorov gradimo zelo malo podzemnih prostorov, je v tretjem delu učbenika predsta-
vljena tudi izdelava jaškov, ki jih prav tako lahko štejemo med podzemne prostore.  Največji poudarek je na 
izgradnji novega izvoznega jaška NoP II v Premogovniku Velenje, ki bo racionaliziral transportne stroške 
premoga po sedanjem obstoječem nadkopu Pesje.

Za dijake velja, da bodo lahko večino opisanih tehnoloških postopkov in elektro-strojne opreme, ki je opisana 
v tem učbeniku, spoznali pri praktičnem pouku svojega izobraževanja za program Geostrojnik-rudar in Geo-
tehnik. Tako bodo lahko svoje teoretično znanje nadgradili še s praktičnim, ki je zelo pomembno za njihovo 
nadaljnjo poklicno kariero.
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Izdelava podzemnih prostorov v rudarstvu je slonela na izkušnjah, pridobljenih skozi stoletja in je šele v 
zadnjih nekaj desetletjih znanstveno podprta. Vpliv stroškov pri izdelavi in pretesarbi jamskih prog na ceno 
celotnega premoga in tako pridobljene energije ni zanemarljiv. Zato so v Premogovniku Velenje začeli z me-
haniziranjem pripravskih delovišč, uvajanjem posodobljenih tehnoloških postopkov pri izdelavi jamskih prog, 
optimizacijo uporabljene opreme in humanizacijo dela.

Jamske proge izdelujejo strojno in so podprte z jeklenim ločnim podporjem (JLP). Vse proge je treba skrbno 
izdelati, podpreti ter obdati s protipožarnim izolacijskim plaščem. 

V osnovi poznamo tri različne tehnologije izdelave jamskih prog in prostorov:

 • tehnologija izdelave etažnih jamskih prog,

 • tehnologija izdelave stabilnih jamskih prog in 
prostorov, podprtih z JLP, armaturno mrežo, 
železnimi sidri ter brizganim betonom,

 • tehnologija izdelave stabilnih jamskih prog in  
prostorov z AB paneli.

Slika 1: Etažna jamska proga in rezalno-napredovalni stroj 

»etažna jamska proga« 
jamska proga, namenjena za kasnejše 
mehanizirano odkopavanje odkopne plošče 
(dostavna in odvozna)
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2.1 TEHNOLOGIJA IZDELAVE ETAŽNIH JAMSKIH PROG

osnovna funkcija etažnih jamskih prog je zagotavljanje varnosti v prostorih, v katerih se odvijajo aktivnosti, 
ki so potrebne za pridobivanje premoga (dostava materiala, odvoz nakopanega premoga, prezračevanje, od-
vodnjavanje idr.). Temu primerno mora biti izbrana tehnologija izdelave, ki temelji na zaporednem izvajanju 
izkopa in podgrajevanja.

Podrobneje je tehnologija izdelave etažnih jamskih prog obdelana v poglavju 2.2. učbenika 
Pridobivanje in transport v podzemnem rudarstvu.

Na virtualni predstavitvi PV si oglej pripravsko delovišče ter s pomočjo učbenika Pridobivanje in 
transport v podzemnem rudarstvu ponovi proces izdelave etažnih jamskih prog in značilnosti rezalno-
napredovalnih strojev.

http://www.rlv.si/si/VRRLV/32.html

Slika 2: Strojno rezanje premoga Slika 3: Rezalno-napredovalni stroj GPK-PV v delavnici 
strojnega remonta

Slika 4: Rezalno-napredovalni stroj GPK-PV Slika 5: Rezalno-napredovalni stroj GPK na pripravskem 
delovišču

http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
http://www.rlv.si/si/VRRLV/32.html
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2.2  TEHNOLOGIJA IZDELAVE STABILNIH JAMSKIH PROG IN 
PROSTOROV, PODPRTIH Z JLP, ARMATURNO MREŽO, 
ŽELEZNIMI SIDRI IN BRIZGANIM BETONOM

 
 
omenili smo že, da se ta tehnologija uporablja za 
jamske proge in prostore, ki so trajnega pomena 
in imajo daljšo življenjsko dobo (izgradnja jamskih 
črpališč, glavnih odvozov premoga, skladišč in 
remiz, jamskih razdelilnih postaj, glavne zračilne 
izstopne proge itd.) Zajema dve fazi in temelji 
na podgradnji z JLP, dvojno ali trojno armaturno 
mrežo, železnimi sidri ter brizganim betonom 
trdnosti MB 30.

2.2.1 Faza I. − Izkop hribine in vgradnja JLP

Izrez profila proge, vgradnja JLP ter medsebojna razdalja med okvirji JLP poteka na enak način kot to velja za 
etažne proge.

Hkrati z vgradnjo JLP izvajamo opaženje sten 
proge s prvo armaturno mrežo Q 283  (mere 
100/100/6 mm). Sledi kontaktni betonski obrizg 
oboda proge debeline od 3 do 5 cm. Glavna funk-
cija kontaktnega betonskega obrizga je, da poveže 
hribino s podporjem in armaturno mrežo, zato je 
brizganje betona omejeno le na zapolnitev praznin 
med podporjem in prvo armaturno mrežo. Za iz-
delavo brizganega betona uporabljamo betonski 
agregat granulacije od 0 do 16 mm, tlačna trdnost 
betona je od 20 do 30 MPa. 

2.2.2 Faza II. − Nanos brizganega betona in sidranje 

Sidranje hribine po profilu izvedemo po nanosu kontaktnega obrizga. Vgrajujemo sidra iz rebrastega gradbe-
nega železa Ø25 (železna sidra), dolžine od 1 m do 2,5 m (odvisno od nabrušenosti hribine). Gostota sider 
mora biti takšna, da lahko kvalitetno vgradimo drugo armaturno mrežo na okvirje JLP, sidra pa morajo biti 
tako, da gledajo približno 20 cm iz hribine.

Po končanem sidranju je treba najprej očistiti ves 
odpadni material med okvirji JLP v tleh, nato izve-
demo betonski obrizg sten proge z brizganim beto-
nom MB 30. Uporabljamo mešalno bazo za pripra-
vo suhih betonskih mešanic in napravo za brizganje 
betona. Debelina nanosa brizganega betona je pri-
bližno 13,5 cm (debelina okvirjev JLP) od tal do vrha − po celem obodu proge. Nato s pomočjo jeklenih sidrnih 
plošč 150 x 150/Ø27 na sidra vgradimo drugo armaturno mrežo Q 283. Na koncu sledi še obrizg betona 
debeline približno 5 cm, da pokrijemo drugo armaturno mrežo, površino pa zagladimo.

Kateri so glavni podporni ukrepi  
tehnologije izdelave stabilnih jamskih 
prostorov? 

Zakaj je pomembna marka betona?

Primerjaj izdelavo etažnih in  
stabilnih jamskih prog! 

Kje se razlikujeta? Zakaj?

Glej poglavje 2.2. učbenika  
Pridobivanje in transport v podzemnem 
rudarstvu.

»marka betona MB30 «

oznaka betona, ki pove o njegovi trdnosti,  
30 MPa 

http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
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2.2.3 Elektrostrojna oprema za nanosa brizganega betona  

Stroj za nanos brizganega betona »SBS«

Stroj »SBS« je namenjen za izdelavo ometov oziroma za transport in nanašanje različnih vrst malte ali betona 
na objekte. Mesto postavitve stroja, kjer imamo možnost doziranja suhe malte ali betona, in mesto nanašanja 
sta lahko oddaljena do 1000 m. Agregati, ki jih transportiramo, so lahko različne sestave, od pepelnih malt do 
betonskih agregatov, vsebujejo lahko tudi različne dodatke za lažji transport, oprijemljivost oziroma plastič-
nost nanosa, lahko vsebujejo tudi mikroarmaturo (jeklena ali sintetična vlakna).

Slika 6: Tehnologija podgradnje stabilnih jamskih prog 
in prostorov (JLP, brizgan beton, armaturna mreža, 

železna sidra)

Slika 7: Faze podgrajevanja pri tehnologiji izdelave 
stabilnih jamskih prog in prostorov podprtih z JLP,  dvojno 
armaturno mrežo, železnimi sidri in brizganim betonom

Slika 8: Nanos brizganega betona
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Tehnični podatki stroja »SBS«

Črpalka za transport suhe betonske mešanice:

tip: TSNe

moč: 15 kW (500 V)

masa: 1200 kg

dolžina, širina, višina: 2000 x 700 x 1400 mm

kapaciteta stroja: 1 do 8 m3/h

granulacija: 0−16 mm

dovoljen tlak zraka: 0,6 MPa

dolžina transportnih cevi max.: 1000 m

premer transportnih cevi: 40, 50, 60 mm

Črpalka za tekoče dodatke:

tip: KM/e

pretok: 20–250 l/h

tlak: 12 MPa

moč: 2,2 kW (500 V)

masa: 100 kg

dolžina, širina, višina: 940 x 340 x 550 mm

Črpalka za tehnološko vodo:

tip: bne

pretok: 1200 l/h

tlak: 10 MPa

moč: 4 kW (500 V)

masa: 130 kg

Na spletni strani 
proizvajalca si oglej 
značilnosti tehnologije SBS!

http://www.clever-co.de/
sbs_shotcrete_technology.
html?&L=1

Varnostni ukrepi pri uporabi in vzdrževanju 
stroja »SBS«

 • S strojem lahko upravljajo in ga vzdržujejo samo za to 
pooblaščene osebe, ki so seznanjene z navodili.

 • Ko stroj SBS obratuje, je prepovedano zadrževanje nepoo-
blaščenih oseb v neposredni bližini stroja.

 • Prepovedano je poseganje v delovno področje stroja, ko 
ta obratuje.

 • Pri upravljanju stroja je treba uporabljati naslednja zaščitna 
sredstva: rokavice, očala, zaščitno masko, do oddaljenosti 3 
m od stroja je obvezna uporaba slušnih zaščitnih sredstev.

 • odpiranje transportnih cevi na spojih, ki so pod tlakom, 
je prepovedano.

 • Doziranje suhe betonske mešanice v stroj mora biti uskla-
jeno s pomikom mešalne komore tako, da se okolje ne 
zapraši.

 • Stroj brez pretoka vode ne sme obratovati, ker nima hla-
jenja.

 • Prepovedano je hitro povečanje zmogljivosti stroja, ker se 
lahko zamaši.

 • Če delovanje stroja prekinemo za dlje kot eno uro, je treba 
stroj obvezno očistiti.

 • Pred vsako polnitvijo s sipkim materialom morajo biti keso-
ni popolnoma prazni.

 • Prepovedan je sočasen transport materiala z VDL in obra-
tovanje stroja SBS na delovišču.

 • Če so temperature na delovišču blizu 0 °C (273 °K) , mo-
ramo cevi za vodo po vsaki daljši ustavitvi stroja spihati z 
zrakom.

 • Na delovišču, kjer nanašamo malto, lahko po potrebi mon-
tiramo daljinsko stikalo za izklop stroja, ponovni vklop pa 
lahko izvede le delavec pri samem stroju.

 • Maksimalen tlak vode je lahko 1 MPa.

Slika 9: Stroj za nanos brizganega betona »SBS«

http://www.clever-co.de/sbs_shotcrete_technology.html?&L=1
http://www.clever-co.de/sbs_shotcrete_technology.html?&L=1
http://www.clever-co.de/sbs_shotcrete_technology.html?&L=1
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Stroj za nanos brizganega betona »Aliva«

Stroj »Aliva« deluje na rotacijskem principu. Transportni material (vlažnost do 5 %) nasujemo v lijak z meša-
lom, od koder gre skozi vstopno odprtino v rotacijske komore. Vrtenje rotorja potiska transportni material 
skozi izstopno odprtino (izpihovalna komora). Stisnjen zrak prazni rotacijske komore in potiska transportno 
sredstvo v transportni cevovod. Pnevmatsko potiskan tanek tok materiala (material plava v toku) prihaja v 
končno šobo, kjer se dodaja voda za vlaženje.

Uporabljamo ga pri primarnem podgrajevanju za na-
našanje brizganega betona na odprte površine, pri 
permanizaciji pa za izdelavo posteljice in za zapol-
njevanje prostora med paneli in hribino.

Stroj za nanos brizganega betona »Meyco Piccola«

Stroj za omet Meyco Piccola 25.2/L je namenjen izključno kontinuirani pripravi in nanosu malte, sestavljene 
iz suhega predhodno pomešanega materiala za brizganje (mokri postopek), kakor tudi za injektiranje in za-
polnjevanje.

Stroj je sestavljen iz ohišja, zbiralnika − zalogovnika suhe malte, mešalne cevi, črpalke, krmilno-nastavitvenih 
ventilov, pnevmatskega motorja z gonilom ter transportne cevi z brizgalno šobo. Posamezni sklopi so med 
seboj povezani in tvorijo celoto. Krmiljenje posameznega sklopa je urejeno ločeno preko krmilno nastavitve-
nih ventilov. Če se stroj uporablja za injektiranje in zapolnjevanje, je treba na tlačni izhod črpalke namestiti 
varnostni ventil ter ga nastaviti na tlak, kakršen je predviden v projektni dokumentaciji. Poleg navedenega je 
treba v primeru injektiranja ali zapolnjevanja na transportno cev namestiti ustrezen ročnik (priključek).

»permanizacija« 
strojno nanašanje brizgane betonske obloge

Primerjaj stroja Aliva in SBS. Kaj so njune 
prednosti/slabosti, za kaj se uporablja Aliva? 
Pomagaj si s spletno stranjo proizvajalca.

http://www.aliva.co.uk/#/concrete-
spraying/4518550756

Kaj je posebnost stroja »Meyco Piccola« glede na ostale stroje? Pomagaj si s spletno stranjo 
proizvajalca.

http://www.meycoequipment.com/us/products/piccola/

Tehnični podatki stroja »Aliva«

Črpalka za transport suhe betonske mešanice:

kapaciteta: 2–4 m3/h

velikost zrn materiala: 0–20 mm

premer dozirne cevi: ø50 mm

poraba komprimiranega zraka: 400 m3/h pri 0,6 MPa

dimenzije stroja:

dolžina: 1680 mm

širina: 670 mm

višina: 1270 mm

Varnostni ukrepi pri uporabi in vzdrževanju 
stroja »Aliva«

 • Stroji za transport betona tip »Aliva« so primerni za ome-
tavanje jamskih prostorov, za zapolnjevanje odprtin na ste-
nah obzidanih jamskih prostorov in za betoniranje oblog s 
cementno malto.

 • S strojem lahko opravlja KV delavec, ki ga za to določi 
odgovorni nadzornik in ki je dobro seznanjen z navodili.

 • Upravljavec stroja je odgovoren za pravilno in brezhibno 
delovanje stroja.

 • Delavec pri šobi na koncu transportne gumi cevi je odgo-
voren za pripravo betona primerne vlažnosti, za nanos be-
tona na hribino ter za samo izdelavo betonskih oblog. Prav 
tako je odgovoren za pravilno nanašanje betona na hribi-
no, posebej mora paziti, da ne bi prihajalo do prevelikega 
odpadanja betona s hribine (upoštevati je treba pravoko-
tnost in oddaljenost šobe od mesta nanašanja betona).

 • Pred čiščenjem stroja mora odgovorna oseba izklopiti in 
zakleniti glavno stikalo elektromotorja stroja, če je pogon 
na elektriko. Če je pogon pnevmatski, je treba zapreti ven-
til na dovodni cevi za stisnjen zrak.

 • okolica stroja mora biti urejena tako, da je mogoč dostop 
z vseh strani.

http://www.aliva.co.uk
http://www.meycoequipment.com/us/products/piccola/
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Slika 10: Stroj za nanos betonskih mešanic 
 »Meyco Piccola«

Varnostni ukrepi pri uporabi in vzdrževanju 
stroja »Meyco Piccola«

 • obratuje lahko samo brezhiben stroj.

 • S strojem za omet smejo upravljati KV rudarji, ki so uspo-
sobljeni in seznanjeni z delovanjem stroja, seznanjeni z 
navodili za delo in navodili proizvajalca ter so pooblaščeni 
za delo.

 • osebam, ki niso seznanjene z navodili za delo, je prepove-
dano izvajati kakršna koli dela ali opravila s strojem.

 • Napake pri delovanju stroja, ki zahtevajo večji poseg v na-
pravo, sme odpravljati le specialist strojne stroke.

 • Vsako okvaro na stroju je potrebno nemudoma javiti odgo-
vorni službi ter poskrbeti za zanesljiv izklop.

 • Stroj lahko obratuje samo, če stoji na vodoravni podlagi.

 • Material, ki se uporablja, mora biti predhodno suh in pre-
mešan.

 • Material, ki se uporablja, ne sme vsebovati tujkov.

 • Stroj lahko obratuje le z nameščenim sitom.

 • Prepovedano je delovanje stroja samo v suhem režimu 
obratovanja.

 • Pri delu s strojem morajo delavci uporabljati predpisana 
zaščitna očala, zaščito pred hrupom, delovno obleko, ki ne 
sme biti ohlapna ali odpeta, ter ustrezne rokavice.

 • Pred kakršnimikoli posegi na stroju je treba zagotoviti za-
nesljiv izklop stroja, skladno z navodili za delo na strojih in 
energetskih omrežnih vodih (splošno).

 • Med obratovanjem je prepovedano poseganje v delovno 
področje stroja.

 • Stroj se lahko zažene kadar so vse zaščitne in varnostne 
naprave na mestu.

 • V primeru tvorjenja čepa v transportni cevi (zabitja cevi) 
zanesljivo izklopimo stroj skladno z navodili za delo na 
strojih in energetskih omrežnih vodih (splošno) ter obve-
stimo nadzornika, ki odloči o nadaljnjih ukrepih.

 • Cevi ali šobe ne usmerjamo prosti sebi (v telo ali obraz) 
ali v druge delavce.

Tehnični podatki stroja »Meyco Piccola«

črpalka: D6 Power

teoretična transportna 
količina:

25 l/min

maksimalni transportni tlak: 3 MPa

maksimalna transportna 
dolžina:

40 m

pogon črpalke: pnevmatski 10 kW

število vrtljajev pogona 
črpalke:

nastavljivo (vrt/min)

pogon mešala: pnevmatski 2,6 kW

število vrtljajev pogona 
mešala:

nastavljivo − ca. 25 vrt/min

največje zrno suhe beton-
ske mešanice:

2 mm

izmere stroja dolžina/viši-
na/širina:

1600/1450/800 mm

masa: 330 kg

»ATEX« 
standard za protieksplozijsko zaščito naprav v 
metanskih rudnikih

Stroj za nanos brizganega betona »MAI 400 EX«

Stroj »MAI 400 eX« je posebej razvit za delo v težkih delovnih okoljih, saj ima izredno močno konstrukcijo 
(jekleno ohišje in zaščito z vseh strani). Primeren je predvsem za delo v metanskih pogojih, saj je izdelan v 
protieksplozijski zaščiti. Ta stroj kontinuirano meša in črpa širok spekter materialov do granulacije 3 milime-
trov. Prav tako je z njim mogoče nastaviti ustrezno gostoto želenega materiala. Komandna plošča operaterja 
je nameščena na stroju in omogoča učinkovito nadziranje delovanja. Vsi sestavni deli so lahko dostopni za 
čiščenje in vzdrževanje.

Varnost pri tem stroju je na zelo visokem nivoju. 
Stroj je izdelan po strogih direktivah, ki jih nare-
kuje ATEX. 

Če imamo na ročniku zaprt ventil za stisnjen zrak, stroj ne bo obratoval, prav tako ne bo obratoval v primeru 
prenizkega pretoka zraka. Za nemoteno obratovanje mora biti velikost delovnega tlaka zraka višja od 0,18 MPa.
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Postopki pri uporabi in vzdrževanju stroja »MAI 400 eX«:

 • Pred začetkom dela

Stroj sme samostojno upravljati le oseba, ki je usposobljena za pravilno in varno uporabo stroja in je sezna-
njena z nevarnostmi, ki se lahko pojavijo pri njegovi uporabi, ter je za to delo pooblaščena s strani rudarskega 
nadzornika.

Pred pričetkom del je treba pregledati celoten stroj in odstraniti zaščitne plošče. Preveriti je treba dovodni 
kabel, da je brezhiben in pravilno priključen. Podrobneje je treba pregledati še mešalni del (če ni zapolnjen 
s kakšnim materialom). Preveri se čistost transportnih cevi in njenih priključkov. Če je črpalka zapolnjena z 
materialom, jo je treba očistiti. Pregledati je treba ročnik za nanos malte in nanj priklopiti cev za stisnjen zrak.

 • Začetek dela

Na stroj priklopimo dovod vode. Nato transportno cev priključimo na vodo, jo speremo z zadostno količino 
vode (na koncu cevi mora voda teči v polnem curku) ter jo priključimo na črpalko. Prav tako na stroj priklo-
pimo dovod stisnjenega zraka. Nato stroj vklopimo na glavnem stikalu, mešalni del stroja speremo z vodo in 
z ventilom za nastavitev pretoka vode nastavimo vrednost med 510 in 520 l/h (ta količina vode da ustrezno 
konsistenco malte, primerne za učinkovito izdelavo ometa). Nastavimo dozator za dodajanje penila na vre-
dnost  3 %. Ko smo naredili vse to, na ročniku za nanos malte odpremo zračni ventil in vklopimo stroj. Nekaj 
časa celoten sistem obratuje samo z vodo. V trenutku, ko se na šobi za izdelavo ometa pojavi voda, lahko prič-
nemo z vsipanjem D malte v lijak stroja. Pri obratovanju moramo zagotoviti, da lijak za malto ni nikoli prazen.

Iz vseh navedenih podatkov strojev za omet poišči njihove skupne značilnosti,  
pa tudi lastnosti, ki ločijo en stroj od drugega! 

Tehnični podatki stroja »MAI 400 EX«

tip naprave: Mešalec in injekcijska črpalka MAI 400 eX

specifikacija: smernica 94/9eG eX I M2

pogoni:
glavni motor: 3 x 500 V/50 Hz/7,5 kW

motor vibratorja: 3 x 500 V/50 Hz/0,18 kW

minimalni tok: min. 16 A

priključni kabel: presek kabla: min. 5 x 4 mm2

nazivna moč: 10 kW

vodovodna oprema:
min. presek priključnih 
cevi za vodo 3/4"

min. 0,4 MPa

max. 1,6 MPa

velikost tlaka komprimira-
nega zraka:

v visokotlačnih ceveh lah-
ko tlak naraste do 6 MPa

dolžina visokotlačnih cevi 
za komprimiran zrak:

cev tipa NW 35 od 40 do 60 m

cevi za transport malte:
smejo se uporabljati samo 
cevi, ki jih priskrbi proizva-
jalec črpalke

v ceveh je lahko maksimal-
ni delovni tlak 4 MPa (pri 
12 MPa pride do uničenja 
cevi za transport)

Opis vodnega sistema in 
stisnjenega zraka  
na črpalki:

maksimalni 
pretok vode: 

2600 l/h

visokotlačno 
varnostno stikalo 
za stisnjen zrak: 

0,22 MPa

Dimenzije črpalke 

d x š x v: 1995 x 890 x 1070 mm

višina za 
doziranje:

107 cm

masa: 985 kg
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 • Po prenehanju uporabe

Najprej moramo porabiti ves material, ki se nahaja v lijaku. Nato upravljalec stroja sporoči osebi, ki se nahaja 
na ročniku, da bo v kratkem času dobil na izstopu iz ročnika samo vodo. Ta mora potem ročnik usmeriti v 
bok proge ali za že izdelan omet, da ne poškropi ostalih delavcev, ki pomagajo pri postopku izdelave ometa. 
Transportna cev je dokončno čista, ko se na ustju ročnika pojavi čista voda. Ko je cev čista, se lotimo še čišče-
nja celotnega stroja. Celotni stroj očistimo z vodo − sem spadajo črpalka, mešalni in vsipni del. Po končanem 
čiščenju vso pripadajočo opremo zložimo v notranjost stroja ter nanj namestimo zaščitne plošče in celoten 
stroj pokrijemo z ustrezno folijo.

Kadar izdelujemo omet v stropnem delu proge, je treba po vsakokratnem prestavilu delovnega odra celoten 
sistem očistiti z vodo (na ustju ročnika se mora pojaviti čista voda). Prav tako ravnamo v primeru izpada 
električne energije, takrat očistimo celoten sistem.

oglej si delovanje stroja MAI  
v premogovniku in komentiraj  
njegovo uporabo!

http://www.youtube.com/
watch?v=FFsT1TEkhoY

Iz navedenih varnostnih ukrepov  
izpostavi tiste, ki so skupne vsem  
strojem za omet!

Varnostni ukrepi pri uporabi stroja  
»MAI 400 EX«

 • obratuje lahko le brezhiben stroj. 

 • Stroj mora biti pravilno postavljen.

 • Na delovišču mora biti omogočen varen prehod med zabo-
jem za malto in strojem.

 • Poseganje v območje vrtečih delov stroja je prepovedano.

 • Uporaba pripomočkov s katerimi je možno posegati v vr-
teče dele stroja, ali ročno čiščenje stroja brez predhodno 
izvedenega postopka varnega izklopa je prepovedano.

 • odstranjevanje zaščitne mreže mešalnega dela stroja in 
ostalih varnostnih sestavnih delov stroja je prepovedano.

 • Izvajanje del s strojem brez ustreznih osebnih zaščitnih 
sredstev je prepovedano. Pri delu s strojem morajo delavci 
uporabljati predpisana zaščitna očala, delovno obleko, ki ne 
sme biti ohlapna ali odpeta, ustrezne rokavice, zaščito za 
dihala ter zaščito za sluh.

 • V vsipni lijak stroja ne smemo vsipati ali vlivati nikakršnih 
drugih materialov, razen tistih, ki so določeni z navodili 
za delo.

 • V bližini stroja se lahko nahajajo samo osebe, ki so prejele 
navodila za delo in so bile poučene o delovanju stroja MAI 
400 eX.

http://www.youtube.com/watch?v=FFsT1TEkhoY
http://www.youtube.com/watch?v=FFsT1TEkhoY
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Opiši tehnološki postopek izdelave  
jamskih prog s podgrajevanjem z AB paneli.

Katere proge podgrajujemo z AB paneli?

Slika 11: Stabilna jamska proga podgrajena z AB paneli

2.3  TEHNOLOGIJA IZDELAVE STABILNIH JAMSKIH PROG IN 
PROSTOROV, PODPRTIH Z ARMIRANOBETONSKIMI (AB) 
PANELI

Celotna izdelava proge z AB paneli poteka v dveh glavnih fazah. Vse glavne tehnološke faze so mehanizirane.

fAZA I:  
Izkop proge in primarno podgrajevanje

1. izkop profila,

2. vgrajevanje JLP,

3. izdelava proge z vgraditvijo panelov takoj po  
izkopu.

fAZA II: 
Sekundarno podgrajevanje in permanizacija proge

1. ropanje primarne podgradnje in vgrajevanje panelov,

2. zapolnjevanje med panelno podgradnjo in hribino,

3. pomožne delovne operacije pri ropanju primarne podgradnje in vgrajevanju panel,

4. fugiranje,

5. injektiranje za oblogo.

Tehnološki ciklus je zaključen proces mehaniziranega izdelovanja jamskih prog z AB paneli, v katerem izde-
lamo del jamske proge (0,5 m) v celoti. Ciklus kot zaključena celota delovnih operacij se ponovi praviloma v 
naslednji izmeni. 
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2.3.1 Izkop proge in primarno podgrajevanje

Izkop profila

oblika proge je odvisna od razporeditve hribinskih tlakov v okolici. V razrušenih polplastičnih in plastičnih 
hribinah nastopajo hribinski tlaki v vseh smereh na podporno oblogo v progi približno enakomerno.

Glede na pričakovane porušene in plastične cone skozi katere poteka proga, je najprimernejši okrogli profil. 
Velikost profila proge določa namembnost proge. Pri napredovanju proge sproti določimo vrsto in kvaliteto 
hribine. Hribino razvrstimo v eno od kategorij in ustrezno določimo tehnologijo izkopa ter podpiranje v progi.

Te kategorije so:

 • kompaktna in samonosilna hribina,

 • delno rušljiva in slabše nosljiva hribina,

 • porušena in malo nosilna hribina,

 • popolnoma zdrobljena in sipka ali plastična hribina.

Rezanje profila poteka strojno z rezalno-napredovalnim strojem, ki je prilagojen za rezanje okroglega profila. 

Slika 12: Primarna in sekundarna podgradnja

Vgrajevanje jeklenega ločnega podporja

Primarno podpiranje je z okroglim profilom JLP v kombinaciji s plastjo brizganega betona in z armaturno 
gradbeno mrežo. 

Glede na kategorijo hribine:

1. določimo dolžino izkopa ali rezanja zgornjega dela profila,

2. utrdimo odprte površine z nanašanjem plasti brizganega betona z različno debelino,

3. postavimo stropni lok osnovnega okvirja in sproti zalagamo z gradbeno mrežo,
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Pojasni vrstni red izvajanja podgrajevanja! 

Zakaj je treba pred vgradnjo AB panelov 
izgraditi JLP?

4. vgradimo vmesne stropne loke (zaradi večje varnosti pri hribinskih sprostitvah v stropu),

5. izrežemo srednji del profila, utrdimo odprte površine z nanašanjem plasti brizganega betona z različno 
debelino,

6. vgradimo bočne loke in založimo z gradbeno 
mrežo,

7. izrežemo za talni lok,

8. vgradimo talni lok.

Namen nanašanja brizganega betona zgornjega dela profila je večkraten. 

S tem preprečimo začetek rušenja hribine, onemogočimo dostop atmosferske vlage, povečamo varnost pred 
padajočimi kosi hribine.

V času, ko izropamo začasno vgrajeno jekleno ločno podporje, mora obloga iz gradbene mreže in brizganega 
betona zagotoviti stabilnost sten izkopa. Pri morebitnih zruških zalaganje z lesom ni primerno, ker kosi lesa 
ne smejo ostati za oblogo s paneli. Leseni ostanki za oblogo lahko kasneje povzročijo točkovne obremenitve 
na panele. Utrjevanje talnega dela krožnega profila ni predvideno, ker spodnji del profila po vgraditvi talnih 
lokov zasujemo, zasip pa se utrdi zaradi prehoda rezalno-napredovalnega stroja. Čiščenje profila za ropanje 
lokov in priprava podloge za  vgrajevanje talnih panelnih plošč sta lažje izvedljiva.

Izdelava proge v plastični hribini z vgraditvijo AB panelov takoj po izkopu

Drugi način izdelave proge v hribini je s strojnim izkopom in s takojšnjo vgraditvijo panelov. Ta način upora-
bljamo samo v nujnih primerih, ko je hribina dovolj samonosilna. 

Postopek je naslednji: 

1. strojni izkop profila,

2. nakladanje s strojem,

3. sidranje stropa in stene, oblaganje z gradbeno mrežo, utrjevanje odprtih površin z nanašanjem brizganega 
betona,

4. strojni izkop tal in priprava za podlago,

5. nanašanje podlage v širini 0,5 m in vgrajevanje talnih panelov,

6. vgrajevanje bočnih in stropnega panela,

7. zapolnjevanje vmesnega prostora.

Ker panele vgrajujemo pretežno v zahtevnejših montangeoloških pogojih, je vgraditev panelov takoj po izkopu 
redko omogočena. 

2.3.2 Sekundarno podgrajevanje in permanizacija proge

Ropanje primarne podgradnje in vgrajevanje panelnih plošč

Jekleno ločno podporje iz primarne podgradnje ropamo neposredno pred samim vgrajevanjem panelov. 

Postopek ropanja lokov in vgrajevanja panelnih plošč je naslednji: 

1. ropanje talnih, bočnih in stropnih lokov,

2. zavarovanje stropa z zaščitno mrežo, če je po-
trebno,

3. čiščenje tal in izdelava podlage iz betona,

»ropanje« 
delovni postopek odstranjevanja (izvlačenja) 
tehnološko nepotrebnega ali deformiranega JLP
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4. vgrajevanje osnovnega panela in utrjevanje z 
veznico, uravnavanje po smeri, višini, naklonu 
in pravokotnosti,

5. vgrajevanje in utrjevanje levega panela z veznico,

6. vgrajevanje in utrjevanje desnega panela z ve-
znico,

7. vgrajevanje stropnega panela.

Pred samim ropanjem jeklenega ločnega podporja ročno očistimo tla proge tako, da nasut material premeče-
mo s proge nazaj na panele. Pri tem pazimo, da ostane talna panelna plošča zadnjega vgrajenega panelnega 
obroča čista. Pri utrjenih stropih in stenah z brizganim betonom in gradbeno mrežo ropamo cel odsek pri-
marne podgradnje oz. kolikor je potrebno za nemoteno vgrajevanje panelnega obroča. Za vgraditev enega 
panelnega obroča je treba izropati dva kompleta ločnega podporja. Število izropanih lokov narekuje razdalja 
med zadnjimi vgrajenimi paneli in zadnjim ločnim podporjem v progi. Minimalna razdalja pri uporabi klešč za 
vgrajevanje panelov na podajalniku je 1,2 m. Pri nekompaktni hribini po ropanju strop zavarujemo oz. zašči-
timo z  mrežo, ki je pritrjena na zadnji, že vgrajeni panelni obroč. Pri razširitvenih profilih ločne podgradnje 
lahko vgradimo talne panelne obroče in nato začnemo z ropanjem bočnih in stropnih lokov. V tem primeru 
ropamo bočne loke tako, da stropne loke zavarujemo s tračnima segmentoma. Stropne loke primemo z ročico 
podajalnika in jih odpeljemo stran.  Panele vgradimo takoj za tem, ko izropamo primarno podgraditev. Na 
očiščenih tleh izdelamo podlago iz brizganega betona za talne panelne plošče. K boku talne panelne plošče 
že vgrajenega panelnega obroča prislonimo šablono tako, da zaščitimo bok panelne plošče pred prijemanjem 
brizganega betona pri nanašanju betona za podlago. S šablono po končanem nanosu enakomerno razporedi-
mo beton in damo podlagi pravilno konkavno obliko.

Nivo podlage kontroliramo z merjenjem razdalje od umirjenega laserskega žarka do podlage. S podajalnikom 
pripeljemo panelno ploščo s pomočjo verige, pritrjene na roki podajalnika. Talni panel položimo na podlago, 
tesno k vgrajenim panelnim ploščam. Paziti moramo, da se položena panelna plošča ujema po višini in smeri 
s talno panelno ploščo iz vgrajenega panelnega obroča. 

Zato moramo preveriti njen položaj:

 • višino vgrajenega panela preverimo z merjenjem vertikalne razdalje od snopa laserskega žarka do panela,

 • smer panela s smerjo proge preverimo s svinčnico, ki jo spustimo od laserskega žarka v sredino srednje 
odprtine v panelu,

 • nagib panela v vzdolžni in prečni smeri glede na progo preverimo z vodno tehtnico,

 • pravokotnost preverimo z vrvico od snopa laserskega žarka do obeh oglišč panela.

Vsak drugi odsek panela ima spoj v sredini podlage; to je vgrajevanje cik-cak. Tako zagotovimo, da so spoji 
panelov v različnih ravninah in povečamo nosilnost. Talno panelno ploščo dokončno povežemo z veznico po 
srednji cevi na predhodni panel. Pri razširitvenem profilu lahko ostanejo bočni in stropni loki v odseku tudi v 
času vgraditve talne panelne plošče. Sledi ropanje bočnih in stropnih lokov. Ko je celoten odsek, predviden za 
vgrajevanje panelnega prstana, izropan, povzamemo profil proge, če je potrebno.

očistimo spoje talnega panela in začnemo z vgraditvijo bočnih panel. S podajalnikom pripeljemo panelno plo-
ščo in jo namestimo v levi bok proge na talno panelno ploščo. Leva bočna panelna plošča mora biti vgrajena 
natančno, saj nam služi kot osnova za umerjanje ostalih, še nevgrajenih plošč. Uravnavamo jo glede na pred-
hodni vgrajen panel in jo pritrdimo z veznico, ki jo namestimo na najvišjo cev ter tako zagotovimo čim večjo 
takojšnjo stabilnost panelne plošče. Ko je panelna plošča pravilno nameščena, veznico dokončno pritegnemo. 
Nato po enakem postopku vgradimo desno panelno ploščo, le da veznico privijemo v srednjo cev. S tem omo-
gočimo kasnejše lažje umirjanje plošče pri vgrajevanju stropne panelne plošče. Sledi vgrajevanje stropne pa-
nelne plošče. S podajalnikom pripeljemo panelno ploščo, jo dvignemo pod strop in jo uvlečemo v smeri nazaj v 

»veznica« 
element za povezovanje dveh sosednjih 
panelov
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Utemelji zaporedje postopkov ropanja  
JLP in podgrajevanja z AB paneli? 

Kaj je ključna vloga veznice pri vgrajevanju 
panelnih plošč?

Kaj je ključni pomen zapolnjevanja  
med panelno podgradnjo in hribino?

ležišče spojev. Lego panelnega prstana kontroliramo 
z laserskim žarkom. Če je os stropnega panela izven 
osi proge, s podajalnikom zamikamo stropni panel 
v želeni smeri. Ko se os prstana pokriva s smerjo 
proge, podajalnik odstranimo. Zategnemo veznice v 
bočnih panelnih ploščah. 

Zapolnjevanje med panelno podgradnjo in hribino

Po vgraditvi enega kompleta panelov (odsek 0.5 m) 
pričnemo s postopkom zapolnjevanja vmesnega pro-
stora s suho mešanico betona in minimalno količino 
vode. Zapolnjevanje poteka s pomočjo zapihovalne-
ga stroja (stroj za nanos betonskega ometa) po tlačnih ceveh do zapihovalne šobe, kjer dodajamo potrebno 
količino vode. območje zapolnjevanja zajema bočna panela in stropni panel. Zasip mora biti kvaliteten, saj bi 
večje praznine dopuščale prevelike deformacije hribine, kar bi kasneje povzročilo večje tlake na panelne plošče. 
Preden začnemo zasipati, odstranimo vse ostanke lesa izza obloge.

Zaradi možnih zamikov posameznih panelnih plošč v prstanu, ki bi nastopili v času zapolnjevanja, je treba 
upoštevati vrstni red zapolnjevanja vmesnega prostora po obodu od spodaj navzgor, in sicer:

1. polovica levega bočnega panela,

2. desni bočni panel v celoti,

3. druga polovica levega bočnega panela in stropni del.

Posebno moramo biti pozorni pri zapolnjevanju stropnega dela kompleta. Zaradi razmeroma suhe mešanice 
betona lahko računamo na to, da se stropni del popolnoma zapolni po zapolnjevanju drugega odseka, to je 
po vgraditvi dveh kompletov panelov ali po enem metru izdelane proge. Zapihovalna šoba mora biti usmer-
jena pravokotno na mesto zapolnjevanja v oddaljenosti 1.5 m. osnovna zahteva je, da dosežemo kakovostno 
zapolnitev praznega prostora z optimalnim stikom zapolnjevalne mase med paneli in hribino.

Pomožne delovne operacije pri ropanju JLP in vgrajevanju panelov

Pred ropanjem primarne podgradnje:

1. razstavimo dvoverižni transporter in ga sproti podaljšujemo za deloviščem z napredovanjem vgradnje pa-
nelnih plošč,

2. odstranimo viseči tračni progi po katerih potuje podajalnik in ju podaljšujemo z napredovanjem,

3. odvečni material pri ročnem čiščenju tal transportiramo z dvoverižnim transporterjem,

4. po končanem ropanju izropane loke zložimo v vozno enoto in jo prestavimo na ranžirni prostor za material,

5. daljšamo talni tir, ki mora biti položen čim bližje delovišča,

6. predno pričnemo polagati panelne plošče, vozne enote s panelnimi ploščami ročno prestavimo z odlagal-
nega prostora bližje delovišča.

Fugiranje

fugiranje spojev med kompleti panelov je potrebno, da:

 • preprečimo iztekanje injektirne mase,

 • izravnamo ploskev med kompleti zaradi zmanjšanja uporov pri prezračevanju proge.

fugiranje spojev med kompleti panelov opravimo takoj po zapolnjevanju vmesnega prostora in na zadnjem 
vgrajenem prstanu od delovišča. Postopek je enostaven in ga izvedemo ročno. V vedru pripravimo maso z 
dodatkom vode. Maso ročno nanašamo v razpoke oz. spoje panelov z zidarsko žlico.
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Material pripravimo neposredno pred uporabo. Količina porabljenega materiala je majhna in je odvisna od 
širine razpoke med spoji kompletov. Material je na delovišče dostavljen v vrečah. Recepturi dodamo vodo 
v taki količini, da je masa dovolj plastična in primerna za fugiranje. Večje razmike zapolnimo z materialom 
zapolnjevanja.

Injektiranje za oblogo

V končni fazi opravimo postopek injektiranja. Z 
injektiranjem dosežemo optimalno zapolnitev pro-
stora med hribino in paneli. Pri injektiranju se za-
polnijo tudi morebitne razpoke v hribini. Injektiranje 
izvajamo zadaj, in sicer 22 m za zadnjim vgrajenim 
panelom. Injektiramo na točno določenih mestih, po 
odsekih razdalje 4 m.

2.3.3 Transport AB panelov, JLP in ostalega materiala

Material dostavljamo s površine na paletah do nakladalno-razkladalne postaje v jami. Do nakladalno-razkladal-
nih odlagališč, ki so od delovišča oddaljena največ 50–60 m, transportiramo material po enotirni viseči tračni 
progi z visečo dizel lokomotivo. od nakladalno-razkladalnih odlagališč do priročnih odlagališč na delovišču pa 
lahko material transportiramo:

 • z ranžirnim vlakom,

 • s podajalnikom (samo v ravnih progah),

 • po talnem tiru (samo v ravnih progah).

Dostava materiala mora biti organizirana tako, da se na delovišču pred začetkom rezanja novega odseka 
vedno nahaja ena vozna enota materiala. Priprava materiala za podgradnjo ne sme povzročati zastojev v 
delovnem ciklusu.

Opiši procese zapolnjevanja, fugiranja  
in injektiranja! Čemu so namenjeni? 

Kaj potrebujemo (stroje, orodja …), katere 
materiale uporabljamo?

Slika 13: Viseča dizel lokomotiva za prevoz materiala in opreme
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2.3.4 Organizacija tehnološkega procesa

organizacija tehnološkega procesa mehaniziranega 
izdelovanja jamskih prog z AB paneli se spreminja 
v odvisnosti od faze izdelave proge in od kategori-
zacije hribine. 

Pri obeh fazah izdelave proge je delo organizirano 
na dveh deloviščih, na katerih dela le ena skupina. 
Tako delo nikoli ne poteka na obeh deloviščih hkrati.

Za normalen potek del pri navedeni izdelavi mora biti zaposlenih 6 delavcev na izmeno. Kvalifikacijska struk-
tura delavcev na deloviščih v obeh glavnih fazah izdelave je naslednja:

 • vodja delovišča 1 KV rudar

 • kombajnist 1 KV rudar

 • prvi pomočnik kombajnista 1 KV rudar

 • drugi pomočnik kombajnista 1 KV rudar

 • dostava materiala 1 PK rudar

 • pomoč pri dostavi materiala 1 NK rudar

Poleg omenjenih delavcev sta na pripravskem delovišču še dežurni ključavničar in električar. V redno delo 
se vključuje tudi služba zračenja, jamomerska služba, priprava dela, strojna in elektromontaža ter transport. 
Koordinator del na delovišču je rudarski nadzornik. Nadzorniki ostalih služb prihajajo na delovišče po potrebi. 

2.3.5 Elektrostrojna oprema za mehanizirano izdelavo stabilnih jamskih  
prog z AB paneli

V tehnološkem procesu mehanizirane izdelave stabilnih jamskih prog uporabljamo nekatere stroje in naprave, 
ki so enaki kot pri strojni izdelavi etažnih jamskih prog: 

 • rezalno-napredovalni stroj (npr. GPK),

 • stroji za transport materiala: viseča dizel lokomotiva, hidravlični ranžirni vlak,

 • stroji za odvoz premoga: verižni transporter (DVT – 430 ali 470) ter transporter s trakom (AST 800 ali 
650 mm).

Poleg naštetih uporabljamo še:

 • podajalnik panelov (INDoP),

 • stroje za nanos betonskega ometa (SBS, Aliva, Meyco Piccola, MAI 400 eX).

Podajalnik panelov »INDOP«

Podajalnik je namenjen za podgrajevanje jamskih prog z AB paneli. Panele pripeljemo na paleti v bližino 
delovišča, tam jih posamezno dvigamo z ročico podajalnika in transportiramo na mesto vgrajevanja. Ročica 
ima možnost premika navzgor in navzdol ter levo in desno. Na koncu ročice je vrtljiva glava s prijemalnimi 
kleščami, tako da je možno panel namestiti v katerikoli položaj v prostoru. Podajalnik se premika po dveh 
visečih tirnicah. Konstrukcija podajalnika je varjene izvedbe, posamezni sklopi pa so zaradi montaže in tran-
sporta med seboj vijačeni. Podajalnik panelov lahko uporabljamo tudi kot podajalnik lokov, za kar pa moramo 
uporabljati poseben nastavek za namestitev jeklenega ločnega podporja.

Zakaj je po tvojem mnenju pomembna 
organizacija tehnološkega procesa na  
delovišču?



272 IZDELAVA PODZEMNIH PROSTOROV IN JAMSKIH PROG V PREMOGOVNIKU VELENJE 

Slika 14: Podajalnik panelov INDOP na delovišču

Slika 15: Vrtljiva glava s kleščami podajalnika panelov 
INDOP

Slika 16: Komandna enota podajalnika panelov INDOP

Glavni deli podajalnika so:

 • nosilna konstrukcija,

 • ročica,

 • vrtljiva glava s kleščami,

 • komandna plošča,

 • ranžirni vlak za premikanje po tirnicah (pogon).

Pogon podajalnika je hidravličen z ročnim krmilje-
njem vseh funkcij.

Hidravlični deli so:

 • osnova z rezervoarjem,

 • črpalka z elektromotorjem (zobniška),

 • hidravlični cilindri za pomikanje ročice in vpenjal-
nih klešč,

 • počasi vrteči visoko momentni hidromotor v glavi 
ročice,

 • komande.

Osnovni tehnični podatki za podajalnik  
panelov »INDOP«

dvižna sila na koncu ročice: 7,5 kN

teža podajalnika: 25 kN

dolžina ročice: 2850 mm

kot gibanja ročice: 

vertikalno: + 20˚ do - 50˚

horizontalno: levo 45˚ in  
desno 45˚

nazivna napetost: 500 V
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2.3.6  Varnostni ukrepi za mehanizirano izdelavo stabilnih jamskih prog 
z AB paneli

Na kaj moramo biti pri izdelavi stabilnih 
jamskih prog z AB paneli najbolj pozorni?

Splošni varnostni ukrepi

Na delovišču so lahko zaposleni le delavci, ki so seznanjeni z 
navodili za varno delo in poznajo delovanje mehaniziranih na-
prav in nevarnosti pri delu. Delavci, ki tega ne poznajo, se mo-
rajo priučevati pod stalnim nadzorstvom kvalificiranih kopačev.

Vse vodje (vodja delovišča, odgovorni kopač) oziroma kvali-
ficirani kopači so odgovorni za pravilnost izvajanja del in za 
upoštevanje varnostnih predpisov, vsak v okviru svojih delov-
nih opravil in nalog.

Pred pričetkom del na vsaki izmeni je vodja delovišča dolžan 
skrbno pregledati delovišče in odpraviti ugotovljene pomanj-
kljivosti oziroma o tem obvestiti pristojne delavce strojne ozi-
roma elektro službe.

Delavci se ne smejo zadrževati pod nepodprtimi ploskvami de-
lovišča. V primeru nevarnosti nastajanja zruškov na delovišču, 
moramo strop in boke proge zavarovati. odluščene ali viseče 
kose hribine je treba takoj odstraniti.

Delavci se ne smejo zadrževati pod visečimi bremeni. Upo-
števati morajo opozorila odgovornega kopača, ki upravlja s 
podajalnikom.

Varnostni ukrepi pri delu s podajalnikom

S podajalnikom lahko upravlja le odgovorni kopač, ki je kvali-
ficiran za delo z njim.

Pred zagonom podajalnika mora odgovorni kopač:

 • vizualno pregledati jeklene in hidravlične dele zaradi mo-
žnih poškodb,

 • preveriti delovanje tekalnih koles, obešenih tirnic in blokad 
na obeh koncih tirnic, ki preprečujejo izpadanje podajal-
nika,

 • preveriti količino olja v rezervoarju,

 • po zagonu preveriti tlak v črpalkah,

 • preizkusiti vse funkcije delovanja.

Podajalnik lahko obratuje le, če so izpolnjeni vsi zgoraj nave-
deni pogoji.

Napake, ki jih odgovorni kopač ne more odpraviti sam, mora 
javiti svojemu nadzorniku in dežurnemu ključavničarju ali ele-
ktričarju.

Posebno pozornost moramo posvečati temu, da so prijemalna 
mesta klešč čista in suha zaradi nevarnosti zdrsa panelnega 
elementa iz klešč.

Pri delu s podajalnikom se v dosegu delovne ročice ne sme 
zadrževati nobena oseba.

Strogo prepovedano se je zadrževati pod dvignjenim breme-
nom.

Breme (panel, lok) mora biti na ročico pritrjeno pravilno, tako 
da ni možnosti zdrsa ali padca.

odgovorni kopač, ki upravlja s podajalnikom, mora imeti po-
močnika, ki mu pomaga pri pritrjevanju bremena na ročico in 
ga opozarja na morebitne ovire v progi ter pazi, da ne pride 
do poškodb električnega dovodnega kabla.

Dviganje in prevažanje jeklenih lokov je dovoljeno samo s 
pomočjo ustreznega nastavka na glavi nosilne roke. Uporaba 
prijemalnih klešč za podajanje jeklenega ločnega podporja ni 
dovoljena.
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2.4  VARNOSTNI UKREPI PRI IZDELAVI PODZEMNIH PROSTOROV 
IN JAMSKIH PROG V PREMOGOVNIKU VELENJE

Slika 17: Dihalniki – varnostni ukrep

Vsi navedeni varnostni ukrepi so podrobneje 
predstavljeni v poglavju 2.6. učbenika 
Pridobivanje in transport v podzemnem 
rudarstvu.

Na virtualni predstavitvi PV se sprehodi  
po jamskih prostorih ter s pomočjo  
učbenika Pridobivanje in transport v podzemnem 
rudarstvu poišči in ponovi varnostne ukrepe pri 
izdelavi podzemnih prostorov!

http://www.rlv.si/si/VRRLV/nacrt.html

Varnostni ukrepi pri izdelavi podzemnih pro-
storov in jamskih prog v PV so naslednji:

 • varnostni ukrepi pri uporabi rezalno-napredovalnih strojev,

 • varnostni ukrepi proti nevarnim jamskim plinom,

 • zavarovanje čelne stene,

 • varnostni ukrepi proti premogovemu prahu,

 • varnostni ukrepi v primeru stebrnih udarov,

 • varnostni ukrepi za preprečevanje nastanka ogrevov in sa-
movžiga premoga,

 • varnostni ukrepi v primeru zruškov,

 • varnostno vrtanje,

 • varnostni ukrepi pri izdelavi jamskih objektov v nevarnih 
območjih.

http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
http://www.rlv.si/si/VRRLV/nacrt.html
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2.5  VZDRŽEVANJE JAMSKIH PROSTOROV 

2.5.1 Izdelava izolacijskih oblog in  
zapolnjevalna dela

Z izolacijskimi oblogami preprečimo oksidacijske 
procese kot posledico reakcije kisika s premogom in 
s tem povezane pojave požarov endogenega izvora. 
Hkrati pa z njimi dosežemo večjo stabilnost jamskih 
prostorov, ki se kaže v utrditvi premogovega sloja, 
ter enakomernejšo porazdelitev obremenitev po ce-
lotnem obodu proge. 

2.5.2 Elektrostrojna oprema za izdelavo izolacijskih oblog

Stroj za omet M3-RLV

Stroj za omet tipa M3-RLV je namenjen transportiranju in nametovanju malte. Uporabljamo ga tudi za 
transportiranje malte v zadelke, čepe in za vbrizgavanje cementnega mleka ali lepil v vrtine. Sestavljen je iz 
vijačne črpalke, ohišja z lijakom in transportnega polža, elektromotorja, transportnih cevi s šobo za omet in 
cevi za komprimiran zrak.

Stroj za omet uporabljamo v kompletu z mešalcem VIKToR 100 RLV. Možna je tudi uporaba drugih mešalcev, 
vendar je treba pred tem izvesti prilagoditev na stroj.

Pri montaži stroja moramo upoštevati poleg splošnih zahtev še naslednje:

 • okolica, kjer postavljamo stroj, mora biti očiščena za normalno delo in gibanje;

 • stroj moramo postaviti na izbrani lokaciji stabilno na podlago oz. tla, upoštevati je treba, da pri obratovanju 
prihaja do vibracij;

 • mešalec VIKToR 100 RLV, ki ga namestimo na sani stroja, moramo zvijačiti na vseh štirih predvidenih 
mestih;

 • dodatno zaščitimo motor s strešno lepenko, gumo ali pločevino in pri tem pazimo, da se zaščita ne dotika 
vrtečih delov pogona črpalke in da ne blokiramo zračenja na motorju,

 • priključitev stroja na električno omrežje in montažo stikal izvede področni električar.

Navodila za uporabo stroja za omet M3-RLV:

Preden poženemo stroj, moramo izvesti vizualni pregled posameznih delov.

Na reduktorju pregledamo olje. V lijaku za malto preverimo, če je transportni polž prost. V črpalko nakapljamo 
nekaj olja. Preden namestimo črpalko na ohišje stroja, nastavimo še globino rotorja.

Rotor privijemo v stator tako, da ga zunaj ostane še 60 mm. Pazimo tudi, da je položaj žleba na rotorju enak 
položaju peresa na transportnem polžu. S to regulacijo dosežemo popoln spoj črpalke s transportnim polžem. 
Pred nameščanjem in regulacijo stisnemo transportni polž v žleb pogonske osi reduktorja. Če imamo v črpalki 
neobrabljen stator, mora biti objemka, ki stiska stator, manj privita kot pri rabljenem statorju. Sistematično 
preverimo vse sklope na stroju, če so pritrjeni. Nazadnje pregledamo še transportne cevi in cevi za stisnjen 

Opiši glavne delovne faze izdelave  
izolacijskega plašča! 

Kakšen je po tvojem mnenju glavni namen 
izdelave izolacijskih plaščev v jamskih 
progah s premogom?

Izdelava izolacijskih oblog in zapolnjevalna 
je podrobneje predstavljena v poglavju 
2.2.3. učbenika Pridobivanje in transport v 
podzemnem rudarstvu.

http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
http://www.izvirznanja.si/izvirznanja/izvirznanja/datoteke/Pridobivanje-in-transport-v-podzemnem-rudarstvu_web.pdf
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zrak. Na cevovodih pregledamo predvsem spoje pri črpalki in fiksnem komprovodu ter na šobi. Cevi morajo 
biti razpeljane tako, da nudijo čim manjši odpor materialu. Če po opravljenem pregledu in regulaciji nismo 
opazili poškodbe ali pomanjkljivosti, stroj poženemo.

Pri mešanju malte v mešalcu židkost prilagodimo zahtevam stroja. Če je malta preveč tekoča, ni mogoče nor-
malno ometavati, saj malta odteka z opažne stene. Kadar je malta pregosta, ometa ni mogoče zgladiti, poleg 
tega pa preveč obremenimo črpalko, tako da se črpalka in cevi lahko tudi zabijejo. Za doseganje potrebne 
gostote mora delavec, ki upravlja stroj, uporabiti svoje izkušnje, sodelovati z delavcem, ki nanaša malto na 
opaž, spremljati zvočne efekte obremenjenosti pogonskega dela črpalke in spremljati povprečje transportirane 
količine malte.

Gostota mase je odvisna tudi od materiala. Maso uporabljamo pretežno za protipožarne plašče, za čepe, za 
zapolnjevanje zruškov in za zapolnjevanje vrtin – sidranje.

Pri zapolnjevanju zruškov in vrtin na transportne cevi ne priključimo razpršilne šobe in tudi stisnjenega zraka 
ne potrebujemo.

Po končanem delu je treba z vodo oprati lijak, transportni polž, črpalko, transportne cevi in šobo za ome-
tavanje. Čiščenje mora biti temeljito. očistiti je treba tudi ostale dele črpalke. Ko se voda odcedi, naoljimo 
črpalko, transportni polž in os reduktorja.

Varnostni ukrepi pri uporabi stroja za omet M3-RLV

Stroj lahko uporabljajo le delavci, ki so praktično seznanjeni z delom pri stroju in  poznajo navodila za uporabo.

V primeru ugotovljene pomanjkljivosti stroja ne smemo uporabljati.

Pri nameščanju črpalke, uravnavanju polža in mazanju mora biti stikalo zaklenjeno.

Pri obratovanju stroja je prepovedano segati v lijak, proti transportnemu polžu ali razklapljati posameznih delov, tudi cevi. Posebna 
previdnost je potrebna pri razstavljanju zamašenih cevi, ker je material v črpalki in ceveh pod tlakom.

Pri delu je obvezna uporaba zaščitnih rokavic in očal.

Mešalec VIKTOR 100 RLV

Mešalec VIKToR 100 RLV je jamskim razmeram prilagojen elektromotorni gradbeni mešalec s fiksno verti-
kalno posodo in rotirajočim mešalom. Namenjen je za mešanje malte in betona v gradbeništvu in rudarstvu, 
poleg tega pa je v rudarstvu predviden tudi za pripravo pastoznih materialov za utrjevanje sider, zapolnjevanje 
praznin za podgradnjo itd. Glede na tehnologijo izdelave jamskih protipožarnih objektov se pretežno upora-
blja za mešanje malte iz prašnatih materialov.

Mešalec je sestavljen iz naslednjih glavnih sestavnih delov: 

 • posode za mešanje, 

 • reduktorja,

 • elektromotorja, 

 • mešala in podstavka.

Mešalec lahko uporabljamo samostojno ali v kompletu s strojem za omet M3 RLV. Pri montaži mešalca mo-
ramo upoštevati naslednje:

 • okolica, kjer postavljamo mešalec, mora biti očiščena za normalno delo in gibanje,

 • mešalec moramo postaviti stabilno na tla ali ga priviti na sani stroja za omet, kadar ga uporabljamo skupaj 
z njim,



322 IZDELAVA PODZEMNIH PROSTOROV IN JAMSKIH PROG V PREMOGOVNIKU VELENJE 

Slika 18: Stroj za omet M3-RLV in mešalec  
VIKTOR 100 RLV

Slika 19: Vsipanje malte D v mešalec  
VIKTOR 100 RLV

 • motor dodatno zaščitimo zoper vlago s strešno 
lepenko, gumo ali pločevino in pri tem pazimo, da 
se zaščita ne dotika vrtečih delov motorja in da ne 
blokiramo zračenja, 

 • zoper vlago ustrezno zaščitimo tudi stikalo,

 • priključitev mešalca na elektroomrežje in montažo 
stikala izvede območni električar.

Preden poženemo mešalec, moramo izvesti vizualni 
pregled posameznih delov. Skrbno preverimo, če so 
vsi sklopi na mešalcu pritrjeni.

Na reduktorju pregledamo olje in napetost jerme-
nov. Na zaščiti reduktorja morajo biti odzračevalne 
odprtine čiste. V posodi za mešanje preverimo, če so 
mešala prosta. Pregledamo tudi mrežo, ki mora biti 
nepoškodovana, vpeta v ušesa in se ne sme dotikati 
mešala. Če pri pregledu nismo opazili poškodbe ali 
pomanjkljivosti oziroma ko le-te odpravimo, mešalec 
poženemo.

Pri mešanju malte pazimo predvsem na zahtevano 
kvaliteto malte. Pri sami tehniki doziranja in mešanja 
je vredno omeniti, da je primerno, če najprej spusti-
mo v mešalec samo toliko vode, da omočimo posodo, 
nato vsujemo malto in dodajamo vodo, dokler malta 
ni primerno židka. Sicer pa v tej fazi dela pridejo do 
izraza izkušnje posameznika, ki pripravlja malto.

Po končanem delu je treba oprati posodo za mešanje 
in mešalo ter očistiti ostale dele mešalca.

Tehnični podatki stroja VIKTOR 100 RLV

tip naprave: VIKToR 100  RLV

kapaciteta: 2 m3/h

mere: 1200 x 725 x 880 mm

masa: 260 kg

reduktor: zobniško-jermensko gonilo

tip: MJ 100 N.KR 110 f.V3

izhodna moč: 2.2 kW

jermeni klinasti: 4 kosi 9.5 x 900 mm

olje hipoidol 90

elektromotor:

tip: KT 100 LA-4 B-14

moč: 2.2 kW

napetost: 500 V

posoda za mešanje:

volumen: 100 l

obrati mešalca: 90 o/min

Varnostni ukrepi pri uporabi stroja VIKTOR 
100 RLV

Mešalec lahko uporabljajo le delavci, ki so praktično poučeni o 
delu pri mešalcu in seznanjeni z navodili.

Navedene postopke in varnostne ukrepe je treba dosledno 
izvajati.

V primeru okvare ali ugotovljene pomanjkljivosti mešalca ne 
smemo uporabljati.

Pri vklopljenem mešalcu ne smemo snemati zaščitne mreže 
na mešalni posodi ali na reduktorju. Pri teh posegih mora biti 
vklopno stikalo zaklenjeno.

Pri čiščenju mešalca mora biti vklopno stikalo zaklenjeno.

Čiščenje mreže s pritiskanjem raznih predmetov ali orodij v 
notranjost mešalne posode med obratovanjem mešalca je pre-
povedano.

Pri delu je obvezna uporaba zaščitnih rokavic in očal.

Nadzornik delovnega področja je odgovoren za seznanjenost 
in usposobljenost delavcev za delo z mešalcem, o čemer mora 
voditi tudi predpisano evidenco.

N.KR
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2.5.3 Pretesarbe jamskih prog

Pogosto se zgodi, da se zaradi dinamičnih vplivov 
odkopavanja in stebrnih udarov pojavijo deformaci-
je na jamskih objektih v takšni  meri, da ne služijo 
več svojemu namenu. Zaradi poškodovanega JLP je 
lahko onemogočen transport z VDL, pojavlja se po-
manjkanje zraka zaradi stisnjenosti profila. Za pre-
tesarbo se odločimo predvsem zaradi varnosti, saj v poškodovani jamski progi ni več možno varno opravljati 
dela (lahko pride do večjega poslabšanja razmer, utrga matic na JLP itd …).

Če je poškodovan zelo kratek odsek jamske proge ali le del JLP (npr. dvignjeni talni loki), se odločimo za ročno 
pretesarbo oz. zamenjavo JLP.

Kadar pa je jamska proga močno deformirana na daljši razdalji, je rešitev strojna pretesarba jamske proge s 
pomočjo rezalno-napredovalnega stroja. Najprej izropamo posamezen odsek poškodovanega JLP in ga nato 
zamenjamo z novim JLP po tehnologiji izdelave etažnih jamskih prog.

»pretesarba« 
tehnološki postopek zamenjave 
poškodovanega JLP pri deformiranih 
(poškodovanih) jamskih progah

Slika 20 in slika 21:  
Deformirana jamska proga

»podvleka« 
močnejša lesena deska

Način izvedbe ropanja JLP pri pretesarbah ter oprema, ki je za to potrebna, sta podrobneje  
opisana v poglavju 2.6. Likvidacije jamskih prostorov. 

V nadaljevanju pa je predstavljen način vgrajevanja JLP, ki sledi ropanju ter varnostni ukrepi pri izvajanju pre-
tesarb jamskih prog. 

Vgrajevanje jeklenega ločnega podporja (JLP)

Vgrajevanje JLP je poleg strojnega izreza profila 
jamskega prostora osnovna faza izdelave jamskega 
prostora (jamske proge). Z vgradnjo jeklenih ločnih 
kompletov, v kombinaciji z lesenimi podvlekami, 
skušamo v hribini vzpostaviti navidezno primarno stanje, ki je vladalo pred posegom. Z reaktivnim tlakom 
podporja na hribino skušamo doseči ravnovesje vseh vplivnih tlakov na jamski prostor.

Vgrajevanje jeklenega ločnega podporja smejo opravljati in voditi usposobljeni kvalificirani kopači, ki so sezna-
njeni z načinom dela in z navodili. Pomoč pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja in dostavo materiala, 
potrebnega za izvajanje faze podgrajevanja, lahko opravljajo drugi delavci. Kvalificirane kopače, ki vodijo vgra-
jevanje jeklenega ločnega podporja, določi nadzornik z mesečnim razporedom oz. z dnevno razporeditvijo. 
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Slika 22: Nosilna tračnica (I profil) in vijačna spona

Vodja delovne skupine, ki vgrajuje jekleno ločno podporje, ali njegov namestnik sta odgovorna, da se dela pri 
vgrajevanju jeklenega ločnega podporja opravljajo po navodilih. ostale delavce na delovišču sme vodja skupine 
razporediti na taka dela, ki ustrezajo njihovi kvalifikaciji, izurjenosti oz. usposobljenosti in trenutnemu stanju 
delovišča.

Pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja se sme uporabljati orodje in oprema, ki je izdelana v ta namen:

 • vijačne spone,

 • ojačani I profil (I 140 e), dolžine 3 − 5 m,

 • strojček za privijanje matic oziroma ključ za privijanje matic (izjemoma),

 • kovinske veznice,

 • rezalno-napredovalni stroj (s prigrajenim nastavkom za dvigovanje jeklenih ločnih kompletov),

 • podajalnik lokov,

 • drobno orodje (zasekač, žaga, lopata).

Na pripravskih deloviščih in vzdržbi je pred pričetkom del treba ustaviti vse strojne naprave in izvesti detajlni 
pregled čela ter stropa delovišča. Po pregledu vseh potencialno nevarnih točk delovišča moramo izvesti vse 
potrebne varnostne ukrepe.

Namestiti je potrebno ustrezen I profil s pomočjo dveh vijačnih spon. Pri podgrajevanju jamskih prog z razšir-
jenimi profili je dopustno (po potrebi) vzporedno namestiti dva I profila.

Na primernem mestu za rezalno-napredovalnim strojem je treba z veznimi elementi jeklenega ločnega pod-
porja privijačiti osnovni stropni komplet ločnega podporja, ki ga nato po končanem strojnem izrezu zgornje 
kalote profila proge z rezalno-napredovalnim strojem oz. s podajalnikom lokov namestimo na vgrajeni I profil. 
Sestavljen stropni ločni komplet lahko namestimo tudi ročno.

osnovni stropni komplet ločnega podporja je treba namestiti na točno določeno mesto vgradnje, s prilagaja-
njem z vijačnimi sponami po višini in ročno po smeri vgradnje.
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Pravilno nameščen osnovni stropni komplet ločnega podporja je treba založiti z lesenimi podvlekami, ki jih 
moramo z zalaganjem s hribino, v kateri izdelujemo jamsko progo, učvrstiti v ostenje jamske proge.

Po strojnem izrezu bokov jamske proge na osnovni stropni komplet jeklenega ločnega podporja z veznimi 
elementi jeklenega ločnega podporja (v nadaljevanju objemke) privijačimo osnovne bočne elemente jeklenega 
ločnega podporja. Bočni loki morajo biti postavljeni na stropne loke z notranje strani profila proge. Potreben, 
s projektom določen, razmak med ločnimi kompleti zagotovimo s kovinskimi veznicami. Bočne elemente loč-
nega podporja je potrebno spodaj dobro učvrstiti v hribino (podložiti s hrastovimi kladiči).

Za nameščene osnovne bočne elemente jeklenega ločnega podporja je nato potrebno vstaviti lesene podvle-
ke, ki jih moramo z zalaganjem s hribino, v kateri izdelujemo jamsko progo, učvrstiti v ostenje jamske proge. 
Lesene podvleke se morajo po celotnem obodu jamske proge tesno prilegati med seboj.

Po končani fazi je potrebno popustiti I profil in ga potegniti nazaj, kjer ga moramo varno namestiti pod strop 
jamske proge.

Z rezalno-napredovalnim strojem oz. s podajalnikom lokov je nato treba vstaviti vnaprej sestavljene stropne 
komplete ločnega podporja na mesto vgradnje.

Na vmesne stropne komplete ločnega podporja z objemkami privijačimo vmesne bočne ločne elemente.

V primeru slabih geomehanskih pogojev hribine, v kateri izdelujemo jamsko progo, moramo vgraditi talne 
loke sprotno za vsak podgrajen odsek jamske proge. V primeru dobrih pogojev lahko vgrajujemo talne loke v 
dolžini dveh odsekov. Vse na novo vgrajene ločne komplete (brez talnih ločnih elementov) vpnemo pod strop 
z nameščenim I profilom.

Talne komplete ločnega podporja privijačimo na bočne komplete ločnega podporja z objemkami. Pod talne 
elemente ločnega podporja vstavimo lesene podvleke tako, da se talni elementi ločnega podporja dobro pri-
legajo med seboj in na bočne elemente jeklenega ločnega podporja.

Varnostni ukrepi pri ropanju JLP z rezalno-napredovalnim strojem GPK 

Ropanje lokov odobri tehnični vodja.

Ropanje lokov izvajata strojnik in njegov pomočnik.

Strojnik in pomočnik morata biti seznanjena z navodili za ropanje lokov in tudi z navodili za obratovanje stroja GPK.

Ropanje je dovoljeno s teleskopom v smeri teleskopskega pomika rezalne glave. S horizontalnim in vertikalnim hodom rezalne glave 
je ropanje dovoljeno pod pogojem, da je teleskop skrčen na minimum.

Uporaba voznega mehanizma za ropanje je prepovedana.

Pri ropanju pomočnik strojnika pripne verigo na lok in na vrat rezalne ročice. Strojnik izvleče lok iz premoga šele takrat, ko so se 
pomočnik in vsi ostali delavci umaknili za komandno mesto strojnika. Verigo mora pripeti na vrat rezalne ročice tako, da se vijaka za 
kontrolo in izpust olja ne poškodujeta.

Če je dostop do stroja mogoč še s prednje strani, morajo biti osebe v primeru ropanja oddaljene od nevarnega mesta najmanj 10 m. 
Če je možen dostop k stroju iz prečnika, je pri ropanju potrebno postaviti stražo. 

V primeru, da se pri ropanju s strojem nakazuje okvara na posameznih delih stroja, je treba ropanje takoj prekiniti in o tem obvestiti 
odgovornega nadzornika.

Za pravilno delo s strojem sta poleg strojnika in izmenskega rudarskega nadzornika soodgovorna tudi dežurni ključavničar in izmenski 
strojni nadzornik, ki morata v primeru nepravilnega dela s strojem zahtevati prekinitev ropanja lokov.

Preden strojnik izvleče lok z delovnim organom iz stisnjene proge, mora predel nad lokom in okrog njega, če je mogoče, obrezati z 
rezalno glavo. Pri tem mora paziti, da ne zadane v loke in s tem ne poškoduje nožev in rezalne glave.
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Varnostni ukrepi pri podgrajevanju jamskih prog z JLP

Pri vgradnji stropnih kompletov jeklenega ločnega podporja je treba zagotoviti primerno stojišče za vgradnjo ločnih kompletov z za-
dostnim nasutjem hribine, v kateri izdelujemo jamsko progo. Če nasutja ne moremo zagotoviti, moramo na primerno delovno višino 
postaviti ustrezen delovni oder.

Kadar se rezalno-napredovalni stroj ne uporablja za vgrajevanje stropnih ločnih kompletov, mora biti rezalna glava rezalno-napredoval-
nega stroja vkopana v hribino ali pa mora biti ustrezno zaščitena z lesom.

Pri vgrajevanju ločnega podporja v vpadniku ali nadkopu mora biti I profil obložen z gumo, ki preprečuje drsenje stropnih kompletov 
jeklenega ločnega podporja.

Pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja v jamskih progah, ki napredujejo z naklonom navzgor (nadkopi), moramo biti še posebej 
pozorni na varovanje čelne stene in stropa proge pred padanjem kosov hribine v delovno območje.

V primeru razpokane, razrušene, nestabilne hribine, v kateri izdelujemo jamsko progo, je treba izvesti sidranje po obodu zgornje 
kalote z železnimi sulicami. Medsebojno razdaljo med sulicami je treba prilagoditi glede na stanje oboda zgornje kalote. Razdalja med 
sulicami mora biti takšna, da preprečuje padanje kosov hribine v delovni prostor. Sidranje je treba izvajati na vsakem odseku proge, s 
tem, da se lokacija sulic na vsakem naslednjem odseku zamakne za polovično razdaljo med sulicami prejšnjega odseka.

Redno je treba izvajati sidranje čelne stene.

Pred vsakim vstopom v ogroženo območje je treba redno izvesti obtrkavanje stropnega, bočnega dela proge in čelne stene.

Pri delih, ki se izvajajo v območju možnega padca hribine, je treba v moštvu zadolžiti delavca za opazovanje čelne stene, stropnega in 
bočnega dela delovišča, ki opozarja ostale delavce na morebiten odkrušek hribine.

Pri vgrajevanju jeklenega ločnega podporja ter pri ostalih delih ob potencialno nevarni čelni steni jamske proge se moramo izogibati 
položaju, v katerem je hrbet obrnjen proti čelni steni jamske proge.  

2.5.4  Izdelava jamskih križišč

Križišča so jamski prostori, v katerih se sekata dve ali več jamskih prog. V takšnih prostorih, ki jih ni možno 
ločno zvezno podpreti, je treba izdelati križiščno podgradnjo, ki zagotavlja potrebno nosilnost in velikost 
prostora.

Pri podgrajevanju križišč se kot osnovni material uporablja JLP. Sklade pri izdelavi križišč izdelujemo iz lesa 
različnih kvalitet in različne debeline ter dolžine. Pomembno je, da so skladi tesno zloženi v plasteh, ki se med 
seboj križajo pravokotno.

Izdelava osnovne konstrukcije križišča

Pred mestom, kjer je predvidena lokacija križišča, se 
zadnji odsek proge pred začetkom križišča v dolži-
ni 1,2 m podgradi tako, da je medsebojna razdalja 
med okvirji JLP 0,4 m. 

V delu proge, ki je predviden za izdelavo križišča, podgrajujemo progo z razredčeno podgradnjo, z razdaljo 
med okvirji 0,6 m. Razredčena podgradnja je začasna in služi do izdelave dokončne podgradnje križišča. Dol-
žina križišča je odvisna od potreb in velikosti profilov pristopnih prog. Prvi odsek po zaključku križišča se pod-
gradi na enak način kot prvi odsek pred začetkom križišča. Naslednji odseki proge za predvidenim križiščem 
se zopet izdelajo v običajni podgradnji. od predvidenega lesenega sklada naprej se izdelata še najmanj dva 
odseka proge. Nato se čelna stena proge zavaruje po ustaljenem postopku. Sledi umik rezalno-napredovalne-
ga stroja. Delavci se vrnejo na izdelavo osnovne konstrukcije križišča.

Izdelava konstrukcije križišča poteka zaporedno po naslednjih fazah:

1. ropanje ločnega podporja,

2. izkop in izdelava lesenih skladov,

Opiši izdelavo osnovne  
konstrukcije križišča!
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3. izkop in priprava prostora v bokih za namestitev ravnih ločnih nosilcev,

4. podgradnja stropa križišča z ravnimi ločnimi nosilci,

5. ropanje preostalih ločnih okvirjev.

Pred pričetkom izdelave lesenih skladov je potrebno odstraniti na vsaki strani križišča najmanj po en ločni 
okvir (redka tesarba), sredinske okvirje pa pustimo do dokončanja lesenih skladov. Nato pripravimo prostor 
za izdelavo lesenih skladov. 

Premog v bokih izkopljemo ročno, v kompaktnem sloju pa si pomagamo z delnim odstreljevanjem. Izkopanega 
premoga v križišču ne odvažamo, saj nasuti premog služi kot podest delavcem pri vgrajevanju stropnih ločnih 
segmentov.

Ko imamo v bokih proge prazen prostor, začnemo z izdelavo lesenih skladov.

Na vsako stran ločnega okvirja vertikalno namestimo ravni ločni segment dolžine 2650 mm in ga pritrdimo z 
dvema objemkama. Vloga vertikalno postavljenih ločnih segmentov je preprečiti rušenje skladov pri izdelavi 
pristopnih prog.

Plasti lesa tesno zložimo v sklad. Naložene plasti se križajo pod kotom 90o. Dolžina sklada mora znašati 
1,2 m in nalegati mora na štiri ločne okvirje. Višina skladov je odvisna od zahtevane višine križišča, običajno pa 
se izdelajo skladi 200–400 mm nad nivojem stropnih lokov pristopnih prog. Ko je sklad na eni strani končan, 
se po enakem postopku izdela še na drugi strani.

Strop križišča podpremo z ravnimi ločnimi nosilci, ki jih naslonimo na lesene sklade. Vgraditev ločnih nosilcev 
poteka postopoma z ene strani proti drugi.

Namestitev vzdolžnih ravnih ločnih nosilcev poteka postopoma. Pred vgraditvijo vsakega ločnega nosilca pose-
bej na tem mestu odstranimo premog nad ločnimi okvirji. Zaradi stabilnosti križišča moramo premog odkopati 
čim bolj po konturi stropa. Ravne ločne segmente sestavimo v nosilec na mestu vgradnje in jih spojimo z 
objemkami. Ločni sestavljeni nosilci morajo nalegati na lesene sklade po dolžini najmanj 0,8 m (nalegati mo-
rajo vsaj na tri ločne okvirje). Strop križišča nad ločnimi nosilci sproti založimo z opažem, morebitne odprtine 
v stropu nad opažem pa tesno zapolnimo s kosi premoga in lesom. Vmesne ločne okvirje izropamo, ko niso 
več potrebni, in zaključimo podgradnjo stropa. Nasuti premog v križišču počistimo z rezalno-napredovalnim 
strojem. Bočne stene, kjer je predvidena navezava prog v križišče, zavarujemo z ravnimi ločnimi nosilci, ki jih 
razpremo z veznicami in založimo z opažem.

Slika 23:  
Skica izdelave križišča 
v prerezu
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Slika 25: Leseni skladi pri jamskem križišču

Na virtualni predstavitvi PV poišči mesta, kjer so jamska križišča in komentiraj prikazano!

http://www.rlv.si/si/VRRLV/nacrt.html  

Slika 24:  
Skica izdelave križišča v tlorisu

http://www.rlv.si/si/VRRLV/nacrt.html
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2.6 LIKVIDACIJE JAMSKIH PROSTOROV

 
Za nemoteno pridobivanje premoga je treba poleg jamskih prog izdelati tudi vrsto pripadajočih jamskih ob-
jektov, ki nam služijo za namestitev odkopne mehanizacije, omogočajo varno ter hitro montažo podporja na 
odkopih, povezujejo proge med seboj ali pa so namenjeni za:

 • izvajanje raziskovalnih del, 

 • prezračevanje jamskih objektov,

 • postavitev elektro in strojne opreme,

 • transport materiala,

 • itd.

Ker se ti objekti navadno nahajajo v območju pri-
dobivanja, obstaja možnost, da bomo z odkopi ali 
s pripravskimi delovišči pri napredovanju naleteli 
nanje. Da bi zagotovili nemoten prehod odkopov 
ali pripravskih delovišč skozi te odslužene objek-
te, mora biti način njihove likvidacije primeren. 
odstranjeni morajo biti vsi kovinski elementi, vsi 
uporabljeni materiali pa morajo biti takšni, da ne 
predstavljajo težav pri napredovanju rezalno-prido-
bivalnih ali rezalno-napredovalnih strojev.

Slabo likvidirani ali nelikvidirani objekti lahko na deloviščih povzročijo veliko težav (npr. poškodbe elektrostroj-
nih naprav, pojavi ognja, izbruhi škodljivih jamskih plinov, povečani tlaki itd.).

2.6.1 Faze likvidacije jamskih prostorov

Likvidacija jamskih prog podprtih z JLP vsebuje naslednje delovne faze: 

1. ropanje (odstranjevanje) jeklenega ločnega podporja,

2. podpiranje izropanega dela z lesenimi podboji,

3. izdelava zadelk,

4. zaplavljanje praznega prostora z zaplavnimi mešanicami na osnovi ef pepela.

Potek del po tej tehnologiji ni vedno mogoč. Lahko se zgodi, da zaradi varnostnih razlogov ali velikih defor-
macij JLP ni mogoče povsod odstraniti JLP iz jamske proge. V takem primeru tak odsek samo zapolnimo z 
zaplavnimi mešanicami na osnovi ef pepela in ga označimo na ustreznih jamskih kartah, da kasneje ne pride 
do nepredvidenih težav pri prečkanju neizropanih odsekov.

Zgoraj navedena tehnologija likvidacije ne velja v celoti za odvozne in dostavne jamske proge na odkopnih 
ploščah (od montažne komore do odkopne meje), ker je tehnologija pridobivanja premoga na odkopih takšna, 
da zadostuje, če izropamo (odstranimo) le JLP.

Ropanje jeklenega ločnega podporja

Preden začnemo z ropanjem JLP moramo določiti smer ropanja, ki je odvisna predvsem od vrste prezračevanja 
delovišča in smeri dostave oz. odvoza materiala.

»likvidacija jamskega prostora« 
zaprtje določenega odseka jamske proge, ki 
zajema odstranjevanje (ropanje) JLP, izdelavo 
zadelke in zapolnjevanje z mešanico pepela in 
vode (emulgatom)

Kaj lahko povzroči nelikvidirana ali slabo 
likvidirana jamska proga pri procesu 
odkopavanja premoga?
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V jamskih progah, ki jih prezračujemo separatno, ropamo JLP vedno v smeri proti ventilatorju.

Smer ropanja JLP v jamskih progah, v katerih je vzpostavljeno pretočno zračenje, je odvisna od dostave oz. 
odvoza materiala. Če je transport materiala mogoč le z ene smeri, vedno ropamo JLP v smeri proti transportni 
poti.

Če lahko transportiramo iz obeh strani, je priporočljivo, da ropamo JLP v smeri proti zračnemu toku, ker 
imamo tako na delovišču vedno svež zrak, poleg tega pa nas prah, ki nastaja med ropanjem JLP, ne moti. V 
vpadnikih in nadkopih pa je ne glede na smer zraka priporočljivo, da ropamo JLP od spodaj navzgor. Tako 
povečamo varnost zaposlenih na delovišču.

Kakšno opremo bomo uporabljali pri ropanju JLP je odvisno od delovišča, kjer ropanje JLP poteka. Če se pojavi 
voda, mora biti na delovišču potopna črpalka za črpanje vode.

Če pri ropanju JLP nastopajo normalne hribinske razmere, naenkrat izropamo JLP v odseku dolžine od 1,2 m 
do 1,5 m. Če pa so hribinski pogoji slabi (povečani tlaki, krušljiva ali razmočena hribina, tektonske porušitve, 
itd.), temu primerno zmanjšamo tudi dolžino odseka.

Ropanje JLP vsebuje dve delovni fazi:

 • odvijanje matic na objemkah JLP,

 • izvlačenje segmentov JLP.

Slika 26: Ropanje JLP z bremensko verigo in potezno 
napravo

V primeru prekomerne deformacije ali zloma talnega loka moramo najprej začeti z odvijanjem talnega loka. 
Kadar obstaja možnost, da se pri sproščanju tlakov napeti talni lok sprosti v prazen prostor, je treba pred od-
vijanjem objemk postaviti na talne loke med objemke leseno podlogo in jo upreti v strop z lesenimi stojkami. 
Z odvijanjem objemk pričnemo na stranskem nastavku bočnega loka ali na objemki v sredini talnih lokov. Po 
odvijanju objemk in sprostitvi tlakov v talnih lokih najprej izvlečemo leseno stojko in nato talne loke.

Nadaljujemo z ropanjem bočnih lokov. Če obstaja 
možnost, da bi se sproščeno ločno podporje za-
maknilo v prazen prostor, ga moramo podpreti s 
pomožno stojko. S kladivom na dolgem ročaju uda-
rimo po pasovih obeh objemk. S strojčkom odvije-
mo matici za nekaj obratov na objemki, ki je bližje 
koncu zunanjega loka. 

S kladivom udarimo po pasovih obeh objemk, da sprostimo tlake v lokih. S strojčkom odvijemo matici za nekaj 
obratov na objemki, ki je bližje koncu notranjega loka. S kladivom udarimo po pasovih obeh objemk. Ko so 
matice poravnane z vrhom stremen, odvijemo matici na objemki, ki je bližje koncu zunanjega loka. Nato odvi-
jemo matici na drugi objemki in izvlečemo bočni lok. Postopek ponovimo na objemkah nasprotnega bočnega 
loka in nato bočni lok izvlečemo.

Zakaj je pomembno, da pravilno  
odvijamo matice na objemkah pri ropanju 
JLP?
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S pomočjo naprav izvlečemo še stropni lok v podgrajeni del in z loka odvijemo objemke. Izropane loke odstra-
nimo z delovišča in zberemo objemke, ostale matice pa nanizamo na žico in jih spravimo na določeno mesto 
ali odložimo v za to pripravljene vozne enote.

Podpiranje izropanega dela jamske proge z lesenimi podboji

Lesen podboj je sestavljen iz stropnika in najmanj dveh stojk. V ta namen navadno uporabljamo hlode iglavcev 
(za stropnik lahko uporabimo tudi hrastove podvleke) dolžine 3 ali 4 m in povprečne debeline Φ 20 cm. Les 
žagamo na potrebno dolžino glede na razmere na delovišču.

Preden začnemo postavljati lesen podboj, moramo v boka proge (približno v višini spoja med stojko in stro-
pnikom JLP) narediti zaseka za vgraditev stropnika. Stropnik vgradimo tako, da ga z železno klasično ali hidra-
vlično stojko vpnemo med zaseka v bokih proge. Ko je stropnik vgrajen, ga podpremo še z lesenimi stojkami.

Stojke morajo biti dobro oprte v trdna tla in v stropnik. Če za stropnik uporabljamo okrogli les, morajo biti 
stojke zgoraj izrezane v obliki žleba, da se stropnik uleže v stojke. Če obstaja nevarnost, da nam hribinski 
tlaki izrinejo stojko s podboja, jo fiksiramo ob stropnik s tesarsko sponko ali z lesenim klinom. Klin zabijemo 
ob notranjem stiku stojke in stropnika. Da lahko zabijemo klin v stropnik, moramo vanj z ročnim svedrom za 
les izvrtati luknjo primerne dolžine.

Železno stojko smemo odstraniti šele takrat, ko smo pod stropnik vgradili vsaj dve leseni stojki. Prazen prostor 
nad stropnikom in strop proge med podbojema založimo z lesom (deskami, krajniki ipd.).

Razdalja med podboji je navadno enaka dolžini enega odseka izropanega JLP. Če ropamo JLP v jamski progi, 
kjer želimo, da je pretočno zračenje vzpostavljeno čim dlje, postavljamo podboje bolj gosto, podvleke pa pod-
premo s tremi ali več stojkami. Če je strop proge rušljiv, moramo tudi zalaganje prilagoditi razmeram − bolj 
gosto ali celo tesno zalaganje.

Izdelava zadelk

Da lahko jamsko progo zapolnimo z zaplavnimi mešanicami, jo moramo prej na vseh njenih dostopih zapreti. 
To naredimo z lesenimi pregradami − zadelkami, ki jih lociramo med dva okvirja JLP.

Zadelko izdelamo tako, da najprej po celotnem obodu jamske proge izkopljemo zasek do trdega premoga 
(med dvema okvirjema JLP). V primeru, da je v jamski progi kvalitetno izdelan izolacijski plašč zaseka ni treba 
izdelati.

Nato v medsebojni oddaljenosti 50 cm do 80 cm  (odvisno od profila proge) vgradimo lesene stojke s prese-
kom vsaj 14 cm x 14 cm, ki jih trdno vpnemo v strop in v tla jamske proge. Z notranje strani na stojke nabije-
mo deske debeline vsaj 5 cm. Po končanem nabijanju desk nanje nabijemo še juto. Juta ima nalogo filtra, ker 
zadrži pepel in prepušča vodo. Za boljše tesnjenje boke pregrade zatesnimo s stekleno volno ali pa jih ome-
čemo z malto. S tem preprečimo iztekanje emulgata 
skozi stik pregrade s stenami jamske proge. 

Nekje v zadelki pustimo odprtino, ki nam v času 
izdelave zadelke omogoča prehod iz ene na drugo 
stran. Na koncu to odprtino zapremo z vrati.

Na zunanji strani zadelke vgradimo na približno enaki medsebojni razdalji še vsaj štiri prečne ojačitve, ki jih 
vežemo ali naslonimo na okvir JLP. Prečne ojačitve so lahko lesene (les z enakim presekom kot stojke), lahko pa 
srednji dve ojačitvi izdelamo iz ravnih segmentov JLP. Če so prečne ojačitve iz lesa, moramo srednji dve dodatno 
podpreti z lesenimi stojkami v obliki „razpore“. Stojke vpnemo med prečno ojačitev in okvirje JLP. Ko likvidiramo 
nadkope ali vpadnike, mora biti spodnja zadelka izdelana tako, da sta vsaj srednji prečni ojačitvi izdelani iz ravnih 
segmentov JLP ter podprti z „razporo“.

»emulgat« 
mešanica pepela in vode v razmerju 50:50, 
ki se uporablja pri zapolnjevanju jamskih 
prostorov
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Skozi zadelko vgradimo še kontrolno oz. odzračevalno cev in eno ali več cevi za zapolnjevanje z zaplavnimi me-
šanicami.

Pred zadelko izdelamo še dodatno pregrado, narejeno iz desk, ki so na notranji strani obite z juto. Dodatna 
pregrada zadrži pepel iz zaplavne mešanice, ki morebiti priteka izza zadelke, in prepušča vodo, ki odteka v vodni 
zbiralnik pred pregrado. Vodni zbiralnik mora biti opremljen s potopno črpalko za odvajanje vode. Za dodatno 
pregrado spuščamo tudi zaplavne mešanice v primeru čiščenja zaplavnih sistemov. Pregrada mora biti visoka in 
oddaljena od zadelke toliko, da lahko zadrži približno 10 m3 zaplavne mešanice.

Če zapolnjujemo slepi vpadnik in je zadelka izdelana v strmini, dodatne pregrade ni potrebno izdelati.

Število zadelk za likvidacijo jamske proge je odvisno od njenega nagiba in dolžine. Pri nadkopih in vpadnikih 
izdelamo zadelko pri vstopu in izstopu iz njih, razen če ne gre za likvidacijo slepih vpadnikov ali nadkopov. V tem 
primeru izdelamo le eno zadelko na mestu, kjer smo zaključili z ropanjem JLP. 

Dolžina jamske proge je pomembna pri likvidaciji vodoravnih jamskih prog. Ker se pepel ne useda enakomerno 
po celem prostoru, moramo zaplavljati krajše odseke.

odseki so lahko dolgi do 50 m, da se prostor še enakomerno zapolni. Tako moramo izdelati zadelko in zapolniti 
jamsko progo vsakokrat, ko izropamo JLP v odseku 50 m.

Zapolnjevanje jamskih prog z zaplavnimi mešanicami na osnovi EF pepela

V najvišji del jamske proge vgradimo vsaj eno cev za zapolnjevanje, poleg nje pa še eno cev za kontrolo za-
polnjevanja oz. odzračevanje.

Slika 27: Izdelava zadelke

Legenda:

1 −  prečna lesena ojačitev

2 −  lesena stojka

3 − lesena ojačitev (razpora)

4 −  deska

5 − lesen opaž

6 −  vrata

7 −  kontrolna cev

8 − cev za zapolnjevanje

9 − okvir JLP
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Legenda:

1 − prečna lesena ojačitev

2 − lesena stojka

3 − lesena ojačitev (razpora)

4 − deska

5 − lesen opaž

6 − vrata

7 − kontrolna cev

8 − cev za zapolnjevanje

9 − okvir JLP

10 − lesen podboj 

11 − juta

12 − lesena pregrada

13 – močvirnik

14 – potopna črpalka

Slika 28: Izdelava zadelke

Kontrolno cev vgradimo nekoliko nižje od zapolnjevalne cevi, da imamo za zadelko dovolj prostora, da iz-
peremo za njo celotni zaplavno-zapolnjevalni sistem (za vsakih 1.000 m cevovoda zaplavno zapolnjevalnega 
sistema potrebujemo približno 2 m3 prostora).

obe cevi napeljemo po jamski progi preden začnemo z ropanjem JLP (med ropanjem JLP pazimo, da cevi ne 
poškodujemo).

Zapolnjevalna cev mora biti spojena s cevovodom zaplavno zapolnjevalnega sistema preko naslednjih elementov:

 • manometra,

 • T kosa,

 • ventilov in priključkov za cevi.

Kontrolna cev ima na koncu nameščen ventil.

V bližini zadelke moramo imeti telefon za zvezo z mešalnico na površini in z mešalnico v jami. Če ni mogoče 
napeljati telefona v bližino zadelke, moramo vzpostaviti zvezo s stalno zasedenim delovnim mestom s pomo-
čjo indukcijskega telefona ali preko sistema jamskih govorilnih naprav.

Za zapolnjevanje jamskih prog navadno uporabljamo emulgat, lahko pa uporabimo tudi malto na osnovi ef 
pepela. emulgat potiskamo za zadelko z zunanjim zaplavno-zapolnjevalnim sistemom ali jamskim zaplavno-
zapolnjevalnim sistemom. 

Za zadelko lahko zapolnjujemo s tlakom do 0,3 MPa. Pri zapolnjevanju z večjim tlakom obstaja nevarnost, da 
bo zadelka popustila.

Dovoljeni tlak je določen na podlagi izkušenj.
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Jamske proge začnemo zapolnjevati z emulgatom z zunanjim zaplavno-zapolnjevalnim sistemom, jamski za-
plavno-zapolnjevalni sistem pa uporabljamo za dopolnjevanje zapolnjevanja po uporabi zunanjega zaplavno-
zapolnjevalnega sistema.

Ko priteče skozi kontrolno cev emulgat, zapremo ventil na njej in začnemo z izpiranjem celotnega sistema z 
vodo (namesto emulgata spustimo skozi sistem vodo). Dokler voda vsebuje pepel jo spuščamo za zadelko, 
kjer je za to še vedno dovolj prostora, saj smo kontrolno cev vgradili nižje od zaplavne cevi. Čistost vode 
kontroliramo z odpiranjem ventila na cevi za izpust. Ko priteče čista voda, prekinemo z izpiranjem, čisto vodo 
pa usmerimo v močvirnik pred pregrado.

Če začne med zapolnjevanjem tlak na manometru naraščati, skozi kontrolno cev pa ne priteče emulgat, 
pomeni, da je prišlo do zamašitve zapolnjevalne ali kontrolne cevi. V tem primeru moramo takoj prekiniti z 
zapolnjevanjem. Če imamo možnost, preusmerimo zapolnjevanje v drug prostor, drugače pa zapolnjevanje 
prekinemo tako, da odpremo ventil na cevi za izpust in zapremo ventil na zaplavni cevi. emulgat spustimo za 
pregrado pred zadelko in nato izperemo zaplavno-zapolnjevalni sistem. 

Ko smo končali z izpiranjem, pristopimo k odpravi napake. Zamašena kontrolna cev pomeni, da je prostor za 
zadelko zapolnjen. V primeru zamašitve zapolnjevalne cevi pa vgradimo novo zapolnjevalno cev in nadaljuje-
mo z zapolnjevanjem. Zaplavno-zapolnjevalni sistem nato izperemo.

Zunanji zaplavno-zapolnjevalni sistem lahko izpiramo tudi v stabilne (izdelani v tleh jamske proge) ali mobilne 
(kesoni) dvoprekatne zbiralnike ustreznih dimenzij. V en prekat spuščamo emulgat, v drugega pa namestimo 
potopno črpalko za črpanje vode, ki se izceja iz emulgata. Takšne načine izpiranja navadno uporabljamo v 
primeru, ko pred zadelko nimamo prostora za izdelavo pregrade.

Vodoravne jamske proge zapolnjujemo v odsekih dolžine do največ 50 m. Vpadnike in nadkope, če je le 
mogoče zapolnjujemo vedno od zgoraj navzdol, razen če ne gre za zapolnjevanje slepih nadkopov, ki jih za-
polnjujemo od spodaj navzgor. Vedno pa moramo najprej izdelati emulgatni čep, da razbremenimo spodnjo 
zadelko. emulgatnega čepa ne izdelujemo, če zapolnjujemo slepe vpadnike. Čep je izdelan, ko se na vrhu 
zadelke pojavijo sledi vode ali emulgata. Z zapolnjevanjem nadkopa ali vpadnika lahko nadaljujemo po dveh 
izmenah, ker potrebuje pepel približno toliko časa, da se strdi do takšne mere, da postane nosilen.

Po zaključenem zapolnjevanju z zunanjim zaplavno-zapolnjevalnim sistemom moramo počakati z nadaljnjo 
likvidacijo jamske proge dve do tri izmene. V tem času namreč emulgat odda toliko vode in pepel toliko 
sedimentira, da lahko nadaljujemo z zapolnjevanjem. Za nadaljnjo likvidacijo uporabljamo jamski zaplavno-
-zapolnjevalni sistem, saj gre navadno le še za dopolnjevanje zapolnjevanja po uporabi zunanjega zaplavno-
-zapolnjevalnega sistema. Zapolnjujemo tako dolgo, da začne tlak na manometru naraščati. Nato prekinemo 
z zapolnjevanjem in začnemo izpirati jamski zaplavno-zapolnjevalni sistem. emulgat spuščamo za pregrado in 
ko priteče čista voda, jo preusmerimo v močvirnik pred pregrado ter zaključimo z izpiranjem.

Tako kot zunanji zaplavno-zapolnjevalni sistem lahko tudi jamski zaplavno-zapolnjevalni sistem izpiramo v 
stabilne ali mobilne dvoprekatne močvirnike. Ker gre pri izpiranju jamskega zaplavno-zapolnjevalnega sistema 
za manjše količine emulgata, lahko za močvirnike uporabljamo tudi kesone. Keson pregradimo z leseno pre-
grado, ki je na strani, kjer izpuščamo emulgat obita z juto. Namesto pregrade lahko izdelamo tudi zaboj iz 
ekspandirane pločevine, ki je iz zunanje strani oblečena z juto. Zaboj mora biti takšnih dimenzij, da ga lahko 
postavimo v keson in da gre vanj potopna črpalka.
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Legenda:

1 − kontrolna cev

2 − zapolnjevalna cev

3 − zadelka

4 − T-kos

5 − cev za izpust

6 − pregrada

7 − kontrolna cev

8 − kroglični ventil

Slika 29: Shema zapolnjevanja zadelke

Katere jamske prostore likvidiramo? Kakšen je pomen (vloga) zadelke?

Kateri način ropanja JLP je po tvojem  
mnenju najbolj varen in zakaj?

Slika 30: Strojček za odvijanje matic

2.6.2 Oprema za likvidacijo jamskih prostorov 

opremo za likvidacijo jamskih prog, podprtih z JLP, 
navadno delimo glede na namembnost.

 • oprema za ropanje oz. odstranjevanje (izvlače-
nje) JLP:

- ročna potezna naprava,

- hidravlični cilinder,

- vitel »ZeLTWeG«,

- pnevmatska vlečno-dvižno naprava,

- rezalno-napredovalni stroj (GPK),

- elementi za obešanje in pripenjanje naprav za 
ropanje ter elementi za vlečenje segmentov 
JLP.

 • oprema za odvijanje matic na objemkah:

- strojčki in natikalni ključi za privijanje in odvi-
janje matic na objemkah JLP,

- kladivo za sproščanje napetosti v JLP.
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 • oprema za zapolnjevanje prostorov z zaplavnimi mešanicami na osnovi ef pepela:

- zunanji zaplavno-zapolnjevalni sistem,

- jamski zaplavno-zapolnjevalni sistem.

 • oprema za dostavo in odvoz materiala:

- viseča diesel lokomotiva,

- hidravlični ali pnevmatski ranžirni vlak, 

- vitel.

 • oprema za prezračevanje delovišč:

Pri likvidaciji jamskih objektov delovišča običajno prezračujemo separatno z ventilatorjem, ki je postavljen 
v vstopni zračni veji, ki ima zadostne količine svežega zraka. Za dovajanje svežega zraka od ventilatorja do 
delovišča služijo zračilne cevi potrebnega premera. Dovesti moramo toliko svežega zraka, da se škodljivi 
jamski plini sproti redčijo in odvajajo v izstopni zračni tok. Vrsto in velikost ventilatorja izberemo po zmo-
gljivosti, ki je potrebna za prezračevanje določenega objekta.

 • ostala oprema:

Med ostalo opremo prištevamo pnevmatske žage, potopne črpalke in vrtalne strojčke.

Skoraj nepogrešljiva oprema na deloviščih je pnevmatska žaga, ki jo potrebujemo za krojenje deščic pri 
tesnjenju opaža, za razrezovanje lesa pri izdelavi zadelk ali postavljanju lesenih podbojev pri ropanju JLP. S 
potopnimi črpalkami odvajamo vodo z delovišč v odvodnjevalni sistem (izcedna voda iz starih del ali voda, 
ki se pojavlja zaradi zapolnjevanja pri likvidaciji).

Izbira opreme je odvisna od delovne sredine, kjer jamski objekt likvidiramo.

 
Oprema za ropanje JLP

Ropanje jeklenega ločnega podporja je zaradi deformacij na podporju največkrat najtežja faza pri likvidaciji 
jamskih prostorov.

Za izvlačenje segmentov JLP se velikokrat uporablja tudi izraz ropanje, pomeni pa izvlačenje segmenta JLP 
iz lege kjer je bil vgrajen, potem ko so že odstranjene objemke z vijaki, ki povezujejo posamezne segmente 
med seboj. 

 • Ropanje JLP s pomočjo  ročnih poteznih naprav

Ropanje s pomočjo ročnih poteznih naprav se uporablja v redkih primerih, v katerih gre za ropanje kratkih 
odsekov jamskega prostora in montaža ostalih zmogljivejših strojnih naprav ni smiselna. Pri tem lahko upora-
bljamo ročne potezne naprave nosilnosti od 10 do 60 kN. V PV največ uporabljamo naslednje ročne potezne 
naprave:

naziv opreme max. vlečna sila (kN)

poteznik PRL 60 kN Gorenje 60

poteznik Witt 50 kN 50

poteznik Hercules 60 kN 60
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Glede na uporabljeno potezno napravo in njeno vlečno silo je treba izbrati tudi bremenske verige, s katerimi 
privežemo elemente za ropanje in tudi pritrdimo potezno napravo na ločno podporje. Pri ročnih poteznih na-
pravah z vlečno silo manjšo od 50 kN uporabljamo bremenske verige nosilnosti 50 kN (f13 mm), pri poteznih 
napravah z vlečno silo 60 kN pa bremenske verige nosilnosti 100 kN ( f16 mm). 

 • Ropanje JLP s pomočjo hidravličnega cilindra, priključenega na dovod hidravlične energije

Napajanje hidravličnega cilindra za ropanje lokov je izvedeno s hidravlično energijo, ki jo dobimo s centralne 
visokotlačne črpalne postaje (CVČP). Maksimalni tlak hidravličnega medija je 31 MPa, kar pri uporabi hidra-
vličnega cilindra za ropanje daje vlečno silo fv = 100 kN. 

Mesto za upravljanje cilindra mora biti odmaknjeno od smeri ropanja in cilindra, tako da delavec, ki ropa, ni 
v nevarnosti, če se kateri koli sklop v liniji ropanja utrga ali popusti. V času izvlačenja lokov se v ogroženem 
območju ne sme nahajati nobena oseba. Lok, ki ga hočemo izropati s hidravličnim cilindrom, lahko primemo z 
bremensko verigo, ki je ovita okrog JLP ali pa s prijemalom za loke. Prijemalo za loke ima hidravlični cilinder, 
ki svojo pritisno silo prenaša na klešče, s katerimi zagrabi JLP. 

 • Ropanje JLP s pomočjo vitla ZeLTWeG RH 4-06

Za vlečenje segmentov uporabimo vitel Zeltweg RH 4-06. Vitel Zelzweg v praksi običajno največkrat upora-
bljamo pri vleki ščitnega podporja, ko se le to vgrajuje na mesto vgradnje v montažni komori odkopa.

Vitel Zeltweg mora biti od mesta ropanja oddaljen najmanj 15 m in največ 70 m. Za pritrditev verige okrog 
segmenta JLP uporabimo bremensko verigo nosilnosti f = 50 kN. 

Tehnični podatki vitla Zeltweg RH 4-06

vlečna sila: 

nazivna fn = 32,5 kN

minimalna fmin = 32,5 kN

maksimalna fmax = 52,058 kN

hitrost vrvi:

maksimalna Vmax = 0,13 m/s

srednja Vsr = 0,105 m/s

minimalna Vmin = 0,08 m/s

moč elektromotorja: P = 5,5 kW

premer vrvi:
d = 24 mm   
(JUS C.H1.074)

Varnostni ukrepi pri ropanju z vitlom  
ZELTWEG RH 4-06

Delavec, ki je določen za pripenjanje vrvi na JLP, pripne vrv 
vitla na verigo za ropanje, ki je zadrgnjena okrog JLP, nato 
se umakne za zaščitno pregrado, ki je postavljena za vitlom.

Zaščitna pregrada se montira ca. 4 m za vitlom Zeltweg RH 
4-06 in služi za zaščito delavcev v času vlečenja z vitlom. Se-
stavljena je iz segmentov JLP in iz veznih elementov za  spaja-
nje JLP. Na JLP sta dodatno pritrjeni dve mreži, ki preprečujeta 
morebitni prehod kavlja ali jeklene vrvi vitla med segmenti JLP. 

Pregrada mora biti postavljena tako, da ne ovira transporta 
izropanih lokov z delovišča. 

Namesto zaščitne pregrade lahko uporabimo že izdelane niše 
ali jamske prostore, ki ležijo prečno na progo, ki jo ropamo.

Strežnik vitla se mora pred vlečenjem prepričati, da ni v ogro-
ženem območju, to je med pripetim elementom JLP in vitlom, 
nobene osebe.

Vse osebe razen strežnika vitla, ki so vključene pri delu ro-
panja lokov, se morajo v času vlečenja z vitlom umakniti za 
zaščitno pregrado. Vstop v nevarno območje vitla je dovoljen,  
ko je vrv vitla sproščena in je vitel v izklopljenem položaju.

Z vitlom Zeltweg lahko ropamo samo posamezne segmente 
JLP in ne več skupaj spojenih segmentov JLP.

Na bobnu vitla Zeltweg pri ropanju segmentov JLP mora biti 
enakomerno razporejenih minimalno 20 ovojev vrvi, da ne pre-
sežemo vlečne sile f = 50 kN. 
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 • Ropanje JLP s pomočjo pnevmatskega dvigoval-
nika M63D

Zaradi enostavnega nameščanja je eden izmed naj-
pogosteje uporabljenih načinov ropanje JLP s pomo-
čjo pnevmatskega dvigovalnika M63D (obesimo na 
primerno mesto, npr. na obešala na JLP).

Delovni tlak komprimiranega zraka mora znašati 
min. 0,4 MPa. Če je veriga dvigovalnika za izvla-
čenje JLP prekratka, jo je treba podaljšati z verigo 
Φ16 x 5 m, nosilnosti 100 kN. 

Krmilni ventil za upravljanje s poteznikom mora biti priključen na poteznik tako, da se lahko delavec, ki 
upravlja z napravo, umakne na varno mesto v primeru utrga kateregakoli elementa. Pri upravljanju s potezno 
napravo je treba posebno pozornost posvečati cevem, ki so potrebne za priključitev in krmiljenje. Za priključek 
poteznika na komprovod uporabimo fleksibilno plastično cev Φ25 x 25 m.

Ropanje s poteznikom M63D lahko izvajamo tako, da hkrati izvlačimo samo en element JLP (prepovedano je 
izvlačenje več JLP elementov hkrati). Privez poteznika mora biti na dobro zatesnjenem kompletu JLP, da ga 
sila izvlačenja JLP ne poruši. 

 • Ropanje JLP s pomočjo rezalno-napredovalnega stroja GPK

Izgrajevanje oz. ropanje JLP s pomočjo rezalno-napredovalnega stroja GPK je dovoljeno s teleskopom pomika 
rezalne glave. S horizontalnim in vertikalnim pomikom rezalne glave je ropanje dovoljeno pod pogojem, da 
je teleskop skrčen na minimum. Prepovedano pa je izgrajevanje JLP s pomočjo pogona stroja, to je s premi-
kanjem celotnega rezalno-napredovalnega stroja v smeri osi proge. Bočna sila izgrajevanja s pomočjo delovne 
ročice znaša f = 43 kN. Ropanje s pomočjo GPK se izvaja tako, da se veriga za ropanje na eni strani ovije 
okoli elementa JLP, na drugi strani pa se veriga pripne na vrat rezalne ročice tako, da se vijaka za kontrolo in 
izpust olja ne poškodujeta. 

Delavci in ostali prisotni se morajo pri izgrajevanju JLP odstraniti na varno razdaljo (10 m od mesta izgrajeva-
nja) oziroma na takšno varno razdaljo, da se v primeru odtrga kateregakoli veznega elementa ne poškodujejo. 
Pred izvlečenjem elementov JLP mora strojnik v stisnjenih progah predel nad lokom in okrog njega izrezati z 
rezalno glavo (povečati profil proge). 

Oprema za izdelavo zadelke

osnovna oprema, ki jo potrebujemo za izdelavo zadelke, je naslednja:

 • zabijalni strojček,

 • pnevmatska žaga,

 • tesarska sekira,

 • rudarski zasekač,

 • pnevmatsko kladivo LRK 8 ali LRK 10,

 • mešalec VICToR 100 RLV.

Pnevmatska žaga je namenjena za razrez različnega lesenega materiala na jamskih deloviščih. Uporabljajo jo 
lahko le delavci, ki so usposobljeni za pravilno in varno uporabo pnevmatske žage.

Pnevmatska žaga je priklopljena na komprimiran zrak z gibljivo cevjo preko pripravne grupe in zapornega 
ventila. V naoljevalcu v pripravni grupi mora biti vedno olje. Največja dolžina gibljive cevi od pripravne grupe 
do pnevmatske žage lahko znaša 15 m. Priklop pnevmatske žage lahko izvede uporabnik oziroma ključavničar. 

Tehnični podatki dvigovalnika M63D 

Tip: M63D 30/60 kN

delovni tlak: 0,4−0,6 MPa

maksimalni tlak: 0,6 MPa

poraba zraka: 2,1 m3/min

hitrost potezanja: 0−15 m/min

dimenzija verige: Φ13 x 63 mm
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Pred priklopom na pnevmatski vod je treba izpihati priključno cev.

Pred priklopom pnevmatske žage na komprimiran zrak žago vizualno pregledamo glede zunanjih poškodb, 
preverimo opremljenost, preverimo nivo olja v pripravni grupi in rezervoarju olja za mazanje verige in po 
potrebi olje dolijemo. Vsako napako je treba javiti nadzorniku strojne službe ali ključavničarju, ki poskrbita za 
odpravo pomanjkljivosti. Preverimo tudi list žage in verigo, ki mora biti primerno napeta.

Po priklopu pnevmatske žage na komprimiran zrak mora delavec, ki je izvedel priklop, preveriti tesnost cevi 
in priklopov ter žago preizkusiti. To naredi tako, da odpre dovodni ventil, zavzame stabilen položaj telesa in 
rahlo pritisne na vklopni mehanizem ter tako preveri delovanje žage.

Delavec pri žaganju drži pnevmatsko žago z levo roko za zgornji ročaj, z desno roko pa za zadnji ročaj, kjer je 
tudi stikalo za vklop. Delavec mora pri žaganju zavzeti stabilno držo na trdnih tleh ali na stabilni podlagi in v 
varnem delovnem okolju. Žago sme dvigniti največ do višine prsi. Za žaganje nad to višino je treba postaviti 
ustrezen in stabilen oder.

Pred pričetkom žaganja list na rahlo naslonimo na les, ki ga nameravamo žagati, šele potem lahko z desno 
roko pritisnemo na stikalo. Žage pri rezanju ne smemo potiskati, ampak pustimo, da veriga prosto reže les. 
Les, ki ga žagamo, mora biti fiksiran tako, da se nam med rezanjem ne pomika po prostoru in da nam ne 
stiska verige.

Po končanem žaganju pnevmatsko žago odložimo na varno mesto in zapremo ventil na tlačnem vodu.

Ko za dalj časa prekinemo žaganje, odklopimo žago, list pa zaščitimo z oblogo. Prav tako mora biti list žage 
zaščiten z oblogo pri prenašanju žage.

Pri žaganju s pnevmatsko žago je obvezna uporaba zaščitnih rokavic in zaščitnih očal.

Žaganje proti sebi je strogo prepovedano; žagati je treba tako, da list žage odmikamo od telesa.

V času žaganja se v okolici ne smejo nahajati drugi delavci. Minimalna oddaljenost drugih delavcev od delavca 
z obratujočo žago ne sme znašati manj kot 2 m.

Posege na pnevmatski žagi (vzdrževanje, popravilo …) lahko izvajajo delavci, ki so za to delo usposobljeni, 
seznanjeni z nevarnostmi, ki se lahko pojavijo pri tem delu, seznanjeni z navodili in navodili proizvajalca za 
vzdrževanje pnevmatske žage ter so za to delo pooblaščeni.

2.6.3 Varnostni ukrepi pri ropanju JLP

Varnostni ukrepi

Ropanje jeklenega ločnega podporja se izvaja pri likvidaciji prog, 
napredovanju odkopa in obnovi deformiranega dela proge.

Ropanje jeklenega ločnega podporja in podgrajevanje izropane-
ga dela proge lahko samostojno opravljajo delavci, ki so pridobili 
izobrazbo rudarja ali rudarskega tehnika in so z mesečnim raz-
poredom ali po nalogu odgovornega nadzornika razporejeni na 
taka dela. Če delavec ne izpolnjuje pogojev, lahko opravlja to delo 
samo pod nadzorstvom odgovornega rudarja.

Za pravilno razporeditev delavcev skladno z mesečnim razpore-
dom sta odgovorna nadzornika odkopa in vzdržbe. 

Pred začetkom ropanja moramo z delovišča odstraniti ves nepo-
treben material in zavarovati elektrostrojne naprave. 

»vzdržba« 
moštvo, ki izvaja ropanje JLP v jami

Na kaj moramo biti pozorni pri ropanju  
z rezalno-napredovalnim strojem? 
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odvijati matice in sproščati loke sme samo vodja delovišča oziroma rudar na vzdrževanju. Z odvijanjem matic moramo praviloma pričeti 
na bočnem spoju, ki je najmanj deformiran.

Pred pričetkom odvijanja matic mora vodja delovišča oziroma rudar na vzdrževanju z varne razdalje s kladivom, določenim v ta namen, 
udariti po pasovih obeh objemk, da se sprostijo morebitne sile v stremenih in napetosti v lokih.

Matice odvijamo tako, da najprej za nekaj obratov odvijemo matici na objemki, ki je bližje koncu zunanjega loka, nato s kladivom 
udarimo po pasovih obeh objemk, potem pa prav tako za nekaj obratov odvijemo še matici na objemki, ki je bližje koncu notranjega 
loka ter spet s kladivom udarimo po pasovih obeh objemk. Pri nadaljnjem odvijanju matic moramo upoštevati vrstni red postopka vse 
dotlej, dokler se matice ne poravnajo z vrhom stremen. Ko so vse matice poravnane z vrhom stremen, jih moramo po vrsti odviti do 
konca, vendar spet najprej matici na tisti objemki, ki je bližja koncu zunanjega loka.

Če je možnost, da bi se sproščeno ločno podporje zamaknilo v prazen prostor, ga moramo podpreti s pomožno stojko. Zgornji del 
lesene stojke naj se prilagaja profilu segmenta. Pri odvijanju matic na vseh spojih ločnega podporja mora stati delavec tako, da se ne 
nahaja v območju delovanja sil ob morebitni sprostitvi napetosti v podporju.

Po odvitju vseh matic na spoju takoj pričnemo z odstranjevanjem segmenta. Vlečno verigo sme privezovati na segment le usposobljen 
skupinovodja. Pri vlečenju se morajo vsi zaposleni umakniti z območja verige, eden dela z vlečno napravo, ostali pa opazujejo potek 
izvlačenja in opozarjajo na morebitne nevarnosti.

Po odstranitvi prvega segmenta začnemo odvijati matice na stropnem spoju po že opisanem postopku. Vsak izropan segment moramo 
takoj odstraniti z delovišča na predhodno pripravljen prostor za začasno odlaganje. Vse odvite matice in odstranjene objemke moramo 
nanizati na žico in obesiti na podporje ali odložiti v za to pripravljene zaboje. 

Nikoli ne smemo odvijati ali odstranjevati na enem delovišču več lokov hkrati.

Če se ropanje lokov vrši v odvoznih progah, mora imeti skupina, ki to delo izvaja, na delovnem prostoru vgrajeno daljinsko stikalo za 
izklop transporterja.

Če je premog nad lokom, ki se odstranjuje drobljiv ali če še obstaja možnost rušenja, moramo delovišče zavarovati že pred odvijanjem 
prvega spoja. Če se med ropanjem jeklenega ločnega podporja pokažejo znaki rušenja, se morajo delavci umakniti na varen kraj.

Pri ropanju lokov na pogonski ali povratni strani odkopa mora biti v času odvijanja matic in privezovanju vlečne verige nepodprti del 
proge, kjer obstaja možnost padanja kosov premoga, zavarovan.

Če ločno podporje ropamo s hidravličnim cilindrom, priključenim na hidravlični vod ali na hidravlični agregat ali s pnevmatsko vlečno-
-dvižno napravo, priklop cilindra na hidravlični vod ali na hidravlični agregat oziroma namestitev pnevmatsko vlečno-dvižne naprave na 
stropnik sekcije in priključitev na komprimiran zrak opravi delavec strojne službe, ki ga za to delo določi odgovorni strojni nadzornik.

Za pravilno uporabo elementov za obešanje in elementov za vlečenje podporja ter pripenjanje cilindra oziroma obešanje pnevmatske 
vlečno-dvižne naprave na ločno podporje je odgovoren delavec − skupinovodja. Pnevmatsko vlečno-dvižna naprava je lahko na ločno 
podporje obešena samo z atestiranimi verigami 14 x 50 mm ali močnejšimi.

Pri bolj zahtevnem ropanju s hidravličnim cilindrom, priključenim na hidravlični vod ali na hidravlični agregat, zaradi možnosti utrga 
verige izvedemo dodatno zavarovanje pri pripenjanju. Poleg pripenjalne verige na podboj in cilinder pripnemo varovalno verigo, ki v 
primeru utrga glavne verige zadrži vlečni sklop.

» Mesto upravljanja s hidravličnim cilindrom, priključenim na hidravlični agregat ali na hidravlični vod, ali s pnevmatsko-dvižno napravo 
mora biti izven linije delovanja sile vlečne verige. Pri utrgu verige noben del vlečnega sklopa ne sme doseči komandnega mesta.

Če ločno podporje ropamo z vitlom, delavec – skupinovodja pripne vrv vitla na verigo, ki je nameščena na lok in se nato umakne k 
strežniku za vitel.

Mesto strežnika in delavca – skupinovodje mora biti zavarovano proti morebitnemu utrgu vrvi z leseno pregrado. Vstop v progo, kjer 
se ropa z vitlom, mora biti prepovedan z rdečo lučjo ali z osebno stražo.

Na ločnem podporju, pri katerem pri ropanju ni treba ločevati segmentov, moramo matice odvijati v podgrajenem delu proge.
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2.6.4 Varnostni ukrepi pri zapolnjevanju jamskih prog

Varnostni ukrepi pri zapolnjevanju iz zunanjega zapolnjevalnega sistema (mešalnica na površini)

emulgat je mešanica pepela in vode v utežnem razmerju 1:1, ki služi za likvidacijo jamskih prostorov in utrjevanje jamskih prog. Sistem 
za pripravo in transport emulgata je sestavljen iz:

 • skladiščnega dela (silosov) za pepel,

 • mešalnega dela s tehtnico, mešalcem in upravljalno omaro in

 • transportnega dela s črpalkami in emulgatnim vodom.

 • Izdelavo in transport emulgata izvaja zanesljiv delavec, ki dobro pozna svoje delo in lastnosti emulgata.

Pred pričetkom izdelave emulgata je treba:

 • preveriti stanje zalog pepela v dozirnem silosu. Če ga ni dovolj, ga moramo zagotoviti ali iz skladiščnega silosa (opravi delavec v 
mešalnici) ali neposredno iz termoelektrarne (opravi delavec na pnevmatskem transportu pepela);

 • preveriti tlak komprimiranega zraka (min. 0,5 MPa) in količino vode, potrebne za izdelavo emulgata in izpiranje emulgatnega voda;

 • s kratkim vklopom preveriti delovanje posameznih sklopov sistema za izdelavo in transport emulgata (dozator, tehtnica, mešalec, 
vodna ura, črpalka).

Po sprejemu obvestila o možnem pričetku transportiranja emulgata v jamo, delavec v mešalnici prične z izpiranjem cevovoda v jamo 
preko mešalca.

Po prejemu obvestila od določenega delavca v jami o možnem pričetku transportiranja emulgata v jami, delavec v mešalnici prične z 
izdelavo in transportom emulgata.

Pri delu pazi na gostoto ter na vzdrževanje nivoja emulgata v mešalcu.

Ko dobi delavec v mešalnici od določene osebe iz jame sporočilo za prenehanje transportiranja emulgata, ustavi doziranje pepela ter 
mešalec in cevovod izpira tako dolgo, dokler od delavca iz jame ne dobi sporočila, da je emulgatni vod izpran.

Delavec v mešalnici mora skrbeti za pravilno delovanje vseh sklopov, v primeru okvare na posameznem sklopu pa obvesti nadrejenega, 
ki mu da nadaljnja navodila za delo.

Pri delu v mešalnici je strogo prepovedano:

 • posegati med gibajoče se dele,

 • odpirati mešalec,

 • posegati v električno napeljavo,

 • opravljati posege na tehtnici ali vodni uri,

 • opravljati posege na tlačnem vodu pri nesproščenem tlaku.

Posegi v mešalec so dovoljeni pri izključenih varovalkah v prisotnosti nadzornika.

Pri delu z emulgatom so obvezna zaščitna očala ter zaščitne rokavice.

Varnostni ukrepi pri zapolnjevanju na deloviščih v jamskih prostorih

Vsa montažna in vzdrževalna dela ter dela pri pripravi zapolnjevale mase na zapolnjevalnem 
sistemu morajo opravljati delavci, ki so zadolženi za opravljanje tovrstnih del ter so poučeni o 
nevarnostih in izvajanju varnostnih ukrepov, kar potrdijo z udeležbo na usposabljanju.

Pred vsakim začetkom zapolnjevanja moramo: 

 • preveriti mešalce, agitatorje, črpalke, inštrumente, vrtine − silose, ranžirni vlak ter delovanje 
komunikacij,

 • preveriti, če so na razpolago zadostne količine materiala (suhe in tekoče komponente, voda, 
čistilni elementi, energija, oprema za vzdrževanje),

 • preveriti, če je na razpolago zadostno število ljudi.

Komuniciranje med delavci v zunanji mešalnici, v jamski črpalni postaji in delavci na odkopu, 
pripravskem delovišču in delovišči pri likvidaciji prog poteka prek govorilnih naprav oziroma tele-
fonsko, v vsakem primeru pa mora biti komuniciranje nedvoumno.

Za delavce, ki izvajajo dela pri pripravi injektirne mase in njeni uporabi, je obvezna uporaba 
osebnih zaščitnih sredstev:

 • zaščitne rokavice (umeten material, usnjene),

 • zaščitna očala,

 • delovna obleka (dolgi rokavi, predpasnik),

 • respirator (za pepelne mešanice). 

»agitator« 
strojna naprava, 
v kateri se meša 
emulgat, preden ga 
pošljemo po ceveh na 
delovišče
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Kdaj vzpostavimo separatno zračenje pri likvidacijah jamskih prog?

»separatno zračenje« 
zračenje s pomočjo ventilatorja in zračilnih 
cevi pri slepih jamskih prostorih, kjer ni 
možno pretočno zračenje

Delavci na pripravskem delovišču ali pri likvidaciji prog, ki bodo delali pri zapolnjevanju, uporabljajo običajna zaščitna sredstva, ki so 
predpisana za omenjena delovišča.

Pred pričetkom uporabe cevovoda za zapolnjevanje moramo izvesti tlačni preizkus in popraviti morebitne netesnosti.

Vzdrževanje oziroma poseganje v sistem zapolnjevanja smemo izvajati le tedaj, ko sistem ni pod tlakom.

2.6.5 Prezračevanje v času likvidacij

Pri likvidaciji jamske proge, kjer je vzpostavljeno pre-
točno zračenje, poskušamo takšno zračenje obdržati 
do konca ropanja JLP oz. do izdelave zadelk. Če izro-
pani del proge zatisnemo prej in je s tem pretočno 
zračenje prekinjeno, moramo takoj vzpostaviti se-
paratno zračenje z ventilatorji ustrezne kapacitete.

Separatno prezračujemo vse slepe jamske proge, ki so daljše od 10 m, razen če smo na podlagi meritev na 
delovišču ugotovili, da koncentracije jamskih plinov v jamskem zraku presegajo dovoljene koncentracije. V tem 
primeru separatno zračimo tudi jamske proge, ki so krajše od 10 m.

Če je v separatno zračeni jamski progi nameščena kakšna električna naprava, mora biti nameščen v njej tudi 
stabilni merilnik metana, ki v primeru prekoračene koncentracije metana izklopi električno napajanje.
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Slika 31: Moderni cestni predor

oglej si predstavitveni film o najdaljšem železniškem predoru na svetu St. Gotthard v Švici.  
Skozi film se boš seznanil s tehnologijo gradnje, uporabljenimi podpornimi ukrepi in s transportnimi 
sistemi za odvoz izkopanine. Predstavljeno je tudi kako je poskrbljeno za varnost v tako dolgem 
predoru. 

https://www.youtube.com/watch?v=QaTN_R1b00I

https://www.youtube.com/watch?v=QaTN_R1b00I
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Slika 32: Evpalinov predor (otok Samos) iz antičnih časov

3.1  ZGODOVINA GRADENJ  
VELIKIH PODZEMNIH PROSTOROV 

V naravi je mnogo podzemnih prostorov, ki jih je narava sama izoblikovala (voda, morski valovi, tektonski 
premiki …).  V Sloveniji poznamo največ kraških jam. Ti naravni podzemni prostori so služili že pračloveku kot 
bivališče ali kot zatočišče.

S prvimi podzemnimi deli in gradnjami se je začel človek ukvarjati pri pridobivanju kremena, to je bilo v neo-
litski dobi. V tem  času so že nastali manjši rudniki. Pridobljeni kremen je služil za izdelavo različnih orodij in 
orožja. Na prehodu v bronasto dobo se je začelo razvijati rudarstvo. odpirali so se rudniki bakra, ki so segali 
tudi do globine 300 m.

Z resno gradnjo podzemnih prostorov – predorov – so  se začeli ukvarjati že egipčani, Babilonci, stari Grki ter 
Rimljani. Najbolj znani so:

 • predori pod piramidami,

 • prehodni predor pod reko evfrat v Babilonu, dolžine 900 m, profila 4 x 3,5 m v glinastih nanosih reke,

 • predor na otoku Samos, dolžine 1600 m za preskrbo z vodo,

 • vodni predor v Jeruzalemu iz 8. stoletja pr.n.š., dolžine 535 m, širine 0,60–0,80 m ter višine 1,80–3,00 m,

 • katakombe v Neaplju in v Rimu,

 • v starem veku je bil zgrajen že prvi cestni predor v Apeninih.

Vsi ti predori in drugi podzemni prostori so bili grajeni z množico delovne sile, opremljene z zelo primitivnim 
orodjem (kladivo, dleta in klin). Gradili so jih v trdnih hribinah, ki niso zahtevale podgrajevanja.

S propadom civilizacij starega veka se je za nekaj časa prenehala graditev podzemnih prostorov. V srednjem 
veku ni bil zgrajen noben večji podzemni prostor. Gradili so le kratke podzemne prehode pod gradovi in 
samostani.

V 17. stoletju je gradnja podzemnih prostorov po odkritju smodnika za tehnične namene, zopet oživela.

Nova doba v gradnji podzemnih prostorov nastopi z razvojem železniškega prometa.

Poglej si kratek dokumentarni film o 
evpalinovem predoru na otoku  
Samosu in poskušaj razumeti,  
kako je  bilo možno v antičnih časih 
zgraditi takšen podzemni objekt!

https://www.youtube.com/
watch?v=JPP2pdEI-lc

https://www.youtube.com/watch?v=JPP2pdEI-lc
https://www.youtube.com/watch?v=JPP2pdEI-lc
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3.2  RAZDELITEV PODZEMNIH PROSTOROV 

Podzemni prostori so vsi prostori, ki so pod zemljo in služijo različnim namenom. ob gradnji podzemnih 
prostorov so se razvijale naslednje znanosti: mehanika tal, mehanika hribine, inženirska geologija, teorija o 
AB konstrukcijah in podobno.

Podzemne prostore delimo po različnih kriterijih:

3.2.1 Po namenu

Predori

S predori poskušamo premagovati naravne ovire, predvsem gorske masive, ki ločujejo dežele, pokrajine, mesta, 
rečna korita, morske ožine ali kakršnekoli druge, tudi umetne ovire.

Prometni predori: cestni predori, železniški predori, prehodi za pešce, podzemne železnice in plovni vodni kanali.

Industrijski predori: vodni kanali za hidroelektrarne, vodovodi za pitno in industrijsko vodo, predori za naftovode, 
toplovode in plinovode.

Jaški

Z jaški skrajšamo dostope do skladišč, služijo tudi dodatnemu prezračevanju predorov, skladišč, podzemnih 
garaž …

Prezračevalni jaški: pri cestnih predorih, železniških predorih, podzemnih železnicah, skladiščih, podzemnih 
garažah …

Dovozni in izvozni jaški: za dostavo nevarnih odpadkov, snovi do odlagališč ali skladišč. Izvozni jaški služijo za 
izvoz izkopanine in ostalega materiala v rudnikih.

Podzemni prostori

S podzemnimi prostori rešujemo prostorsko stisko na površini.

Prometni objekti: podzemne garaže, parkirni prostori.

Industrijski objekti: strojne dvorane elektrarn, skladišča ali rezervoarji za tekoča goriva, vodo, živila; odlagališča 
nuklearnih ali drugih nevarnih odpadkov.

Vojaški objekti: skladišča razstreliva, vojaške opreme in mehanizacije, vojaške tovarne, delavnice, bolnice, skladišča.

3.2.2 Po njihovi legi glede na površino

Podzemne prostore delimo tudi po njihovi legi glede na površino:

 • globoki podzemni prostori, ki so s površino povezani z jaškom ali vpadnikom ter velikim nadkritjem,

 • plitvi podzemni prostori, ki imajo izhod na površino po horizontalni in kratki rampi, z malim nadkritjem 
do 20 m,

 • podvodni veliki podzemni prostori, ki jih gradimo pod rečnimi koriti ali pod morjem,

 • mestni veliki podzemni prostori, ki se nahajajo pod naseljem, pod zgradbami, pod ulicami …

Naštej nekaj podzemnih 
prostorov, ki jih poznaš. Čemu so 
namenjeni?
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3.3 METODE IZGRADNJE VELIKIH PODZEMNIH PROSTOROV 
 

Način in vrstni red izvajanja posameznih operacij in faz pri izkopu in podgrajevanju velikega podzemnega 
prostora sta osnovna kriterija za razdelitev metod graditve velikih podzemnih prostorov.

Velika raznolikost naravnih pogojev in nenehno iskanje najustreznejših rešitev je razlog za nastanek cele vrste 
metod grajenja. Različni narodi in strokovnjaki so po svojem znanju in izkušnjah ter tehnični opremi oblikovali 
sebi in hribini najprimernejšo metodo in nekatere izmed njih so se uveljavile tudi na splošno.

Metode izkopa delimo na:

 • klasične rudarsko-gradbene metode in

 • sodobne gradbene metode (nova avstrijska metoda gradnje predorov).

3.3.1  Klasične rudarske gradbene metode 

Belgijska metoda

Poznamo staro in novo belgijsko metodo.

Med seboj se razlikujeta po izdelavi smernega rova. Stara metoda izdela smerni rov v stropnem delu − kaloti, 
nova metoda pa v spodnjem delu (talni rov) − stopnici.

Pri obeh metodah se najprej izvede izkop kalote. Kalota se začasno podgradi. Kalota se izkoplje na dolžini 
4−9 m. Postavijo se remenati za opaž, nato pa se izvede betoniranje svoda − kalote. 

Nemška metoda

Po tej metodi se delo začne z izkopom dveh talnih smernih rovov v boku prečnega profila. Ko sta smerna 
rova končana, se v smeri nazaj začne zidanje obeh rovov − oporni zidovi. Na določenih razdaljah se rova med 
seboj spojita s prečniki. V prečnikih se zgradijo pasovi talnega loka. Tako dosežemo medsebojno povezanost 
obeh opornih zidov.

Po povezavi obeh opornih zidov se prične izkop stropnega smernega rova. Nato se stropni rov razširi na 
predvideno širino kalote. Po končanem izkopu se nad obema že obstoječima opornima zidovoma pozida svod.

Pozitivne strani:

 • izkopi imajo majhne razpone,

 • pri izkopu kalote se opiramo na oporni zid,

 • sekundarna podgradnja se izdeluje takoj po izkopu,

 • izkop jedra je možen v že zavarovanem prostoru.

Negativne strani:

 • izkop številnih rovov ima škodljive vplive in povzroča narahljanost hribine,

 • dela se izvajajo v tesnih prostorih,

 • nemške metode se ne da uporabljati v preperelih hribinah, v mehkih laporjih, glinah, drobljenemu pešče-
njaku.



583 IZDELAVA VELIKIH PODZEMNIH PROSTOROV IN PREDOROV

Italijanska metoda

Italijanska metoda se uporablja za izkop v zelo neugodni hribini, ki povzroča velike tlake. Izkop se izvaja v 
majhnih odsekih, ki se takoj začasno podgradijo, po možnosti s sekundarno podgradnjo.

Najprej se izkoplje in pozida spodnji del prečnega profila, nato pa še zgornji del. Da bi čas med izkopom in 
obzidovanjem čim bolj skrajšali, se dela v zelo kratkih odsekih dolžine 1,5 do 3,0 m.

Angleška metoda

Angleška metoda začne z izkopom smernega talnega rova. Nato se nadaljuje z izkopom stropnega rova. Talni 
in stropni rov sta začasno podgrajena. Pod stropnike stropnega rova se potegneta dve podvleki.

Stropni rov se razširi na širino kalote. Nato se iz kalote izkop razširi še na spodnji del. Postavi se remenate in 
opaž za betonažo, nato se začne z betoniranjem.

Angleška metoda je primerna za trdo hribino.

3.3.2 Nova avstrijska metoda gradnje predorov

Nova avstrijska metoda gradnje predorov (NATM - New Austrian Tunneling Method) predstavlja filozofijo na-
črtovanja in splošen, vendar praktičen koncept izdelave podzemnih prostorov. Cilj metode je doseči tehnično 
dovršeno, varno in ekonomično načrtovanje.

Metoda je zasnovana tako, da hribino okrog območja izkopa obravnava kot breme in hkrati kot nosilni obroč, 
ki bremena prevzame. Tak pristop loči NATM od drugih načinov načrtovanja predorov, ki hribino okoli prostora 
obravnavajo izključno kot breme, ki ga mora delno ali v celoti prevzeti obloga.

V obdobju izkopa predora se prek več vmesnih stopenj izvrši prerazporeditev napetostnega stanja v okolni hribi-
ni, dokler ni doseženo novo ravnotežje. Da se omogoči uspešna uporaba NATM, je treba upoštevati naslednje:

 • Postopen izkop in izvajanje podpiranja morata biti vodena tako, da so deformacije v okolni hribini dovolj 
majhne, da ne pride do zmanjšanja trdnosti hribine.

 • Izkop je treba izvajati previdno in po potrebi izvesti dodatne ukrepe, da se hribina v okolici čim manj defor-
mira.

 • Preučiti je treba hidrogeološke pogoje. Podtalno vodo, še posebej če nastopa pod visokimi tlaki, je treba 
drenirati, da se zmanjšajo tlaki in se prepreči njen negativni vpliv na nosilnost kamnine.

 • obloga predora naj bo relativno tanka in fleksibilna ter izvedena v dobrem stiku z okolno hribino. 

 • Brizgan beton in lahki jekleni loki kot elementi podpiranja morajo biti izvedeni tako, da pomagajo hribini pri 
ohranjanju njene notranje trdnosti.

 • Podporni elementi morajo biti takšni, da jih je mogoče prilagajati spremenljivim geološkim razmeram vzdolž 
objekta, s čimer se je mogoče izogniti generalnim spremembam v načinu podpiranja med samim napredova-
njem izkopa.

 • Meritve deformacij in napetosti v podporju so nujni sestavni del NATM. Z meritvami se preverja pravilnost 
načrtovanja in izvedbe pred izdelavo zaključne obloge. Inštrumentacija običajno vsebuje optične naprave za 
izvedbo 3D-meritev deformacij in pomikov notranje obloge, ekstenziometre za oceno obnašanja okolne hri-
bine, tlačne celice, inklinometre, merilce specifičnih deformacij itd.

Navedeni osnovni podatki NATM se ne nanašajo na točno določene tehnike izkopa in načine podpiranja. V 
preteklem obdobju se je v praksi pokazalo, da uporaba brizganega betona in jeklenih sider ekonomsko najbolj 
ustreza zahtevam NATM. Pri podpiranju se uporablja tudi armaturne mreže in podporne jeklene loke.
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Ali si vedel, da pri skoraj polovici vseh predorov, ki jih danes gradijo, uporabljajo posebno metodo 
gradnje, razvito v Avstriji? Metoda je sprožila revolucijo pri gradnji predorov in ima zasluge za to, da 
uživajo avstrijski gradbeniki predorov zelo visok mednarodni ugled. 

Kot alpska dežela ima Avstrija ne le 400 predorov, temveč tudi dolgo zgodovino gradnje predorov. 
Z letom 1962 vpeljano novo avstrijsko metodo gradnje predorov“ (New Austrian Tunneling Method 
NATM) je nastopil zmagoslavni pohod po zemeljski obli. Z odlikama, kot sta visoka gospodarnost in 
fleksibilnost, predstavlja NATM vse do danes svetovni standard pri gradnji predorov v trdnih kamninah.

Predstavitveni film nove avstrijske metode gradnje predorov (New Austrian Tunneling Method) 

www.youtube.com/watch?v=GMFo1fN_Exk

Slika 33: 
Nova avstrijska metoda gradnje predorov

Kaj je prednost NATM? 

Kdaj je ne moremo uporabljati?

 

NATM predpostavlja izdelavo obloge podze-
mnega objekta v dveh fazah. 

Primarna obloga se izvede takoj ali v kratkem 
času po izkopu. Na ta način se zagotovi stabil-
nost podzemnega objekta med gradnjo. V ka-
snejši fazi pa primarna obloga postane sestavni 
del celotne obloge predora. S primarno oblogo 
je potrebno stabilizirati hribinske deformacije.

Sekundarna ali zaključna obloga zagotavlja var-
nost sistema obloge objekta in enotnost vide-
za notranje površine ter izboljša vodotesnost 
objekta. Gladka zaključna obloga omogoča boljši 
pretok zraka skozi objekt in izpolnjuje estetske 
zahteve ter omogoča lažje vzdrževanje. Za po-
polno vodoneprepustnost se med osnovno in 
zaključno oblogo izvede hidroizolacija.

NATM se je v preteklih treh desetletjih pokazala kot zelo uspešna predvsem zaradi svoje prilagodljivosti raz-
ličnim hribinskim razmeram, pri čemer omogoča kar največjo možnost izbire gradbenih in izkopnih metod in 
izvedbe predorske obloge. Poleg tega je NATM mogoče uporabljati za načrtovanje podzemnih objektov vseh 
velikosti in oblik, z možnostjo takojšnjega ekonomičnega popravka zaradi spremenljivih hribinskih pogojev, kar 
omogoča izvedbo podzemnega objekta v zelo težavnih hribinskih razmerah.

https://www.google.si/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DGMFo1fN_Exk&sa=U&ei=t-MeU52VMIOCzAO404DQDQ&ved=0CDMQtwIwBg&usg=AFQjCNFiFrk927SI3PutR4K2ttxwDgGtGw
http://www.youtube.com/watch?v=GMFo1fN_Exk
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3.4  ANALIZA GEOTEHNIČNIH POGOJEV GRADNJE

3.4.1 Geotehnične analize in ocene geotehničnih pogojev gradnje

Namen geoloških preiskav terena je določiti razpored različnih vrst/tipov kamnin in zemljin, določiti njihove 
fizikalne in kemične lastnosti ter oceniti napetostno stanje na območju gradnje predora.

Glavni cilji preiskav hribine pri gradnji predorov so:

 • izdelati tridimenzionalni (3D) geološki model območja, v katerem bo potekal izkop predora, upoštevajoč 
pri tem vse pomembne hidrogeološke razmere,

 • določiti geotehnične, geofizikalne in fizikalne lastnosti kamnin in zemljin, skozi katere bo potekal predor, 
in izdelati geotehnični model.

obseg preiskav hribinskega območja je treba izvesti v odvisnosti od vrste in razsežnosti načrtovanega pro-
stora. Pri načrtovanju gradnje predora je značilen potek celotnega programa preiskav. Zajema predhodne in 
podrobne preiskave.

Predhodne preiskave

 • Pregled in vrednotenje obstoječe dokumentacije

Pred začetkom preiskav na terenu moramo pridobiti in pregledati vse obstoječe informacije o geologiji, 
podzemnih vodah, potresni ogroženosti in obstoječih prostorih na obravnavanem območju. V območju mest 
je treba narediti tudi zgodovinski pregled območja, s katerim se lahko ugotovi stare zasipe in spremembe 
odvodnjavanja v preteklosti, ki lahko vplivajo na izvedbo projekta. Še posebej so nam v pomoč pregledne 
geološke karte.

 • Pregled terena

Geološko kartiranje je pomembna stopnja v pre-
iskavi hribinskih območij, ki omogoči ekonomično 
načrtovanje nadaljnjih dražjih preiskav, kot so geo-
fizikalne preiskave in raziskovalne vrtine. Geološko 
kartiranje (v merilih 1 : 5000, 1 : 2000 ali celo 1 : 
1000) mora slediti predvsem potrebam inženirske 
geologije. obravnavati mora pomembne geološke, 
petrografske, hidrogeološke in inženirsko geološke 
značilnosti, kot so:

- razpored kamnin in zemljin z jasnim razpore-
dom izdankov,

- prikaz slemenitev in upad plasti, skrilavost, 
pomembnejše razpoke in zdrse ter strukturne 
detajle po ustrezni klasifikaciji, 

- cone intenzivnega gubanja in/ali lomov, 

- prelome in prelomne cone,

- cone intenzivnega preperevanja,

- hidrogeološke vidike, kot so: izviri s podatki o 
temperaturah in količinah vode, ponikalnice, 
močvirja, vrtače, ponori, električna prevodnost 
itd.

Slika 34: Geološko kartiranje
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Geološko kritična območja so lahko: nestabilna pobočja, področja znatnega posedanja, izhajanja plinov, vroče/
mineralne/korozivne vode, nabrekanje hribin, kraški pojavi, seizmično aktivne cone, prelomne cone in območja 
starih rudarskih del.

Sondažni zaseki in razkopi, izvedeni v času geološkega kartiranja, so običajno najhitrejši in najcenejši način 
preiskovanja zgornjih mehkih plasti hribine do nivoja podtalnice ali do trdne kamninske podlage.

Podrobne preiskave

 • Vmesno geološko poročilo

Na osnovi pregleda obstoječe dokumentacije, aerofotografskih posnetkov, rezultatov geološkega kartiranja, 
izvedbe sondažnih zasekov in razkopov izdelamo vzdolžne, prečne in horizontalne geološke prereze obravna-
vanega območja.

 • Geofizikalne preiskave

Namen geofizikalnih preiskav je pridobiti rezultate o lokalni razporeditvi specifičnih fizikalnih parametrov 
hribine (magnetno polje, gravitacija, hitrost seizmičnih valov, električna prevodnost/upornost, gama žarčenje, 
toplotna prevodnost itd.).

Načrtovanje teh preiskav mora potekati v sodelovanju z inženirskim geologom. Pri interpretaciji dobljenih 
rezultatov morajo biti udeleženi geofiziki, geologi in hidrogeologi. 

Slika 35: Geofizikalne preiskave Slika 36: Geofizikalne preiskave

Seizmične preiskave podajajo pomembne geofizikalne podatke o stanju kamnin in predstavljajo osnovno 
geofizikalno metodo za pomoč pri reševanju geotehničnih problemov.

S pomočjo seizmičnih metod pridobimo podatke o dinamičnih lastnostih hribin, kar omogoča vrednotenje 
kvalitete hribinskega sestava.

Geoelektrične preiskave običajno predstavljajo dopolnilni podatek k seizmičnim preiskavam.

S pomočjo elektromagnetnih preiskav se določa električna prevodnost hribinskih plasti.

V inženirske namene se najpogosteje izvajajo nasle-
dnje karotažne meritve:

 • gama – gama sonda, s katero neprekinjeno meri-
mo gostoto materialov,

»karotaža« 
geofizikalna meritev, pri kateri senzorji v sondi 
beležijo posamezne fizikalne količine
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 • nevtron – nevtron sonda, s katero merimo poroznost materialov,

 • elektrokarotažne meritve,

 • meritve premera vrtine,

 • meritve naravne radioaktivnosti,

 • temperaturni profil, s katerim podajamo spremembe temperature tekočine v vrtini v odvisnosti od globine. 

 • Raziskovalne vrtine 

Raziskovalne vrtine so glavni vir podatkov o hribini v 
globini do 5 m, kar je običajno največja globina, do 
katere se izvajajo sondažni zaseki in razkopi. Razi-
skovalne vrtine omogočajo pridobivanje natančnih 
informacij o sestavi hribine, fizikalnih in hidrogeolo-
ških pogojih ter odvzem neporušenih in porušenih 
vzorcev za laboratorijske preiskave.

Glede na sestavo tal, velikost zrn, vezljivost, konsi-
stenco in nivo podtalne vode je treba izbrati različ-
ne načine vrtanja v zemljini.

Izpiranje in rotacijsko vrtanje uporabljamo za vrtine 
v drobnozrnatih zemljinah (gline, melji, pesek).

Vrtanje s svedri (brez jedrovanja) uporabljamo pri 
izdelavi vrtin v visokoplastičnih zemljinah ali pri stabilnih vrtinah nad nivojem podtalne vode, vendar je pogo-
sto omejeno z zahtevano globino vrtine.

Izdelava vrtine z zabijanjem se uporablja v grobozrnatih zemljinah. Pri tem je obvezna stabilizacija vrtine z 
obložnimi cevmi ali z gosto izplako.

Najobičajnejši način izdelave vrtin v kamnini je 
rotacijsko vrtanje z jedrovanjem. Vrtino pri tem 
izpiramo z vodo ali z izplako, kadar pa se želimo 
izogniti eroziji jedra, vrtino izpihujemo z zrakom.

Raziskovalni rovi, jaški in smerni predori omogočajo neposreden dostop do hribinskih plasti, skozi katere bo 
potekal izkop predora. Prečni prerez raziskovalnih rovov ali predorov, ki lahko potekajo skozi del ali vzdolž 
celotne trase bodočega predora, mora biti vsaj 2,0 m x 2,0 m.

 • Vzorčevanje

Odvzemanje porušenih vzorcev se izvaja predvsem za ugotavljanje njihove sestave. Vzorce odvzemamo z 
izpiranjem in z zabijanjem, rotacijsko in z vrtanjem s svedrom ali z vrtalnim dletom. Kakovost vzorca je pri 
tem odvisna od izbrane metode odvzema.

S sondažnim valjem lahko v vezljivi zemljini odvze-
mamo neporušene (intaktne) vzorce. Dimenzije 
valja so od 50 do 150 mm v premeru in od 600 
do 750 mm v višino. Velikost vzorca je odvisna od 
velikosti preizkušanca za izvedbo laboratorijskega 
preizkusa.

»intaktni vzorec« 
neporušeni vzorec hribine, odvzet pri  
določeni preiskavi

»jedrovanje«  
mehansko jemanje vzorcev kamnin iz vrtine

Slika 37: Vstavljanje karotažne sonde
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 • Preiskave »in situ« – terenske preiskave

Preiskave »in situ« v hribinah se izvaja za določanje lastnosti hribine in napetostnega stanja v njej. Pri tem so 
v pomoč rezultati, ki jih dobimo z laboratorijskimi poskusi na majhnih vzorcih hribine.

Standardni penetracijski preizkus se izvaja v glavnem v sipkih zemljinah, ni pa možen v debelozrnatih prodih 
ali v ledeniških morenah. Pri tej preiskavi penetracijski konus ali nož zabijemo v zemljino 30 cm globoko. Iz 
števila udarcev, ki so za to potrebni, določimo različne karakteristike zemljine.

Strižni preizkus s krilno sondo se izvaja v zelo mehkih, kohezivnih zemljinah, v katerih je odvzem neporuše-
nih vzorcev težaven. V trdnih glinah ali prodnatih zemljinah izvajanje tega preizkusa ni priročljivo.

S tlačnim preizkusom s ploščo ugotovimo deformacijske lastnosti zemljine, kar omogoča oceno njene trdno-
sti, deformabilnosti in nosilnosti.

S preizkusom z dilatometrom v vrtinah lahko ocenimo deformacijske lastnosti hribinskih materialov (zemljin 
in kamnin). Deformacije materialov merimo tako, da ugotavljamo spremembe pomikov merskih točk v dolo-
čenih smereh, ki so posledica spreminjanja tlaka oboda tlačne sonde (celice) na ostenje vrtine. 

Z inženirsko dejavnostjo se spreminja prvotno napetostno stanje na zemeljski površini, kar povzroči novo 
prerazporeditev dodatnih napetosti v kamninskih sestavih in gmotah. Prerazporeditev napetosti lahko pov-
zroči nastajanje koncentracij napetosti, ki odločilno vplivajo na stabilnost podzemnega izkopa oz. objekta, 
podprtega s primarnim podporjem.

Velika večina merskih metod, ki so razvite za potrebe določanja »in-situ« napetostnega stanja v kamninah, 
sloni na trditvi, da so specifične deformacije, ki nastanejo s sproščanjem napetosti v jedru med povrtavanjem 
oz. pri odvzemu jedra ali vzorca, povratne ali reverzibilne. To pomeni, da se hribina obravnava kot material z 
elastičnimi lastnostmi.

Slika 38: Geološko vzorčevanje
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Preizkus vodoprepustnosti se na terenu izvaja med vrtanjem na predpisanih globinah. V splošnem je najbolj 
razširjena metoda nalivalnih preizkusov s spremenljivim nivojem. Izvajajo se v smeri navzdol ali navzgor v 
zaprtih vrtinah. Za izvedbo preizkusa je potrebna obložna cev, ki se dobro prilega steni vrtine.

Vodoprepustnost je ena od najbolj spremenljivih lastnosti zemljin. Da bi se možnost pojava napak skrčila na 
najmanjšo mero, je treba preizkuse prepustnosti in ekstrapolacijo rezultatov na dejanske razmere v zemljini 
izvajati še posebej pozorno. Zato moramo v zahtevnih primerih izvesti črpalni preizkus.

S črpalnim preizkusom pridobimo naslednje podatke:

 • vodoprepustnost,

 • koeficient zalog,

 • kapaciteta vrtine – vodnjaka,

 • odnos med nivojem vode v vodnjaku in količino črpanja,

 • vplivni radij,

 • gradient črpalne krivulje.

Slika 39: Črpalni preizkus

Za določanje lokalne »in-situ« vodoprepustnosti v kamninah izvajamo enojni ali dvojni tlačni preizkus v vrti-
nah. Pri enojnem tlačnem preizkusu je možnost nekontroliranega odtoka vode zmanjšana na minimum. Raz-
vrstitev tlačnih točk je odvisna od lastnosti kamnine, določimo pa jih po natančnem pregledu jeder iz vrtine. 
Preizkus poteka tako, da na določenih odsekih vrtino zatesnimo s pnevmatičnimi tesnilnimi ovoji, med katere 
nato dovajamo vodo pod tlakom. Med preizkusom merimo količino odtečene vode in vodne tlake.
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 • Laboratorijske preiskave

Iz rezultatov laboratorijskih preiskav lahko ugotovimo večino lastnosti zemljin in predvidimo razmere, ki bodo 
nastopile med gradnjo podzemnega prostora. Z njimi določimo posamezne vrednosti za naslednje parametre 
zemljin:

 • fizikalne lastnosti – vlažnost, gostoto, poroznost, zrnavost, prostorninsko težo in Attebergove meje pla-
stičnosti,

 • strižno trdnost v dreniranih in nedreniranih pogojih ugotavljamo z direktnim strižnim preizkusom, rotacij-
skim strižnim preizkusom ter enoosnim in triosnim tlačnim preizkusom,

 • volumske spremembe v dreniranih in nedreniranih pogojih ugotavljamo s triosnim in edometrskim preiz-
kusom,

 • stopnjo konsolidacije, ki je določena s pomočjo edometrskega preizkusa,

 • vodoprepustnost, ki je določena s pomočjo permeametra in edometra.

Z geomehanskimi laboratorijskimi preiskavami, ki se običajno izvajajo na izvrtanih vzorcih, lahko določimo 
naslednje parametre hribine: 

 • suho prostorninsko težo,

 • naravno prostorninsko težo,

 • enoosno tlačno trdnost,

 • deformacijski modul,

 • sekantni modul,

 • efektivno strižno trdnost,

 • rezidualno strižno trdnost,

 • natezno trdnost,

 • Poissonov količnik.

Poleg navedenih lahko glede na razmere v hribini z laboratorijskimi preiskavami določamo tudi naslednje 
parametre:

 • strižno trdnost diskontinuitet in kot hrapavosti,

 • nabrekljivost,

 • vodoprepustnost,

 • poroznost,

 • korozivnost,

 • zmrzlinsko odpornost,

 • vsebnost kremena. 

Slika 40: Cilindrični dinamični triaksialni aparat v laboratoriju

Zakaj so navedeni parametri zemljine in 
hribin pomembni? Kaj nam povedo?
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 • Končno geološko in geotehnično poročilo

Tako poročilo mora natančno prikazati rezultate posameznih preiskav in podati njihovo večplastno analizo. 
Poročilo mora vsebovati končni geološki model, vzdolžne, horizontalne ter prečne geološke prereze in pisno 
poročilo s poudarkom na inženirsko-geoloških in hidrogeoloških vidikih načrtovanja predora. Poročilo je osno-
va za klasifikacijo kamnin in načrtovanje podzemnih prostorov. 

3.4.2 Definiranje primarnih podpornih ukrepov

Pri načrtovanju primarne obloge podzemnega prostora so možne različne kombinacije podpornih elementov, 
ne glede na to ali se predor gradi v kamninah ali zemljinah. Primarno oblogo pri tem obravnavamo kot se-
stavni element celotnega podpornega sistema predora.

Glede na geomehanske razmere in geometrijo (t.j. 
višina nadkritja ter zgradbe, infrastruktura ali drugi 
objekti na površju ali v bližini predora) je treba do-
ločiti, ali naj se primarno oblogo predora projektira 
kot togo ali gibko konstrukcijo. Gradnja predorov z 
nizkim nadkritjem in v pozidanih območjih zahteva togo podpiranje (debela, toga obloga, hitra izvedba obloge), 
da se prepreči oz. minimalizira hribinske deformacije in posedanje tal. 

Predori s srednjim ali visokim nadkritjem dopuščajo določeno stopnjo deformacij, zato je možna izbira gibkega 
načina podpiranja (tanke obloge, sidranje, izvedba obloge z zamikom), kar prispeva k bolj ekonomičnemu 
načinu projektiranja in izvedbe predora.

Vsak tip kamnine ali zemljine, ki je določen v geološkem modelu, predpostavlja določeno stopnjo/razred 
podpiranja. Stopnje/razredi podpiranja se med seboj lahko ločijo po debelini brizganega betona, številu plasti 
jeklenih mrež, razporedu in razmiku med jeklenimi loki, razporedu in dolžini jeklenih sider, dodatnih ukrepih 
podpiranja, dolžini koraka, razdelitvi prereza in zaporedju del pri izkopu.

»nadkritje« 
globina od površja do predora v hribini 
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3.5 METODE NAČRTOVANJA PODZEMNIH PROSTOROV 

V osnovi za načrtovanje uporabljamo tri vrste metod:

 • empirične metode,

 • analitične in numerične metode,

 • opazovalne metode.

3.5.1 Empirične metode

Pri načrtovanju s pomočjo empiričnih metod izkušnje, pridobljene na predhodnih prostorih, upoštevamo pri 
načrtovanju v novo predvidenih pogojih.

Klasificiranje kamnin daje empiričnim metodam temeljno osnovo (hrbtenico) in se v inženirski praksi pogosto 
uporablja.

Pri empiričnem načrtovanju se na osnovi rezultatov terenskih preiskav in izkušenj projektantov najprej izvede 
klasifikacija kamnin.

Pri klasifikaciji je treba upoštevati vrsto kamnine, njeno trdnost, prvotno napetostno stanje, debelino nadkri-
tja, stopnjo preperelosti in razpokanosti, diskontinuitete ter lokalne tektonske in hidrološke pogoje.

3.5.2 Analitične in numerične metode

V konstrukcijske (gradbene) namene zemljine in kamnine obravnavamo kot naravne, nehomogene inženirske 
materiale. V večini primerov so deformacije kamnin deloma elastične in deloma plastične.

Pri matematičnem modeliranju izkopa je zato treba privzeti številne približke in poenostavitve. Rezultati ta-
kšnih izračunavanj v pretežni meri ne ustrezajo (v celoti) dejanskim stanjem v naravi.

Analitični postopki so razdeljeni v pet glavnih kategorij:

 • eksplicitne analitične rešitve,

 • analize na osnovi metode mejnih stanj,

 • analiza vkopanega okvirja,

 • numerični modeli kontinuuma,

 • numerični modeli diskontinuuma.

Eksplicitne analitične rešitve

eksplicitne analitične rešitve temeljijo na predpostavki, da je obravnavani medij elastičen ali elastoplastičen 
kontinuum v ravninskem deformacijskem stanju.

Prednost eksplicitno analitičnih metod je v tem, da je njihova uporaba hitra in enostavna. Pri tem pa se običaj-
no omejujejo na določeno obliko prereza predora (krožen ali eliptičen prerez), enostavne materialne zakone, 
enostavna napetostna stanja ali homogene razmere v tleh.

Katera je ključna vloga analitičnih in 
numeričnih metod pri načrtovanju izgradnje 
predora?
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Analize na osnovi metode mejnih stanj

Analize na osnovi mejnih stanj obravnavajo enostavne modele, kot so bloki na nagnjenih površinah ali drseči 
klin.

Analiza vkopanega okvira

S pomočjo analize vkopanega okvira modeliramo oblogo podzemnega prostora kot zaporedje elastičnih ali 
elastoplastičnih nosilcev na vzmeteh, ki ponazarjajo okolno hribino.

Numerične metode 

Numerične metode so najbolj dovršeno analitično orodje, ki je trenutno na voljo. običajno se delijo na me-
tode kontinuuma in diskontinuuma.

 • Metoda končnih elementov 

Metoda končnih elementov je najbolj znana numerična metoda. Prvotno se je uporabljala le za reševanje pro-
blemov mehanike kontinuuma. Najnovejši računalniški programi za metodo končnih elementov pa vključujejo 
tudi možnost uporabe drsnih linij in praznin za modeliranje velikih razpok in prelomnic.

 • Metoda mejnih elementov  (Boundary Element Method)

Z metodo mejnih elementov se obravnava samo površina ali rob določene strukture.

 • Metoda končnih diferenc (Finite Diference Method)

Diferenčne metode se razlikujejo od metode končnih elementov glede na to, na kakšen način so izpeljane 
osnovne formule. Pri delu z računalniškimi programi uporabnik ne opazi velike razlike med obema metodama.

 • Diferenčna metoda diskontinuuma  (Distinct Element Method)

V osnovi so bili tovrstni računalniški programi razviti za simuliranje hribinskih gmot, ki jih sestavljajo togi (ne-
podajni) kamninski bloki. Med takimi bloki se lahko izvršijo relativni pomiki in zasuki, medtem ko se novi stiki 
zaznajo avtomatično. Metoda je doslej razvita do take mere, da omogoča upoštevanje deformacij in razpad 
masiva v skladu z materialnimi zakoni, ki jih uporabljamo pri obravnavi kontinuuma. 
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3.6 SISTEMI KLASIFIKACIJE ZEMLJIN 

Na splošno klasifikacijske sisteme delimo v tri vrste:

 • geološki, geotehnični opisi, kjer je eden ali več parametrov standardiziranih,

 • kvantitativni opisi pomembnih parametrov kamnin, ki jih lahko direktno ali indirektno uporabimo kot vho-
dne podatke pri projektiranju,

 • kvantitativni opisi pojavov v kamninah med izkopom in po njem, vključno z opisi vplivov podpiranja.

3.6.1 Terzaghijeva klasifikacija

Terzaghi je leta 1946 izdelal enostaven sistem klasifikacije kamnin za določanje bremen, ki naj jih prevzame 
jekleno podporje v predorih. opisal je različne vrste kamnin in na osnovi svojih izkušenj, ki si jih je pridobil 
pri izvajanju podpiralnih del z jeklenimi nosilnimi elementi pri gradnji železniških predorov v Alpah, določil 
različne stopnje obtežbe kamnin v različnih hribinskih pogojih.

Treba je poudariti, da je klasifikacija ustrezna predvsem za namene, za katere je bila razvita, to je za oceno ob-
težbe kamnin v predorih, ki so podgrajeni z jeklenim podporjem. Ni pa primerna za uporabo v sodobni gradnji 
podzemnih prostorov, kjer dela izvajamo z brizganimi cementnimi betoni, sidri, segmentnimi oblogami itd. 

Ta klasifikacija nadalje upošteva starejše metode predorogradnje, ki dovoljujejo formiranje predrtih con in ne 
upošteva zahtev po popolnem stiku med kamnino in podporo. 

3.6.2 Deere-jeva določitev kvalitete kamnine  
(RQD - Rock Quality Designation)

Deere je na osnovi neporušenega deleža jedra kamnine pri vrtanju z diamantno krono določil kvantitativno 
vrednotenje kvalitete kamnin. Klasifikacijski parameter RQD se uporablja zelo široko zlasti v angleško govo-
rečih deželah.

RQD je definiran kot odstotek neporušenih odsekov jeder, dolžine 100 mm in več, dobljenih po določenem 
manevru vrtanja. običajno se RQD določa za jedra premera vsaj 50 mm, ki so izvrtana z dvojnimi jedrniki z 
diamantnimi kronami. Najpogostejša dolžina manevra vrtanja pri tem znaša 2 m. Tak način določanja kvalitete 
kamnin je enostaven in hiter in ga je mogoče izvesti med običajnim geološkim vrtanjem, tako da so dodatni 
stroški zaradi tega minimalni.

Deere je predlagal naslednjo povezavo med numeričnimi vrednostmi RQD in inženirsko kvaliteto kamnine:

RQD (%) Kvaliteta kamnine

25 zelo slaba

25 - 50 slaba

50 - 75 srednja

75 - 90 dobra

90 -100 zelo dobra

 

Predstavitveni film Deere-jeve določitve 
kvalitete kamnin (RQD − Rock Quality 
Designation)

https://www.youtube.com/
watch?v=dOZwwhn60aY 

https://www.youtube.com/watch?v=dOZwwhn60aY
https://www.youtube.com/watch?v=dOZwwhn60aY
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3.6.3 Klasifikacija po Bieniawskem

Bieniawski je leta 1973 izdelal geomehansko klasifikacijo ali sistem razvrstitve kamnin (Rock Mass Rating).

V tej inženirski klasifikaciji je zajetih naslednjih šest parametrov:

 • enoosna tlačna trdnost intaktnega vzorca kamnine, 

 • RQD vrednost,

 • razdalja med diskontinuitetami,

 • stanje diskontinuitet,

 • stanje podzemne vode,

 • orientacija (slemenitev in upad) diskontinuitet.

Za izvedbo geomehanske klasifikacije je treba kamnine vzdolž tlorisa podzemnega prostora razdeliti na ob-
močja oz. cone, znotraj katerih so določene geološke karakteristike bolj ali manj enake. V vsaki coni se nato s 
pomočjo meritev na terenu določi vrednosti za zgoraj navedenih šest klasifikacijskih parametrov in se podatke 
vnese v standardizirani formular.

3.6.4 Klasifikacija po Bartonu

Sistem klasifikacije kamnin Q je nastal na Norveškem leta 1974. Razvili so ga Barton, Lien in Lunde, vsi člani 
Norveškega geotehničnega inštituta. Njihovo delo je iz več razlogov pomemben prispevek k razvoju sistemov 
klasifikacije kamnin. Svoj sistem so izdelali na osnovi preučitve poteka gradnje 200 predorov na območju 
celotne Skandinavije. Njihov sistem temelji na kvantitativnem razvrščanju in je obenem inženirski sistem, ki 
omogoča načrtovanje podpiranja predorov in drugih podzemnih prostorov.

Sistem Q vrednostno klasificira kamnine na osnovi šestih parametrov:

 • RQD vrednost,

 • število nizov razpok,

 • hrapavost najbolj neugodne razpoke ali diskontinuitete,

 • stopnja spremenjenosti ali zapolnitve vzdolž najbolj neugodne razpoke,

 • dotok vode,

 • napetostno stanje.

Navedenih šest parametrov je razvrščenih v tri kvociente, katerih produkt poda splošno kvaliteto kamnine Q:

Q = (RQD/Jn) x ( Jr/Ja) x ( Jw/SRP)

Kjer pomeni:

RQD − vrednost odstotka kosov jeder daljših od 10 cm glede na določen odsek vrtanja

Jn − faktor nizov razpok

Jr − faktor hrapavosti razpoke

Ja − faktor spremembe razpoke

Jw − faktor prisotnosti vode v razpokah

SRP − redukcijski faktor napetosti
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3.7 NAČRTOVANJE IZKOPA IN OBLOGE

3.7.1 Zaporedje izkopa

Izbira in načrtovanje pravilnega zaporedja izkopnih faz sta odvisna od več parametrov, predvsem od razmer v 
hribini in velikosti podzemnega prostora. Glavni parametri, ki jih je treba upoštevati, so:

 • velikost prostora,

 • tip kamnine ali zemljine,

 • omejitve deformacij,

 • omejitve vibracij (zaradi razstreljevanja),

 • vrsta opreme in zmogljivosti,

 • izkušenost izvajalca.

Zaporedje izkopa v dobrih (stabilnih) razmerah v kamnini

 • majhni podzemni prostori (prečni prerezi do 25 m2 )

Majhne podzemne prostore običajno izkopavamo v polnem profilu s pomočjo vrtanja in razstreljevanja.

 • srednje veliki podzemni prostori (prečni prerezi od 25 m2 do 60 m2 )

ob dobrih razmerah v kamnini se izkop podzemnih prostorov te velikosti lahko izvaja v polnem čelu. Zmoglji-
vost opreme pa že lahko narekuje razdelitev prereza izkopa v kaloto in stopnico. Podpiranje se izvaja lokalno, 
s pomočjo sider in tanke plasti brizganega betona.

 • veliki in zelo veliki podzemni prostori (prečni prerezi nad 60 m2)

V velikih podzemnih prostorih je razdelitev prereza izkopa, tudi če so razmere v kamnini dobre, nujna pred-
vsem zaradi izvedbenih razlogov. Za izvedbo vrtanja oz. izkopa in podpiranja pri velikih prerezih je potrebna 
posebna oprema.

Zaporedje izkopa v slabih ali zelo razpokanih kamninah

 • majhni podzemni prostori

Prostore z višino prereza od 4 m do 5 m navadno izkopavamo v celem preseku, pri čemer pa se dolžina koraka 
izkopa skrajša. Podpiranje je večinoma sestavljeno iz sider in brizganega betona in se mora izvajati blizu čela 
izkopa, kar poveča trdnost kamnine in prepreči porušitve.

 • srednje veliki podzemni prostori

Pri slabih pogojih v kamnini izkop srednje velikih prostorov v polnem čelu zaradi stabilnostnih problemov ni 
več mogoč. Izkop je treba vedno izvajati v kaloti in stopnici, z izvedbo primarne obloge zaporedoma, v vsakem 
koraku izkopa.

 • veliki in zelo veliki podzemni prostori

Pri slabih pogojih v kamnini je treba izkop velikih prostorov izvajati zelo previdno, v kratkih korakih in z 
izvedbo podpiranja pred začetkom naslednjega koraka izkopa. Dolžina posameznega koraka izkopa mora 
biti usklajena s časom stabilnosti kamnine brez podpiranja, tako da je v tem času mogoče varno izvesti tudi 
podpiranje izkopanih delov prostora. S povečevanjem višine in razpona prereza objekta postaja vloga sider 
vedno pomembnejša. V takih primerih je funkcija brizganega betona le preprečitev odpadanja kamnine ter 
zapolnitev razpok. 
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Talni obok

V slabih in/ali zelo razpokanih kamninah je potreben izkop talnega oboka in izvedba zaprtega obroča predor-
ske obloge z izdelavo betonskega talnega oboka.

V solidnih razmerah se talni obok izvede na določeni oddaljenosti od čela izkopa  in se v večini primerov 
zabetonira še preden se izdela zaprt obroč iz brizganega betona.

Kadar so geološke razmere zelo slabe, pa je spajanje obroča primarne obloge s talnim obokom takoj po izkopu 
stopnice lahko nujno.

3.7.2 Ukrepi za izboljšanje stabilnosti čela izkopa

Razdelitev prereza izkopa in podpiranje čela izkopa

V slabih geotehničnih razmerah je treba prerez izkopa razdeliti na manjše sekcije v skladu z razmerami v 
hribini.

Če čelo izkopa postane nestabilno, je potrebno začasno podpiranje.

Pri izkopu podzemnega prostora z vrtanjem in razstreljevanjem, z bagri ali rezalnimi stroji je eden od načinov 
začasnega podpiranja čela puščanje podpornega jedra. Pri tem je treba preprečiti rahljanje podpornega jedra. 

Začasni obok

Izvedba začasnega talnega oboka je nujna pri izkopu v nestabilnih razmerah, ko se izvaja fazni izkop. Z za-
časnim talnim obokom se predhodno doseže stabilnejšo geometrijo izkopnega čela in s tem večjo stabilnost. 
običajno se začasni talni obok izdela iz brizganega betona in varjenih mrež.

Odvodnjavanje

Pritoki vode vplivajo na gradnjo podzemnega prostora in jo otežujejo. oblogo iz brizganega betona na raz-
močenih površinah (z dotoki vode) lahko izvedemo le s povečevanjem količine pospeševalcev vezave, kar pa 
zmanjša končno trdnost brizganega betona. 

3.7.3 Dodatni ukrepi pri gradnji podzemnih prostorov

Za gradnjo podzemnih prostorov v zelo zahtevnih hribinskih razmerah in/ali ob znatnih dotokih vode so bile 
razvite posebne dodatne tehnologije, in sicer:

 • uporaba komprimiranega zraka,

 • Jet-grouting metoda,

 • umetno zamrzovanje hribine,

 • injektiranje z uporabo cementa in/ali kemičnih 
preparatov,

 • zniževanje nivoja podtalne vode,

 • razširitev pete kalote (elephant foot).

Kateri so ukrepi v zahtevnih razmerah,  
to je slabih hribinskih pogojih in pri gradnji 
velikih podzemnih prostorov? Kaj s temi 
ukrepi dosežemo?
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3.7.4 Načrtovanje notranje obloge podzemnega prostora 

Čeprav stabilnost predora običajno dosežemo že z 
izvedbo osnovne ali primarne obloge, načrtujemo 
tudi gradnjo zaključne ali notranje obloge pod-
zemnega objekta. Zaključna obloga poveča varnost 
podpornega sistema objekta in daje podzemnemu prostoru enoten videz in gladko površino. Poleg tega 
omogoča izvedbo hidroizolacije in s tem vodotesnost objekta. Gladka notranja površina je pomembna za 
prezračevanje ter vidljivost v prostoru, vzdrževanje (čiščenje/pranje) in estetski videz objekta.

Notranjo oblogo lahko izdelamo iz armiranega ali nearmiranega betona. Izvedemo jo lahko kot vodotesno 
cev (obremenjeno z vodnimi tlaki) ali kot drenirano cev (neobremenjeno z vodnimi tlaki).  odločitev o izbiri 
izvedbe je odvisna od naslednjih dejavnikov:

 • možnosti prostega, omejenega ali črpanega odtoka podtalne vode v površinsko drenažo,

 • pričakovanih količin podtalne vode,

 • pričakovanih vodnih tlakov,

 • možnih vplivov na hidrološke razmere v okolju: vplivov na javno in zasebno oskrbo z vodo, vodnjake, stanje 
podzemnih voda in režime odtekanja površinskih voda, stroškov črpanja, če je potrebno.

Če je zaradi stabilnosti prostora potreben talni obok, naj bo izdelan iz betona. Pri dvopasovnih cestnih 
predorih naj debelina betonskega talnega oboka ne bo manjša od 50 cm. Delovni stiki obloge podzemnega 
prostora morajo sovpadati z delovnimi stiki talnega oboka, pri čemer se talni obok lahko konstrukcijsko deli 
na manjše vzdolžne odseke.

V dolžini 100 m od vhodov v podzemni objekt (predorskih portalov) morajo biti betonske obloge podzemne-
ga prostora izdelane iz betona, odpornega proti zmrzovanju.

Minimalne projektne zahteve za notranjo oblogo

Spodnja tabela je izvleček iz avstrijskih smernic za beton notranje obloge predora, ki jih je izdalo Avstrijsko 
združenje za beton. V tabeli 1 so navedene vrednosti, ki se nanašajo na velikost prečnih prerezov izkopa od 
30 m2 do 120 m2.

Tabela 1: Avstrijske smernice za beton notranje obloge predora

kriterij nearmirana                 
obloga

betonska armirana   
obloga

betonska vodoneprepusten 
beton

hidroizolacija ne da ne da -

min. debelina 20 cm 25 cm 30 cm 30 cm 30−40 cm

max. dolžina koraka 12 m 12 m 12 m 12 m 10 m

min. čas opaževanja 8 h 8 h 8 h 8 h 8 h

standardni čas opaževanja 10 h 10 h 10 h 10 h 12 h

delovni stiki čelni stik čelni stik čelni stik čelni stik vmesno tesnjenje 
in blokovni stiki

zaščitna plast betona - - 40 mm na 
obeh straneh

40 mm  
znotraj,  
30 mm  
ob hribu

40 mm na obe 
straneh

Zakaj se načrtuje poleg primarne tudi 
notranja obloga podzemnega prostora?
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Vodotesna notranja betonska obloga

Vodotesna notranja obloga mora zagotavljati vodoneprepustnost brez izvedbe hidroizolacije. 

Zaključno oblogo lahko obravnavamo kot vodoneprepustno, če se na oblogi opazi le lokalno vlažnost na njeni 
notranji strani. 

Betonska obloga mora biti v prerezu dvojno armirana z armaturnimi mrežami (na strani hribine in na notranji 
strani), ki imajo razpored palic najmanj 100/100 mm. 

Statični izračun notranje obloge

Pri predorih z visokim nadkritjem je pri dimenzioniranju notranje obloge treba upoštevati naslednje obtežbe:

 • lastno težo obloge,

 • vodne tlake v odvisnosti od sistema odvodnjavanja,

 • obtežbo kamnine glede na geološke pojave v okoliški kamnini,

 • krčenje in tečenje betona, 

 • bremena instalacije, kot so prezračevalni ventilatorji in kanali,

 • bremena zaradi obratovanja podzemnega objekta (prometna obtežba, zaviralne sile).

Pri prostorih z majhnim nadkritjem je treba upoštevati vse zgoraj navedene obtežbe, pri čemer se običajno 
predpostavlja, da primarna obloga izgubi del svoje nosilnosti in se del obremenitev primarne obloge prenese 
tudi na notranjo oblogo. 

Dodatne obtežbe, ki jih je treba upoštevati, so še:

 • prometna obtežba na površini nad podzemnim prostorom,

 • bremena zaradi novogradenj,

 • spremembe napetosti v hribini zaradi bližine velikih izkopov,

 • potresne obtežbe, ki pri podzemnih prostorih običajno niso problematične, vendar so lahko pomembne, če 
je prostor v nekohezivnih ali slabo kohezivnih zemljinah pod nivojem podtalne vode ali je prostor na stiku 
med trdimi in mehkimi plastmi.

obtežbe, ki nastopijo po izdelavi notranje obloge, se prerazporedijo na primarno in notranjo oblogo v skladu 
z dejansko togostjo oblog in predpostavko o delni izgubi nosilnosti primarne obloge.
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Podzemni objekti, grajeni v pokritem vkopu (Cut and cover)

Kadar je na nekem odseku nujno potrebno izbolj-
šati stabilnost pobočja, se priporoča nadaljevanje 
gradnje predora ali podzemnega prostora v krat-
kih odsekih s pokritim vkopom. Če je mogoče, naj 
ima predor na takem odseku enak notranji prečni 
prerez, kot ga ima notranja obloga predorske cevi. 
Betonski deli predora, zgrajeni s pokritim vkopom, 
morajo biti zaščiteni s hidroizolacijo enake kvalitete 
kot ostala predorska cev. Pred zasutjem mora biti 
hidroizolacija prekrita z zaščitno oblogo iz geoteks-
tila/filca in zalita s pustim betonom.

3.7.5 Vhodi v podzemne prostore 
(portali predorov)

 
Potek cestne trase in s tem tudi potek trase predora naj se določi glede na rezultate terenskih preiskav in 
topografijo terena že v zgodnji fazi načrtovanja predora. Ker gradnja portalov večinoma zahteva predhodni 
odkop (portalni odkop), je potrebno geološke in hidrogeološke razmere v območju portala natančno preis-
kati. Posebno pozornost pri tem je potrebno nameniti lokalni tektoniki (prelomi, strižne cone), plazovitim ali 
drsečim pobočjem, aktivnim ali mirujočim udorom, itd.

Glavna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju predorov, so:

 • nakloni brežin pobočij se morajo nadaljevati tudi v neposrednem območju portalov,

 • zmanjšanje stalnih odprtih odkopov na minimum, še posebej v nestabilnih območjih portalov (pobočni/ka-
mninski drobir/melišče, plazovita pobočja); podaljšanje predorskih cevi in pokritih vkopov (Cut and cover),

 • z izvedbo ustreznega podpiranja je treba zmanjšati velikost začasnih odkopov.

»portal predora« 
vhod v predor

Slika 41: Portal predora Karavanke na avstrijski strani Slika 42: Portal bohinjskega železniškega predora

Na spodnji povezavi si oglej  
predstavitveni film metode  
»Cut and cover«!

https://www.youtube.com/watch?v=ZPP_
jHYdbls

https://www.youtube.com/watch?v=ZPP_jHYdbls
https://www.youtube.com/watch?v=ZPP_jHYdbls
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Podporne konstrukcije

Za zaščito začasnih in končnih brežin portalnih odkopov je potrebno izvesti posebne dodatne ukrepe. običaj-
no se za to uporablja naslednje elemente:

 • sidra,

 • brizgani beton z jeklenimi armaturnimi mrežami,

 • injektiranje,

 • podporne zidove (AB konstrukcije),

 • armirano zemljino.

3.7.6 Instalacijski kanal

V cestnih predorih je prostor pod pločniki običajno namenjen namestitvi instalacijskih kanalov. V dolgih predo-
rih je včasih potrebno povečati najmanjšo zahtevano širino pločnikov (0,85 m), da se zagotovi dovolj prostora 
za namestitev kablov (visokonapetostni, nizkonapetostni, komunikacijski, nadzor prometa in prezračevanja 
idr.) in za druge instalacije (protipožarni cevovod). 

Slika 43: »Cut and cover« metoda

Slika 44:  
Detajli inštalacijskega kanala 
pod pločnikom
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3.8 IZKOP PODZEMNIH PROSTOROV IN PODGRADNJA

odločitev o izbiri izkopa je zahtevna, upoštevati je potrebno naslednje dejavnike:

 • geološke in hidrogeološke razmere hribinskega masiva,

 • velikost in obliko preseka objekta,

 • namembnost objekta ter

 • sposobnost in opremljenost izvajalca.

Izkop je tehnološki proces, ki zajema naslednje operacije:

 • pripravljalna dela,

 • izkop hribine,

 • nakladanje izkopanine,

 • odvoz izkopanine na odlagališče,

 • varovanje − podgrajevanje hribine,

 • odvodnjavanje hribinske vode v času izkopa.

3.8.1 Pripravljalna dela

Pred pričetkom podzemnih del je treba opraviti obsežna pripravljalna dela, ki predstavljajo približno 30 % 
vseh del. Ta dela je potrebno kvalitetno, ekonomično in temeljito izvesti. Pri tem je treba upoštevati veljavne 
zakone o varstvu pri delu, o graditvi objektov, o varstvu okolja, o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 
idr. Med pripravljalna dela sodijo: 

 • izgradnja dostopnih poti,

 • čiščenje terena,

 • postavitev mobilne betonarne,

 • postavitev ventilatorske postaje,

 • postavitev kompresorske postaje,

 • dovod električne energije na delovišče,

 • dovod pitne vode,

 • postavitev skladišča razstreliva,

 • postavitev laboratorija,

 • postavitev spremljevalnih objektov,

 • postavitev gradbiščnih objektov,

 • ureditev platoja za težko gradbeno mehanizacijo,

 • izgradnja usedalnika za prečiščevanje hribinske in tehnološke vode,

 • zavarovanje gradbišča,

 • priprava odlagališča.

Izgradnja dostopnih poti

Pred pričetkom del si mora vsak izvajalec del omogočiti dostop do svojega gradbišča. Po dostavnih poteh se 
odvija močan transportni promet, saj se uporabljajo za dostavo najrazličnejšega materiala in za odvoz izko-
panine. 



783 IZDELAVA VELIKIH PODZEMNIH PROSTOROV IN PREDOROV

Dostopna pot mora biti kvalitetno narejena in dovolj široka. Dobro je, da so poti dobro utrjene, da so urejene 
brežine in da je kvalitetno urejeno odvodnjavanje (kanal). V nasprotnem primeru nekvalitetna pot v času 
neugodnih vremenskih razmer propade in se sesuje. 

Čiščenje terena

Pred postavitvijo kakršnihkoli gradbiščnih prostorov je treba teren očistiti najrazličnejših ovir: odstraniti gr-
movje, veje, drevesa in panje. 

Pod posebne odstranitve štejemo: odstranitev znakov, najrazličnejših ograj, rušenje zidov, obstoječih vozišč, 
odstranitev robnikov idr. 

Na posebej določeno lokacijo je treba odlagati humus. 

Postavitev mobilne betonarne

Pri gradnji večjih podzemnih objektov je smotrna postavitev lastne betonarne. S tem je zagotovljena kontinu-
irana dostava večjih količin betona ter časovna neodvisnost od drugih betonarn, saj delo na gradbišču poteka 
dan in noč. Določiti je treba lokacijo betonarne, podati položaj, kjer bodo locirani silosi za cement in boksi za 
agregat ter skladišče za dodatke k betonu. Smotrno je postaviti betonarno tam, kjer ni v napoto, da je dostop 
do nje čim lažji (mešalci betona, cisterne za cement …). 

Postavitev ventilatorske postaje

Za normalno delo v podzemnih prostorih v času 
izkopa je treba v te prostore dovajati zadostno 
količino svežega zraka. Pri dovolj velikih količinah 
svežega zraka se delo na delovišču odvija brez te-
žav. 

Namen prezračevanja je tudi, da razredčimo škodljive pline in izboljšamo klimatske pogoje. 

Zato je nujna postavitev ventilatorske postaje, ki naj bo na mestu, kjer je mogoč enostaven dostop, kjer ne 
ovira gradbiščnega prometa in je čim bližje objektu, kjer se dela izvajajo. Ventilatorji so lahko postavljeni na 
prostem ali pa v posebnem prostoru. 

Postavitev kompresorske postaje

Danes si ne moremo zamisliti podzemnega delovišča brez komprimiranega zraka. Večina mehanizacije in 
ročnih orodij deluje na komprimiran zrak. 

Zato je nujna postavitev kompresorske postaje, ki služi za transport zraka po ceveh do delovišča in za dovod 
vode pod tlakom. 

Dovod električne energije na delovišče

Brez električne energije si ne znamo predstavljati sodobnega življenja in tudi ne izvajanja gradbenih del. Zato 
je treba na gradbišče dovesti električno energijo. Če v bližini gradbišča ni električnega voda, se na gradbišču 
postavi prenosna trafo postaja, ki služi za oskrbo delovišča in gradbišča z elektriko. Koristno je razmisliti 
tudi o dodatnem, neodvisnem viru napajanja (agregat), ki služi v slučaju izpada električne energije, saj so za 
normalen potek dela osvetljenost delovišča, betonarna, kompresorska postaja, ventilatorska postaja ter ostali 
porabniki električne energije ključnega pomena. 

Opiši vlogo prezračevanja z ventilatorji  
pri izgradnji predorov! 

Kaj je glavni namen?
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Dovod pitne vode

Na gradbišču je obvezen tudi dovod pitne vode, ki je potrebna za ljudi, betonarno, delavnico, laboratorij, za 
gašenje ter za tehnološko uporabo (npr. vrtalni stroj). Problem dovoda pitne vode na gradbišče je podoben 
kot pri dovodu električne energije, in sicer oddaljenost od glavnega voda. 

Postavitev skladišča razstreliva

Postavitev skladišča razstreliva ni vedno obvezna, ampak pride v poštev takrat, ko to narekuje tehnologija 
izkopa. Lokacija skladišča razstreliva naj bo tehtno izbrana, tako da ne bo ogrožalo gradbišča, ljudi, naselja 
in ostalega okolja. Za skladišče razstreliva je treba pridobiti vsa soglasja. Dostop do skladišča naj bo prav 
tako enostaven za dovoz in odvoz eksploziva. Skladišče razstreliva naj bo varovano z ograjo in pod ključem. 
organizirati je treba varnostno službo. 

Postavitev laboratorija

Na gradbišču je nujno potrebno imeti laboratorij za tekoče preiskave kvalitete gradnje. Tekoče preiskave se 
opravljajo za pripravo betona, beton, brizgani beton, dodatke za beton, malte, zbitosti zemljine ter za vgra-
jene materiale. Laboratorij naj bo lociran v bližini betonarne (če ima gradbišče lastno betonarno). 

Postavitev spremljevalnih objektov

Za hitro odpravo okvar na infrastrukturi in opremi, ki se uporablja pri gradnji podzemnega prostora, je treba 
postaviti spremljevalne objekte: mehanično delavnico, elektro delavnico in ostale delavnice. 

Postavitev gradbiščnih objektov

Na gradbišču je treba postaviti bivalne objekte za tehnično osebje in delovno silo z vso potrebno infrastruk-
turo. Sem spadajo pisarne, garderobe, jedilnica, sanitarni prostor in ostalo. 

Ureditev platoja za težko gradbeno mehanizacijo

Na gradbišču je treba predvideti prostor za parkiranje gradbene mehanizacije. Na tem prostoru morajo biti 
lovilci olj, tla pa morajo biti dobro utrjena. 

Izgradnja usedalnika za prečiščevanje hribinske in tehnološke vode

Danes varstveniki okolja zahtevajo, da se vsa voda, tehnološka in hribinska, v času gradnje prečisti. Zato je 
treba pred podzemnim prostorom zgraditi zadrževalne bazene – usedalnike voda. V usedalnikih se voda pre-
čisti. Usedalne bazene je potrebno redno čistiti – odstraniti usedlino na dnu bazena. 

Zavarovanje gradbišča

Vsako gradbišče je treba zavarovati z varovalno ograjo, kot narekujejo varstveni predpisi. Na ograjo je treba 
razobesiti opozorilne table (Vstop nezaposlenim prepovedan). Za lažje gibanje po gradbišču v nočnem času 
je treba gradbišče razsvetliti.

Priprava odlagališča

Za izkopani material je treba predvideti odlagališče. Poiskati je treba najbolj primerno lokacijo. Pred pričetkom 
uporabe odlagališča moramo pridobiti vsa soglasja. Nato odlagališče očistimo in do njega speljemo dostopno 
pot. Pripravimo temeljna tla in izdelamo prepuste ali drenaže. odlagani material je treba utrjevati. Na odla-
gališču mora dobro funkcionirati odvodnjevalni sistem. 
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Posamezne faze se izvajajo z zamikom nekaj deset metrov.

odločitev za izkop po posameznih fazah nam narekujejo razmere v hribini in velikost prečnega profila.

3.8.2 Postopek izkopa

Pri izkopu podzemnih prostorov z večjim profilom se sam izkop lahko izvaja po različnih postopkih, in sicer:

 • izkop celotnega profila,

 • izkop po posameznih fazah,

 • izkop pri izboljšanem čelu,

 • dodatni ukrepi pri izkopu.

Izkop celotnega profila

Izkop celotnega profila se izvaja v objektih z manjšim prečnim profilom in v trdi, stabilni hribini.

Izkop po posameznih fazah

V slabih geotehničnih razmerah je potrebno prerez izkopa razdeliti na manjše sekcije − faze izkopa v skladu 
z razmerami v hribini.

V grobem izkop prečnega izkopnega profila delimo na:

 • zgornji del izkopa in 

 • spodnji del izkopa.

Izkop po posameznih fazah pomeni delitev prečnega izkopnega profila na več faz izkopa:

 • kalota,

 • stopnica,

 • temelj oboka,

 • talni obok s polnilnim betonom.

Slika 45: Delitev prečnega izkopnega profila na več faz
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Izkop pri izboljšanem čelu

V slabih geoloških pogojih lahko čelo izkopa postane nestabilno, zato je treba izvesti začasno podgrajevanje.

eden od načinov začasnega podgrajevanja čela izkopa je puščanje podpornega jedra. Pri tem je treba zago-
toviti zadosti delovnega prostora ob bokih in v stropu. Zaradi brizganja stene je maksimalna razdalja 2 m.

Drug način začasnega podgrajevanja čela izkopa je nanos brizganega betona na steno čela.

Tretji način začasnega podgrajevanja čela izkopa je sidranje čela izkopa s sidri iz umetnih vlaken. Pri nadalj-
njem delu se sidra poreže.

Izvedba začasnega talnega oboka je nujna pri nestabilni hribini na čelu izkopa. S tem dosežemo stabilnejšo 
geometrijo izkopa čela. Talni obok izdelamo iz brizganega betona in armaturnih mrež.

Močni dotoki vode iz čela hribine močno vplivajo na stabilnost čela izkopa. Vodo s čela hribine je treba zajeti 
z dolgimi drenažnimi cevmi in jo odvesti s čela. V drenažne vrtine se vgradi plastične drenažne cevi, da se ne 
zruši stena vrtine.

Dodatni ukrepi pri izkopu

Pri zelo zahtevnih hribinah in pri zelo povečanem dotoku vode se pri izkopu objekta odločimo še za dodatne 
ukrepe. 

Poznamo naslednje tehnologije: 

 • Jet-grouting metoda,

 • Injektiranje z uporabo cementa ali kemičnih preparatov,

 • Znižanje nivoja podtalnice.

Jet-grouting metoda

Jet-grouting je metoda z uporabo potisnih cevi. Pod visokim tlakom skozi vrtalni drog vtisnemo cementno 
injekcijsko maso.

Slika 46:  
»Jet-grouting« 
metoda

oglej si tehnologijo »Jet-grouting« in opiši stroje, ki jih vidiš na posnetku!

https://www.youtube.com/watch?v=2PdsA7ClLqk

https://www.youtube.com/watch?v=2PdsA7ClLqk
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Zaradi injektiranja temeljnih tal z različnimi injekcijskimi masami pod visokimi tlaki se struktura temeljnih tal 
poruši, posamezna zrna zemljine pa se mešajo z injektirno maso. V temeljnih tleh dobimo okrog injekcijske 
vrtine slop poboljšanih temeljnih tal. Najpogosteje uporabljamo vodo-cementne mase, lahko pa tudi vodo-
-cementno-betonirane mase.

oprema za izvedbo Jet-grouting metode:

 • hidravlični vrtalni stroj,

 • visokotlačna črpalka,

 • mešalna postaja,

 • silosi za cement, vodo in beton.

Pri Jet-grouting postopku ločimo tri različne tehno-
logije, ki omogočajo na enostaven in poceni način 
ali pa na tehnološko bolj zahteven in dražji način 
poboljšanje mehanskih lastnosti v praktično vseh vr-
stah temeljnih tal.

 • enofazna tehnologija

Suspenzijo vode in cementa injektiramo pod tlakom 
40–60 MPa. Dobimo kole premera 40−80 cm. 

Slika 47: Oprema za izvedbo »Jet-groutinga« Slika 48: Injekcijska šoba pri »Jet-groutingu«

Slika 49: Enofazna tehnologija

Kaj so prednosti »jet grouting«  
tehnologije? Kdaj jo uporabimo? Poznaš kak 
primer?
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 • Dvofazna tehnologija

Pri prvem načinu se zemljina ruši skozi zgornjo šobo 
z vodnim tlakom 40–60 MPa, vodo-cementna su-
spenzija se skozi spodnjo šobo injektira pod tlakom 
40–60 MPa. Dobimo kole premera 50–100 cm. Po-
trebno je dvojno drogovje.

Pri drugem načinu injektiranje vodo-cementne su-
spenzije, pod tlakom 40–60 MPa, pospešujemo s 
potiskanjem zraka s tlakom 0,5–0,6 MPa. Dobimo 
kole premera 60–140 cm. Potrebno je dvojno dro-
govje.

 • Trifazna tehnologija

Zemljina se ruši z vodnim tlakom 40–60 MPa, injek-
tiranje vodo-cementne suspenzije pod tlakom 1,5–
4,0 MPa pa se pospešuje s potiskanjem zraka s tla-
kom 0,5–0,6 MPa. Dobimo kole premera 140–200 
cm. Potrebno je trojno drogovje.  

Parametri, ki vplivajo na izvedbo Jet-grouting kolov:

 • premer šobe: 1,5–4 mm (1 ali 2 šobi),

 • tlak injektiranja: 40–60 MPa,

 • hitrost dvigovanja drogovja: 2–12 min/m,

 • količina cementa (kg/m2, kg/m3),

 • vodo-cementni faktor (običajno 1/1, lahko tudi manj z do-
datki cementu).

  
Dobljeni rezultati injektiranja z visokimi tlaki  
(Jet-grouting):

 • Dolžina Jet-grouting kola  
(odvisno od naprave; L = 20–30 m)

 • Premer Jet-grouting kola  
(odvisno od vrste temeljnih tal in postopka 
injektiranja; d = 40–200 cm)

 • enoosna tlačna trdnost Jet-grouting kola  
(odvisno od vrste temeljnih tal in količine vodo-
-cementne mase; qu = 3–20 MPa)

 • elastični modul Jet-grouting kola  
(odvisno od vrste temeljnih tal in od dosežene 
enoosne tlačne trdnosti; e = 1500–15000 MPa)

 • Prepustnost Jet-grouting kola  
(10-5 ≤  k ≤ 10-7 cm/s)

Slika 50: Dvofazna tehnologija

Slika 51: Trofazna tehnologija

Slika 52: Dosežene enoosne tlačne trdnosti v »Jet-grouting«  
kolih v odvisnosti od količine cementa
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Injektiranje z uporabo cementa ali kemičnih preparatov

Uporablja se v zelo mehkih ali nevezljivih hribinah. Z njim izboljšamo lastnosti hribine. Poleg tega se z 
injektiranjem zmanjša vodoprepustnost hribine. Injektirne vrtine zavrtamo v bok prečnega profila. Uspešnost 
injektiranja je zelo odvisna od injekcijske mase, natančnosti vrtanja in razpokanosti hribine.

Znižanje nivoja podtalnice

Zniževanje nivoja podtalne vode dosežemo s pomočjo vodnjakov. S tem zmanjšamo vpliv podtalne vode na 
stabilnost izkopa objekta.

3.8.3 Izvedba podpornih ukrepov

Bistveni podporni elementi pri sodobni gradnji podzemnih prostorov so:

 • brizgani beton, 

 • sidra,

 • jekleni loki,

 • Pipe-roof tehnologija.

Brizgani beton

Brizgani cementni beton se uporablja kot podporni element ter za preprečevanje porušitve izkopa. obloga 
brizganega betona zapolni in prekrije razpoke v kamninah in prepreči izpadanje blokov kamnin in porušitev 
izkopa. ohranjanje prvotne trdnosti kamnine je zelo pomembno za nastanek kamninskega oboka okrog pre-
reza izkopa.

Varjene jeklene žične mreže uporabljamo za armiranje obloge iz brizganega cementnega betona. Poleg tega 
imajo te mreže še naslednje funkcije:

 • omogočajo boljšo stabilizacijo in utrditev brizganega cementnega betona pred doseženo končno trdnostjo,

 • zagotavljajo povečanje strižne trdnosti,

 • omogočajo armiranje konstrukcijskih stikov,

 • zmanjšujejo obseg in velikost razpok zaradi tečenja cementnega betona,

 • omogočajo armiranje obloge podzemnega prostora v vzdolžni smeri,

 • preprečujejo odpadanje brizganega betona zaradi razpokanosti ali preloma obloge,

 • omogočajo zaščito delavcev in opreme preden je izdelana obloga iz brizganega cementnega betona.

Slika 53: Stena zaščitena z brizganim cementnim betonom Slika 54: Armaturna gradbena žična mreža
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V določenih primerih brizganemu cementnemu betonu dodajamo jeklena vlakna (iglice). S tem se močno 
izboljša njegova upogibna trdnost, strižna trdnost, enoosna tlačna trdnost, odpornost na udarce, duktilnost 
in odpornost proti porušitvi.

V moderni gradnji podzemnih objektov se jekleni loki uporabljajo za zagotavljanje primernih stabilnih razmer 
na območju napredovanja čela izkopa, za armiranje brizganega betona in za prerazporeditev hribinskih obre-
menitev.

Sidra

Pri moderni gradnji podzemnih prostorov (predo-
rov) v kamninah so sidra, poleg okolne kamnine, 
eden glavnih podpornih elementov. Sidra lahko na-
mestimo lokalno za podpiranje posameznih kamnin-
skih blokov ali pa jih nameščamo sistematično kot 
del standardnega podpornega sistema.

Glavna funkcija sidra je preprečevanje pretirane re-
laksacije hribine v neposredni okolici podzemnega 
prostora. Poleg tega sidra učinkujejo v smislu pove-
čanja strižne trdnosti neposrednega območja okrog 
ostenja podzemnega prostora.

Še posebej pomembno je dimenzioniranje sidrne plošče, ki ne sme biti prevelika niti premajhna. Prek sidrne 
plošče se mora sidrna sila prenesti na oblogo ali kamnino. 

 • ekspanzijska sidra

Nosilni deli ekspanzijskih sider so spojeni s kamnino s pomočjo razširitve na posameznih mestih ali po celotni 
dolžini. Niso oblita z injekcijsko maso in so zaradi tega bolj izpostavljena koroziji. Nosilnost tovrstnih sider je 
zagotovljena takoj po vgradnji, kar omogoča njihovo uporabo tudi v območjih z večjimi dotoki vode.

 • Zalivna sidra

Zalivna sidra se delijo na aktivna (prednapeta) in pasivna sidra. Za prednapeta zalivna sidra je treba v aktiv-
nem delu dodati pospeševalce ali umetno smolo.

 • Vrvna sidra

Pri gradnji podzemnih prostorov vrvna sidra upora-
bljamo predvsem pri velikih predorih in drugih pod-
zemnih prostorih v mehkih zemljinah ali kamninah.

Uporabljamo jih lahko tako za začasno kot tudi za 
stalno podpiranje. Uporaba za stalno podpiranje 
zahteva posebno pozornost pri zagotavljanju pro-
tikorozijske zaščite pletenice.

Jekleni loki

Uporabljamo naslednje vrste jeklenih lokov:

 • I profili,

 • TH profili,

 • paličasti nosilci (oporniki).

S pomočjo slikovnega gradiva v učbeniku 
Pridobivanje in transport v podzemnem 
rudarstvu ponovi poglavje o geotehničnem 
sidranju in zakaj se tako veliko uporablja v 
praksi!

Slika 55: Sidranje z geotehničnimi sidri
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Slika 56: Jekleno ločno podporje 

Potisne cevi, sulice ali plošče so začasni podporni elementi, vgrajeni v smeri pred čelom napredovanja izkopa. 
Z vgradnjo teh elementov se zmanjša prosti razpon nepodprte površine izkopa. Ti elementi so samo pomožni 
podporni elementi pri izkopu in nimajo več funkcije, ko je izvedena primarna obloga podzemnega prostora 
(brizgani cementni beton, varjene mreže, sidra).

Zaščitni jekleni dežnik (pipe-roof)

Zaščitni jekleni dežnik (pipe-roof), izdelan iz jekle-
nih cevi, se zaradi zmanjševanja posedkov površja in 
povečanja stabilnosti čela izkopa izvaja takrat, kadar 
predor poteka pod zgradbami ali objekti infrastruk-
ture na površini in znaša debelina nadkritja le 2 − 3 
ekvivalentne premere podzemnega prostora. obi-
čajno zaščitni jekleni dežnik uporabljamo v zemlji-
nah ali zelo slabih kamninah (razpokane, preperele 
ali popolnoma predrte kamnine).

Zaščitni jekleni dežnik (»pipe-roof«) ni primeren za 
zaščito v vodonosnih hribinah.

Zaščitni jekleni dežnik izvajamo v osnovi na dva na-
čina:

 • Jekleni dežnik iz cevi velikega premera

Jekleni dežnik izvedemo kot dežnik nad temenom 
zgornje kalote pred čelom izkopa podzemnega pro-
stora. Jeklene cevi najprej vgradimo, nato pa napol-
nimo z betonom.

 • Jekleni dežnik iz cevi majhnega premera

Jekleni dežnik izvedemo kot dežnik nad temenom zgornje kalote, pred čelom izkopa predora. Jeklene cevi 
vstavimo v vrtine in nato zalijemo z injekcijsko maso. Prav tako je treba z injekcijsko maso zapolniti prostor 
med steno vrtine in zunanjim obodom cevi.

Cevi majhnega premera običajno nameščamo v raz-
miku od 20 do 40 cm, odvisno od kvalitete hribine.

Jekleni dežnik, ki je utrjen z injektirno maso, ima 
običajno dolžino od 12 do 20 m ob tem, da mora 
znašati prekrivanje od 3 do 4 m.

Na spodnji povezavi si oglej predstavitveni  
film tehnologije pipe-roof!

https://www.youtube.com/
watch?v=781chvUZK-s

Slika 57: »Pipe-roof« tehnologija

https://www.youtube.com/watch?v=781chvUZK-s
https://www.youtube.com/watch?v=781chvUZK-s
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3.9 AVTOCESTNI PREDORI V SLOVENIJI 

V letu 2014 je bilo na slovenskem avtocestnem sistemu 43 predorov skupne dolžine 37.417 metrov (seštevek 
vseh predorskih cevi), v gradnji pa sta dve predorski cevi predora Markovec skupne dolžine 4.242 m. Najdaljši 
in hkrati edini enocevni avtocestni predor v Sloveniji je predor Karavanke, ki v dolžino meri 7.864 metrov, od 
tega meri slovenski del 3.450 m (dolžina cevi; razdalja med portali znaša 8.019 metrov). Najdaljši dvocevni 
avtocestni predor v Sloveniji pa je predor Trojane (2.931 m). 

Najdaljši predori na svetu
 • Delaware Aqueduct v New Yorku (ZDA) je najdaljši predor na svetu katerekoli vrste, dolg je 137 km, zvrtan 

v trdno skalo.

 • Bazni predor Gotthard bo najdaljši železniški predor na svetu, dolg bo 57 km. Končan bo leta 2017.

 • Predor Seikan na Japonskem je najdaljši podmorski predor na svetu, dolg je 53,9 km, od tega poteka pod 
morjem 23,3 km predora.

 • Predor pod Rokavskim prelivom med francijo in Veliko Britanijo je drugi najdaljši predor celotne dolžine 
50 km, od tega poteka 39 km predora pod morjem.

 • Bazni predor Lötschberg odprt junija 2007 v Švici, je bil najdaljši železniški predor, skupne dolžine 34,5 km.

 • Predor Lærdal na Norveškem med Lærdalom in Aurlandom je najdaljši cestni predor na svetu, ki je name-
njen osebnim avtomobilom, dolžine 24,5 km.

 • Predor Zhongnanshan na Kitajskem, odprt januarja 2007, je drugi najdaljši avtocestni predor na svetu in 
najdaljši v Aziji, dolžine 18 km.

 • Leta 2015 naj bi na Norveškem pri Stavangerju začeli graditi avtocestni predor Solbakktunnelen, ki bo z 
dolžino 14 km najdaljši podmorski cestni predor na svetu.

 • Najdaljši kanalski predor je Rove Tunnel pri Marseillu v franciji, dolžine 7,12 km.

Tabela 2: Seznam predorov na avtocestah in hitrih cestah ter njihove dejanske dolžine (stanje za leto 2014)

Objekt Vrsta  
predora

Desna cev Leva cev Skupna  
dolžina cevi

Odsek 

Predor Vodole dvocevni 233,41 236,06 469,47 A1 Dragučova - MB (Ptujska c.)

Predor Podnanos dvocevni 612 590 1.202 H4 Razdrto - Vrtojba

Predor Barnica dvocevni 304 283 587 H4 Razdrto - Vrtojba

Predor Debeli hrib dvocevni 350,2 372,5 722,7 A2 LJ (Malence) - Šmarje-SAP

Predor Dekani dvocevni 2.190 2.182 4.372 A1 Črni kal - Srmin

Predor Golo rebro dvocevni 788,25 757 1.545,25 A1 Sl. Konjice - Dramlje

Predor Golovec ** dvocevni 622 595 1.217 A1 LJ (Litijska c. - Malence)

Predor Jasovnik dvocevni 1.633 1.612 3.245 A1 Vransko - Trojane

Predor Karavanke * enocevni  / / 3.450* A2 Meja A (predor) - Hrušica

Predor Kastelec dvocevni 2.195 2.303 4.498 A1 Kozina - Črni kal

Predor Ločica dvocevni 750 810 1.560 A1 Vransko - Trojane

Predor Mali vrh dvocevni 414,2 399 813,2 A2 LJ (Malence) - Šmarje-SAP

Predor Pletovarje dvocevni 708,25 745 1.453,25 A1 Sl. Konjice - Dramlje

Predor Podmilj dvocevni 621 613 1.234 A1 Trojane - Blagovica

Predor Štampetov most dvocevni 14,49 14,5 28,99 A1 Vrhnika - Logatec

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Delaware_Aqueduct&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/ZDA
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bazni_predor_Gotthard
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predor_Seikan&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Predor_pod_Rokavskim_prelivom
http://sl.wikipedia.org/wiki/Francija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_Britanija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bazni_predor_L%C3%B6tschberg
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predor_L%C3%A6rdal&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Norve%C5%A1ka
http://sl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rdal
http://sl.wikipedia.org/wiki/Aurland
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predor_Zhongnanshan&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stavanger
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Solbakktunnelen&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rove_Tunnel&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Marseille
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Objekt Vrsta  
predora

Desna cev Leva cev Skupna  
dolžina cevi

Odsek 

Predor Tabor dvocevni 288,75 281,6 570,35 A3 Sežana V - Sežana Z

Predor Trojane dvocevni 2.841 2.931 5.772 A1 Trojane - Blagovica

Predor Šentvid** dvocevni 1.072 1.047 2119 A2 Šentvid - Koseze

Predor Šentvid krak B enocevni 243 - 243 A2 Šentvid - Koseze

Predor Šentvid krak C enocevni 341 - 341 A2 Šentvid - Koseze

Predor Cenkova dvocevni 608,55 626,5 1235,05 A5 Sv. Trojica - Sv Jurij ob 
Ščavnici

Predor Ljubno dvocevni  233 250 483 A2 Brezje - Podtabor

Predor Leščevje dvocevni 372 370 742 A2 Pluska - Hrastje

Predor Markovec*** dvocevni 2102 2140 4242 H6 Koper (Semedela) - Izola

*  Predor Karavanke je dolg 7.864 metrov, med portali pa 8.019 metrov. Navedena dolžina predstavlja le slovenski del predora.

**  Predora Golovec in Šentvid (delno od priključka v predoru dalje) sta edina dvocevna tripasovna predora na slovenskih avtocestah,

***  Predor Markovec je v gradnji in bo odprt predvidoma v letu 2014.

3.9.1 Značilnosti  in posebnosti gradnje avtocestnih predorov v Sloveniji

Principi NATM, ki so bili uporabljeni za gradnjo predorov v zadnjih dveh desetletjih, so se pokazali kot ustre-
zni v tehničnem, tehnološkem in stroškovnem pogledu.

Pregled za nazaj je pokazal, da je za območja, kjer so bili zgrajeni v tem učbeniku predstavljeni predori, značil-
na zelo heterogena geološka sestava tal z veliko količino nizko nosilnih hribinskih odsekov. V času priprav in še 
posebej med gradnjo je bilo treba v območjih z nizkimi nosilnostnimi sposobnostmi, ki nastopajo v hribinah, 
pogosto prilagajati tehnologijo gradnje aktualnim in lokalnim geotehničnim razmeram.

Pogoste spremembe v kamninski zgradbi hribin, skozi katere so bili zgrajeni obravnavani predori in hitre 
spremembe primarnih napetostnih stanj v okoliških kamninah, so zaradi varnosti gradnje zahtevale v večini 
predorov intenzivno primarno podpiranje. Slednje je vključevalo vgradnjo debelejše primarne obloge iz cemen-
tnega brizganega betona, daljša in gostejša hribinska sidra ter vgradnjo pomožnih podpornih elementov, kot 
so jekleni cevni ščit, začasni talni obok, ipd.

Pogosta nestabilnost izkopnega  čela in naraščanje nateznih napetosti v primarni oblogi sta bili prisotni tako 
pri napredovanju izkopa od juga proti severu pri gradnji predora Golovec, kakor tudi od zahoda proti vzhodu 
pri gradnji predora Trojane.

Na osnovi analiz in izkušenj pri gradnji predora Trojane lahko povzamemo, da je imela na  časovni razvoj 
posedkov na površini bistven vpliv dosežena zgodnja togost primarnega podporja in učinkovita zaščita izko-
pnega čela v vsakem izkopnem koraku.

Gradnja predora Kastelec v kraškem območju je potekala v bolj nosilnih kamninah, kot sta dolomit in apnenec. 
Specifični pogoji napredovanja izkopa pri prečkanju kavern, zakraselih con in drugih posebnosti v kamninskem 
območju, so zahtevali uporabo nestandardnih načinov premoščanja odprtin in razponov.

Predor Dekani je bil prvi predor v Republiki Sloveniji, ki je bil zgrajen v flišu. Vrtanje in razstreljevanje, ki sta 
bila uporabljena za izkop, sta bila izvajana učinkovito, s sprotnim podpiranjem odprtih površin, z uporabo 
standardnih podpornih ukrepov. Prav tako je bila uspešno preizkušena uporaba mikroarmiranega brizganega 
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betona kot podpornega elementa z ugodnimi nateznimi trdnostnimi lastnostmi. Zaradi tega bi bilo treba tudi 
v bodoče izpopolnjevati to tehnologijo, da bi povečali hitrost gradnje podzemnih prostorov, ob zagotovljenih 
predpisanih varnostnih razmerah.

Načrtovana in izvedena gradnja predora Cenkova z vmesno AB steno je bila v slovenskem prostoru prva s 
tovrstno tehnično rešitvijo. Zaradi kompleksnosti objekta, ki je sestavljen iz galerije in predora, so bila v fazi 
načrtovanja potrebna obširna usklajevanja za vse načrtovane faze gradnje. Predvidene geološko geotehnične 
razmere na območju načrtovane gradnje, ki so bile rezultat predhodnih raziskav, in dejanske razmere pri gra-
dnji se niso bistveno razlikovale, razen v nizki kohezivnosti peščenih plasti, ki so povzročale vsipanje zemljine 
v izkopni prostor.

Izkop predora Ljubno je potekal v hribinskih razmerah, ki niso bile problematične v smislu vzdrževanja primer-
nih stabilnostnih razmer med napredovanjem del. Napredek gradnje je bil večji od pričakovanega, saj je hitrost 
izkopa kalote v nekaterih primerih presegla 3 m/dan. Gradnja nove predorske cevi ni imela vpliva na obstoječo 
predorsko cev. V celoti je gradnja nove predorske cevi predora Ljubno potekala gladko in brez posebnosti, kar 
velja tudi za rekonstrukcijo stare predorske cevi.

Gradnja predorskega kompleksa Šentvid predstavlja strokovni vrh predorogradnje v Sloveniji. Velikost pri-
ključnih kavern s prečnim profilom izkopa več  kot 330 m2 v permokarbonskih hribinah daje strokovnemu 
dosežku visoko dodano vrednost tudi v pogledu uporabljenih tehničnih rešitev v sklopu podzemnih objektov 
v celotnem predorskem kompleksu.

3.9.2 Varnost v predorih 
Zagotavljanje varnosti v predorih zahteva niz aktivnosti, ki so odvisne od razmerja med geometrijo predora 
in njegovim projektiranim konceptom ter vključujejo: varnostno opremo (prometno signalizacijo), opremo 
za upravljanje s prometom, usposabljanje služb za reagiranje v primeru izrednih dogodkov, upravljanje z 
nesrečami, zagotavljanje informacij uporabnikom o najboljših možnih postopkih v predoru, kot tudi ustrezno 
komunikacijo odgovornih organov in služb za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov (policija, gasilci in reše-
valne ekipe). Za zagotavljanje visoke varnosti v predorih je zelo pomembno primerno vzdrževanje predora in 
obnavljanje električne in strojne opreme, ki je vgrajena v predor. Njen hiter razvoj zahteva tudi intenzivnejše 
obnavljanje.

Vsak predor mora imeti tudi svoj varnostni načrt. Nenehno se morajo izvajati vaje za različne primere nezgod, 
da ostajajo reševalne ekipe in službe v primerni kondiciji. Kljub temu se mora uporabnik zavedati nevarnosti 
v predoru in ravnati v skladu z navodili upravljavca in s sporočili, ki so objavljena bodisi s signalizacijo ali po 
radiu ter prilagoditi vožnjo prometnim razmeram.

V cestnih predorih je za zagotavljanje varnosti uporabnikov treba zgraditi:

 • odstavne niše,

 • obračalne niše,

 • niše za klic v sili,

 • niše za gasilne aparate,

 • poti umika in zasilen izhod,

 • evakuacijske poti in prečnike.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Policija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gasilci
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3.9.3 Predor Markovec

odsek hitre ceste Koper-Izola je del bodoče hitre ceste H5 Koper-Lucija, ki bo prevzela funkcijo sedanje 
glavne ceste G2-111 Koper-Sečovlje. odsek je dolg 5,20 km ter se začne na obstoječi štiripasovni obalni cesti 
pred priključkom Semedela (Koper) in zaključi z navezavo na obstoječo štiripasovno obalno cesto pri Izoli. Do 
mostu čez Semedelski kanal poteka po sedanji štiripasovni obalni cesti. od kanala dalje se prične trasa rahlo 
vzpenjati in prek manjšega nasipa preide v dvocevni predor Markovec, dolžine 2,1 kilometra. Po izhodu iz pre-
dora na izolski strani poteka trasa po obrobju doline Pivol do sedanje dvopasovne obalne ceste pri industrij-
skem območju Stavbenik in dalje v njenem koridorju do navezave na obstoječo štiripasovnico Izola-Jagodje.

Slika 58: Trasa hitre ceste Koper – Izola

Hitra cesta v dvocevnem dvopasovnem predoru poteka od pečine pobočja Markovec na koprski strani do 
zaključka doline potoka Pivol na izolski strani.

Pri vstopu v predor na koprski strani (vzhodni portal) bo ob ceveh v večjem delu zasuta galerija. Pred por-
taloma na koprski strani (vzhodni portal) bodo konzolne nadstrešnice, na izolski strani (zahodni portal) pa 
bo pokriti vkop enakega svetlega profila kot predor, zasut z zasipnim materialom, konstrukcija ne bo vidna. 
obojestranske brežine odprte trase v območju zahodnega predvkopa bodo začasno ščitene z brizganim be-
tonom in sidranjem, v končnem stanju pa z zasipom iz armirane zemljine. ob vsakem portalu je predviden 
plato za pogonsko centralo.

Slika 59: Trasa predora Markovec

Metoda izkopa predora

Izkop predora je potekal s konvencionalno predorsko opremo po sistemu NATM (nove avstrijske metode), ki 
sprotno predvideva in zagotavlja stabilnost predora z vgradnjo podpornih ukrepov, ki preprečujejo delovanje 
zemeljskih tlakov. Ko ti podporni ukrepi prevzamejo vse zemeljske tlake, je na vrsti betoniranje notranjega 
nearmiranega oboka.

Izkop predora je bil predviden z vzhodne in zahodne strani predora, kar pomeni, da je bilo napredovanje 
navzgor in navzdol. Izkopni profil je bil v splošnem razdeljen na kaloto, stopnico in talni obok. Talni obok, ki 
je izdelan po celi dolžini predora, je del podporja in so ga zgradili med izkopom predora na določeni razdalji 
od čela predora.
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Slika 64: Vhod v predor Markovec in zračilne cevi

Slika 60: Delovišče v predoru Markovec Slika 61: Izvajanje del na koprski strani

Slika 62: Izvajanje del na izolski strani Slika 63: Sidranje v predoru Markovec

Slika 65: Izvedba hidroizolacije v predoru Markovec

Tehnološki ciklus
1. izkop kalote (zgornji del 1/2 cevi)

2. izkop stopnice (spodnji del 1/2 cevi)

3. vgrajevanje podpornih elementov

4. izvedba temeljev in talnega oboka

5. postavitev drenažnega sistema in izvedba hidro-
izolacije

6. betonaža notranjega oboka

7. dokončni preboj

8. izvedba kinet, kanalizacije in polnilnega betona

9. izvedba zgornjega ustroja in betonskega vozišča

10. montaža strojne in elektro opreme

Karakteristični prečni prerez  
predora Markovec

https://www.dars.si/Dokumenti/2_
AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/H6%20
Koper-Lucija/Predor%20Markovec/
Karakteristicni%20precni%20prerez.pdf

https://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/H6%20Koper-Lucija/Predor%20Markovec/Karakteristicni%20precni%20prerez.pdf
https://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/H6%20Koper-Lucija/Predor%20Markovec/Karakteristicni%20precni%20prerez.pdf
https://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/H6%20Koper-Lucija/Predor%20Markovec/Karakteristicni%20precni%20prerez.pdf
https://www.dars.si/Dokumenti/2_AC_HC_v_gradnji_in_obstojece/H6%20Koper-Lucija/Predor%20Markovec/Karakteristicni%20precni%20prerez.pdf


923 IZDELAVA VELIKIH PODZEMNIH PROSTOROV IN PREDOROV

Slika 66: Svetli prerez in podgradnja v predoru Markovec

Osnovni tehnični podatki in količine za predor Markovec

dvocevni, dvopasovni predor višina voznega svetlega profila 4,70 m

dolžina leve cevi 2.174 m izkopi 450.000 m3

dolžina desne cevi 2.144 m sidra 61.000 kosov

prečni naklon vozišča 2,5−3,5 % armaturno jeklo in loki 3.000 ton

širina voznih pasov 3,50 m betoni 192.000 m3

širina robnih pasov 0,35 m hidroizolacija 116.000 m2

skupna širina pasov 7,70 m
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Varnost v predoru Markovec

Za varnost v predoru so zgrajeni naslednji tipi niš:

 • klic v sili,

 • elektro niša,

 • čistilna niša,

 • čistilna niša v prehodnem prečniku,

 • protipožarna (hidrantna) niša,

 • niša za distribucijo požarne vode,

 • kombinacije navedenih niš.

Požarna voda se črpa iz obstoječega rezervoarja Markovec. Za prehod ljudi in reševalnih ekip v primeru ne-
sreče ali požara so v predoru prehodni prečniki.

Za potrebe obratovanja predora je vgrajena naslednja oprema:

 • oprema za video nadzor in video detekcijo,

 • oprema za detekcijo vidljivosti in Co,

 • merilniki hitrosti zraka,

 • sistem za požarno javljanje in nadziranje,

 • javna razsvetljava (splošna in zasilna oz. varno-
stna razsvetljava),

 • prezračevalna oprema (12 ventilatorjev v levi in 8 
ventilatorjev v desni cevi),

 • sistem klica v sili,

 • ozvočenje predora,

 • radijski sistem.

Izberi predor, ki ga poznaš. Ko se pelješ 
skozenj, bodi pozoren na različne niše. 
Čemu so namenjene?

Poišči čim več podatkov o tem predoru in o 
njegovi gradnji.

Slika 67: Ročni sistem za klic v sili in javljanje požara

Slika 68: Nadzorni center DARS-a
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3.10 IZKOP PODZEMNIH PROSTOROV S ŠČITI 

Izkop podzemnih prostorov s ščiti uporabljamo v slabo vezanih, nevezanih, sipkih ali celo tekočih hribinah, 
torej za delo v najtežjih prostorih. Predvsem uporabljamo ščite pri izdelavi prog podzemnih železnic.

Slika 69: Izkop podzemnih prostorov s ščiti

Mehanizirana naprava ali ščit je v bistvu kompleks, s katerim izvajamo strojni izkop hribine in zagotovimo tudi 
začasno zavarovanje delovišča do vgraditve dokončnega  podporja.

Ščit je sestavljen iz jeklenega cilindra določne dolžine in s premerom, ki je nekoliko večji od obročev, s katerimi 
oblagamo izkopan podzemni prostor. Z močnimi podzemnimi cilindri potiskamo ščit v smeri napredovanja 
izkopa. V njem nato spredaj izkopavamo hribino, zadaj pa vgrajujemo elemente obročev podgraditve tako, da 
zaščitni plašč  ščita drsi prek že v ščitu postavljenega podporja. 

Sprednji del ščita je oblikovan kot močan zarezovalni nož. Za njim je prstan z močnimi potisnimi cilindri, ki se 
z valji opirajo na nož, z batom pa na oporni obroč. Nazaj je prstan podaljšan v zaščitni plašč, v katerem se 
vgrajujejo elementi podporja.

Vrtanje predorov z vrtalnikom TBM

Vrtalnik predorov (TBM − Tunnel Boring Machine, angleški vzdevek »mole«) je primer naprave za izkop pod-
zemnih prostorov s ščiti in se največkrat uporablja za vrtanje predorov. Lahko vrta skozi različne materiale, kot 
je skala, zemlja ali pa pesek. Nekateri TBM vrtalniki lahko tudi polagajo betonske bloke, ki delujejo kot stena 
predora. Premer TBM vrtalnikov je lahko od 1 metra (mikro TBM) pa vse do 20 metrov. Za manjše predore 
uporabljamo drugačne tehnologije, kot je npr. direkcijsko vrtanje. Za razliko od drugih načinov kopanja, kot je 
npr. vrtanje in miniranje, je presek predora pri kopanju s TBM skoraj popoln in gladek krog. Različna spremi-
njajoča geološka sestava lahko povzroča probleme, če je npr. TBM prirejen za eno vrsto materiala.

Na spletni povezavi si oglej metodo  
gradnje z vrtalnikom TBM!

https://www.youtube.com/
watch?v=Zuiz0yw9XxI

Posnetek preboja proge z vrtalnikom TBM

https://www.youtube.com/
watch?v=2ELqjDN8l_E

https://www.youtube.com/watch?v=Zuiz0yw9XxI
https://www.youtube.com/watch?v=Zuiz0yw9XxI
https://www.youtube.com/watch?v=2ELqjDN8l_E
https://www.youtube.com/watch?v=2ELqjDN8l_E
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Slika 70: Vrtalna glava TBM

oglej si predstavitev sistema He Plave. Kje so uporabili vrtalnik TBM?

http://www.seng.si/mma_bin.php/$fId/2008101008155718/$fName/03_Plave_
zlozenka210x210splet.pdf

Slika 71: TBM na strokovnem sejmu

Z uporabo TBM ni potrebno mini-
ranje, ki lahko škodljivo vpliva na 
stavbe  na površini (npr. vrtanje pre-
dorov za podzemno železnico). TBM 
vrtalniki so hitrejši kot drugi načini 
kopanja predorov. Je pa cena v ne-
katerih primerih lahko višja. Če npr. 
vrtamo kratek predor, se ne splača 
uporabljati TBM. TBM vrtalniki so 
zelo veliki, zahtevni za transport, na 
mesto vrtanja jih je treba prinesti v 
kosih, potem pa jih specializirani de-
lavci spet sestavijo. 

Največji TBM je imel premer 19,25 
metrov, za predor orlovski v Sankt 
Peterburgu, v i. TBM je bil zgrajen 
za kopanje v mehki zemlji s peskom 
in glino. Največji TBM za kopanje v 
trdo skalo »Martina« je imel premer 
15,62 metrov in je bil dolg 130 me-
trov. S tem strojem so dosegli pre-
sek predora 192 m2, stroj je bil težak 
4500 ton, z močjo 18 MW.

http://www.seng.si/mma_bin.php
03_Plave_zlozenka210x210splet.pdf
03_Plave_zlozenka210x210splet.pdf
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orlovski&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
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Vertikalni jamski prostori ali jaški, v rudarskem žar-
gonu jim rečemo tudi šahti, so podzemni prostori 
z razmeroma majhnim presekom in veliko globino. 
Poleg navpičnih so lahko tudi zelo strmi, z naklo-
nom nad 45 stopinj.

Jaški povezujejo zemeljsko površje s podzemnimi rudniškimi zgradbami, postavljenimi na posameznih horizon-
tih. Kadar povezujemo samo rudniške horizonte oziroma etaže in jaški ne prihajajo na površino, jih imenujemo 
slepi jaški. Zaradi zanesljivega zračenja, možnosti umika ljudi med nevarnostjo in splošne varnosti mora imeti 
vsak rudnik vsaj dva jaška.

Delitev jaškov je odvisna od njihovega namena, v 
grobem pa jih delimo na jaške za:

 • raziskovanje hribine,

 • prezračevanje,

 • prehod ljudi,

 • prevoz materiala.

 • izvažanje rude,

 • presipe,

 • namestitev cevovodov in kablov.

»šaht« 
vertikalni jamski prostor

oglej si virtualno predstavitev delovišča  
jaška NoP II Premogovnika Velenje!

http://www.rlv.si/si/nop-II/predstavitev/
prikaz.html 

Pomisli, kje vse potrebujemo jaške.  
Navedi nekaj primerov.

http://www.rlv.si/si/nop-II/predstavitev/prikaz.html
http://www.rlv.si/si/nop-II/predstavitev/prikaz.html
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4.1 OBLIKE IN DIMENZIJE JAŠKOV

oblika in dimenzije glavnega jaška, torej profil in njegova globina, so odvisne od:

 •  lastnosti hribine, v kateri je jašek izdelan,

 •  namena,

 •  zmogljivosti,

 •  predvidene življenjske dobe.

Jašek naj bi imel čim manjši presek, pri tem pa naj bi zadostil vsem zahtevam glede zmogljivosti in tehničnih 
predpisov. Jaški, ki jih izdelujemo v trdnih hribinah, so lahko pravokotne oblike. enako velja za poševne jaške. 

Pri navpičnih jaških, ki jih izdelujemo pretežno skozi mehkejše hribine, prevladuje okrogli presek. Glavna 
prednost okroglega preseka je predvsem enakomerna porazdelitev hribinskega tlaka po vsem obodu, njegova 
pomanjkljivost pa je manjša možnost izkoriščanja površine preseka, ker oddelki za prevoz ljudi, materiala in 
izkopanine zahtevajo pravokotne oblike naprav z ravnimi stranicami.

Pri nas obstajajo standardi za pravokotne in okro-
gle jaške. Pravokotno obliko uporabljamo za jaške 
manjše globine v trdni hribini. Krožna oblika pa je 
primernejša za hribine, kjer nastopajo tlaki in kjer 
so potrebne večje globine. Velikost prečnega prereza je odvisna od namena jaška in je določena z zmogljivo-
stjo jaška. 

V prečnem preseku morajo imeti svoj prostor:

 • oddelki za prevoz (glede na zmogljivost jaška),

 • obvezen oddelek za prehod ljudi,

 • oddelki za cevi in kable (po potrebi).

Zelo pomembno vlogo pri odmerjanju velikosti prečnega preseka jaška imajo potrebe po prezračevanju. Pri 
zračilnih jaških povprečne velikosti računamo na 90 % prostega preseka za prevajanje zraka, 10 % pa zasede 
konstrukcija naprav v jašku.

 Slika 72: Oblike preseka rudniških jaškov Slika 73: Razpored naprav v okroglem preseku jaška

Kdaj je po tvojem mnenju okrogli presek 
jaška ustreznejši od kvadratnega?
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4.2 METODE IZDELAVE JAŠKOV

V rudnikih so jaški  posebni jamski objekti, ki so izdelani v različnih pogojih, to je v različnih hribinah različnih 
presekov in za različne namene. Zato izgradnjo jaškov štejemo za zahtevno rudarsko delo, ki zahteva posebej 
usposobljene kvalificirane delavce z ustrezno prakso.

Glavne odpiralne jaške s površine izdelujemo vedno 
od zgoraj navzdol, slepe jaške med posameznimi 
horizonti pa lahko izdelujemo od zgoraj navzdol ali 
od spodaj  navzgor, če je dohod do vznožja jaška 
izdelan s pomočjo drugih jamskih objektov, na pri-
mer z vpadnikom, smerno progo ali s prekopom.

Jaške lahko izdelujemo ročno, strojno, z vrtanjem ali odstreljevanjem. V trdnih hribinah z manjšim pritokom 
vode opravimo izkop jaška klasično z vrtanjem in razstreljevanjem.

V trdnih vodonosnih hribinah z večjim pritokom 
vode pa lahko izdelamo jašek z vrtanjem celega 
profila po Kind-Šandrovi metodi z vgrajevanjem že-
leznih prstanov oz. tibingov ali pa s cementiranjem 
razpok, da tako zapremo dotok vode, nato pa izkop 
opravimo na klasičen način.

V sipkih vodonosnih hribinah lahko opravimo izkop ob manjših količinah vode s  prodirajočim podporjem. Tako 
je mogoče graditi le jaške manjših pravokotnih presekov in manjših globin.

Drugi način za izdelavo jaškov v sipkih vodonosnih hribinah je vrtanje celotnega profila z gosto izplako po 
metodi Honigmana. Težka izplaka z dodatkom mlete gline in barita s svojim tlakom preprečuje rušenje pesko-
vitega ostenja jaška. Na ta način izvrtamo del jaška skozi vodonosni sloj, nato pa v jašek spustimo tibinge. 

eden od načinov izgradnje jaškov v takšnih hribinah je tudi spuščanje obloge jaška,  to je zidu, s površine. 
Naveden način je možen le za majhne globine. Najprej izdelajo jaškovo nogo, nad njo pa pozidajo zid iz 
opeke, kvadrov ali betonskih oblikovancev in s hidravličnimi stiskalnicami potiskajo v globino jaška, kjer so prej 
opravili ročni izkop hribine.

Uspešen način izdelave jaškov v sipkih vodonosnih hribinah je tudi izdelava s predhodnim zamrzovanjem 
hribine in izkop jaška v zamrznjeni hribini (jašek Tušanj, Tuzla).

V zadnjem času veliko vlogo pri izdelavi vseh vrst jaškov prevzemajo sidra, ki odkopano steno jaška nosijo 
toliko časa, da obremenitve prevzame končno podporje. Sidra so zelo učinkovita, saj pospešijo in pocenijo 
izdelavo jaškov.

»tibing« 
posebni železni obroč, ki se spusti v jašek

Katera metoda izgradnje jaška je 
najustreznejša v sipkih materialih? Razmisli, 
katera metoda je najdražja na tekoči meter 
izgradnje jaška in zakaj?
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4.2.1 Izdelovanje jaškov od zgoraj navzdol

Rudniške jaške izdelujemo po postopku od zgoraj navzdol v različnih hribinah. odvisno od hribine izberemo 
tudi način podgrajevanja oziroma permanizacijo jaškov. Pri jaških večjega preseka je to največkrat liti beton, 
vse manj pa se uporabljajo betonski  oblikovanci ali opeka.

Samo izdelavo jaška začnemo s pripravljalnimi deli, ki so mnogokrat tudi pripravljalna dela za odpiranje nove-
ga rudnika, rudnega polja ali etaže. Najprej je treba zagotoviti priključke na cestno in železniško mrežo ter 
oskrbo z električno energijo. Predhodno je treba raziskati geološke in hidrogeološke razmere v plasteh, skozi 
katere bo potekala izdelava jaška.

4.2.2 Izdelovanje jaškov od spodaj navzgor

Jaške lahko izdelujemo od spodaj navzgor samo v čvrstih hribinah, kjer so zagotovljeni pogoji za varno delo. 
Pri izdelavi jaška od spodaj navzgor moramo v jašku urediti tri oddelke, ki so med seboj ločeni oziroma pre-
grajeni. Ti so:

 • oddelek za prehod,

 • oddelek za prevoz materiala in

 • oddelek za presipavanje izkopanine.

Na vrhu podporja mora biti v jašku nameščen 
varnostni oder na razdalji od 1,5 do 3 m, nad njim 
pa še delovni oder. Nad odprtinami oddelka za pre-
hod ljudi in oddelka za  prevoz materiala morajo 
biti nameščena vrata, nad oddelkom za izstresanje 
hribine pa ustrezna rešetka, ki preprečuje padce delavcev v globino.

Varnostni odri varujejo delavce pred morebitnimi padci predmetov z višine, drugi pa so nameščeni pod de-
lovnim odrom in varujejo delavce pred padcem v globino. Višanje jaška pri izdelavi od spodaj navzgor lahko 
poteka ročno ali z odstreljevanjem. V mehki hribini uporabljamo tudi odkopno kladivo.

Za razliko od drugih delovišč v jami, na primer prog, je v jašku pri izdelavi od spodaj navzgor najbolj nevaren 
del delovišča nepodgrajen.

»varnostni oder« 
oder, ki varuje delavce pred padci predmetov 
z višine

Na spodnjih povezavah si oglej predstavitev globljenja jaška. Katere so težave, s katerimi se delavci 
srečujejo na dnu jaška?

https://www.youtube.com/watch?v=4zrUbNSbsjs

https://www.youtube.com/watch?v=xpehTws0nUc

https://www.youtube.com/watch?v=4zrUbNSbsjs
https://www.youtube.com/watch?v=xpehTws0nUc
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Slika 74: Shema izdelovanja jaška od spodaj navzgor

Izdelava jaškov z napravo »Alimak«

Za eno najsodobnejših naprav za izdelavo jaškov po postopku od spodaj navzgor lahko štejemo napravo 
»Alimak«, s katero izdelujemo jaške v čvrsti hribini brez podgrajevanja. S posebno prirejeno košaro − kletko, 
ki se z motorji na komprimirani zrak pomika navzgor in navzdol, se po sproti vgrajenih enotirnih vodilnicah 
največ trije delavci dvignejo do čela delovišča in se skozi vratca na strehi kletke dvignejo nanjo,  da jim služi 
za delovni oder. Nad njimi je zaščitna mreža, okrog njih je varnostna ograja.

Po vrtanju vrtin in polnjenju ter povezavi min se s košaro umaknejo iz jaška, da strelec aktivira mine. odstre-
ljeni material pade iz  jaška na progo pod njim. Delovišče je treba po odstrelu temeljito obtrkati in pregledati.

 

Legenda:

 1 – smerna proga ali prekop

 2 – jaškov »stol« 
 a – podvleka 
 b – stojke 
 c – razporke

 3 – vgrajeni leseni okvirji

 4 – presipni oddelek

 5 – izpust materiala

 6 – prehodni oddelek

 7 – pohodne lestve

 8 – varovalne mreže

 9 – zračilne cevi

 10 – prevozni oddelek

 11 – spodnja varnostna loputa

 12 – zgornji varnostni loputi

 13 – potezna vrv s protiutežjo

 14 – delovni oder

 15 – začasno zavarovanje stropa
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Slika 75: Shema izdelovanja jaška z napravo Alimak

Legenda:

1 – dostopni hodnik

2 – montažna komora

3 – vstopni podest – oder 

4 – boben za navijanje cevi za komprimiran zrak

5 – položaj kletke v času vstopanja

6 – položaj kletke v času dela v jašku

7 – pogonski motorji kletke

8 – zaščitna mrežasta vrata kletke

9 – izstopna odprtina na delovno ploščad

10 – varovalna ograja ploščadi

11 – zaščitna mreža

12 – enotirne vodilnice kletke

13 – nosilna sidra vodilnic

14 – gumijasta cev za dovod komprimiranega zraka

15 – čelo delovišča

16 – nasuta izkopnina, pripravljena za nakladanje

Kako nam naprava »Alimak« olajša izdelavo jaškov od spodaj navzgor?



1034 IZDELAVA JAŠKOV

4.2.3 Izdelovanje slepih jaškov

Slepi jaški so povsem navadni jaški, samo da nimajo neposredne zveze s površino (ne gledajo ven). Povezujejo 
dve ali več rudniških obzorij, horizontov ali etaž. Njihov presek je lahko okrogel, pravokoten ali kvadraten. 
Služijo za prevoz ljudi, materiala, opreme, izvoz rude ali kot sipke za sipanje rude na trak ali vagone na nižje 
ležeči progi. 

Slepe jaške lahko izdelujemo po postopku od zgo-
raj navzdol ali od spodaj navzgor. od zgoraj na-
vzdol je izdelovanje slepega jaška podobno izkopu 
jaška s površine, le da je treba prej izdelati podal-
jšek jaška nad nivojem osnovne proge, to je prosto višino za vrvenice izvažalne vrvi in komoro za strojnico 
izvažalnega stroja. Nato jašek gradimo po že opisanih postopkih. Navadno že prej izdelamo predhodno vrtino 
premera do 800 mm, skozi katero spuščamo (sipljemo) izkopanino v spodnji horizont.  Skozi to odprtino tudi 
črpamo vodo in zračimo delovišče. 

od spodaj navzgor izdelujemo slepe jaške le v stabilni, trdni hribini. Pri tem načinu je lažje odstranjevanje 
nakopnine, nastopi pa nevarnost padajočih kosov hribine s stropa in z boka jaška. Težje je tudi prezračevanje. 
V stabilni hribini te pomanjkljivosti v večji meri odpadejo.

Slika 76: Lokacija slepega jaška

Legenda:

1 – podaljšek šahta nad 
nivojem horizonta za 
namestitev vrvenic

2 – kanal za vrvi

3 – strojnica

4 − šaht

Slika 77: Razporeditev prostorov v slepem jašku

Kaj je slepi jašek? Kako izdelujemo slepe 
jaške v trdni hribini?
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4.2.4 Poglabljanje obstoječih jaškov

Večkrat je treba obstoječi jašek poglobiti. Poglabljanje jaška je povezano z obsežnimi pripravljalnimi deli, 
dobro organizacijo in velikimi finančnimi stroški. Jašek, ki ga poglabljamo, mora namreč tudi ob poglabljanju 
normalno obratovati. Če to ni potrebno, je delo mnogo lažje. Poznamo dva glavna načina poglabljanja jaškov:

 • poglabljanje izvedemo z nadkopnim izkopom, če na novem območju jaška že obstaja odvozna proga in če 
hribinski pogoji dopuščajo tak način izkopa,

 • v podnožju jaška izdelamo varnostni oder ali pustimo celino ter pod odrom oziroma celino izvedemo izkop 
od zgoraj navzdol.

Kadar poglabljamo jašek s pomožnim jaškom, ki ga prav v ta namen izdelamo v majhni oddaljenosti od ob-
stoječega jaška, mora biti pomožni jašek globok okrog 40 metrov. Z njegovega območja nato izdelamo progo 
pod obstoječim jaškom, ki ga uporabljamo. Na mestu jaška naredimo nadkop za postavitev vrvenic tako, da 
ostane nad vzglavjem nadkopa in dnom obstoječega jaška zadosti močna celina, debela od 6 do 10 m, navzdol 
pa nato poglabljamo jašek kot slepi jašek.

Slika 78: Poglabljanje obstoječih jaškov
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4.3 TEHNOLOŠKI POSTOPKI IZDELAVE JAŠKOV

4.3.1 Normalni postopek izdelave jaška

Izdelava jaška z normalnim postopkom je možna le, če je hribina dovolj trdna, da nepodprta vzdrži do vgra-
dnje končne obloge, ali pa vsaj toliko trdna, da vzdrži s podpiranjem z lahkim začasnim podporjem. K normal-
nim pogojem izgradnje jaška prispeva tudi pritok vode, ki ne sme biti večji od 50 litrov na minuto.

Vsaka izgradnja se začne s pripravljalnimi deli, ki obsegajo:

 • kontrolne raziskave sestave in lastnosti hribine,

 • pripravo potrebne opreme in materiala,

 • izgradnjo gradbenih objektov,

 • organizacijo in lokacijo odlagališč,

 • izgradnjo ustja »šahta« (jaška),

 • postavitev »šahtnega« stolpa (stolpa za jašek). 

Izdelava ustja jaška se začne z natančno označitvijo 
mesta in prečnega preseka jaška. V ta namen izde-
lamo in postavimo profilni venec. 

Hkrati jamomerci določijo natančno lego jaška in 
njegove koordinate. Profilni venec uporabljamo za 
jaške okroglega profila. Nanj obesimo začasno pod-
porje  v jašku.

Slika 79: Profilni venec

»jamomerec« 
oseba, ki izvaja geodetske meritve v jami z 
instrumenti (usmerja delovišče po smeri in 
višini)

»profilni venec« 
iz jeklenih ali lesenih nosilcev označeno mesto 
in prečni presek jaška

PROFILNI VENEC
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Ustje jaška izkopljemo ročno ali s pnevmatsko lopato do trdnejše hribine, v kateri zabetoniramo nogo za 
ustje jaška. Nad ustjem zabetoniramo nosilni okvir in nanj postavimo izvažalni stolp, ki služi za prevoz ljudi, 
materiala in izvoz nakopnine.

Legenda:

a – betonska plošča

b – nosilni venec

c – šaht

Slika 80: Provizorni izvažalni stolp

Izkop cevi jaška v mehki hribini poteka s težkimi kladivi, pri čemer je ciklus dela zelo enostaven. Na dnu jaška 
hribino stalno odkopavajo, nakladajo in dvigajo na površje. odpade umikanje iz jaška, prezračevanje in čišče-
nje podporja po miniranju. Pri izkopu moramo jašek najprej zavarovati z začasnim podporjem. Delo opravimo 
v dveh fazah. Ko je opravljen izkop določene globine, začnemo s permanizacijo. Najprej zabetoniramo peto, 
nato nadaljujemo proti vrhu. Na vrhu jaška mora biti nameščen pokrov z odprtinami za izvažanje nakopnine.

Nad deloviščem mora biti varnostni oder, pod kate-
rim so delavci zavarovani v času izvoza nakopnine in 
prevoza opreme. Pod ustjem jaška je vgrajen tudi 
grezilni oder, na katerem so nameščena grezila. 
Vzporedno z naraščanjem globine jaška moramo v 
jašku vgrajevati oddelek za prehod ljudi, ki ne sme 
biti oddaljen več kot 20 m od čela delovišča. Pri izkopu razdelimo jašek na odseke v dolžini od 5 do 50 metrov, 
odvisno od stabilnosti sten po izkopu jaška.

Te odseke nato izdelujemo po zaporedni, vzporedni ali kombinirani organizacijski shemi.

»grezilo« 
prosto viseča žica za kontrolo smeri oz. 
vertikalnosti
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Legenda:

1 – izvozno vedro

2 – vrvne vodilnice

3 – napenjalni oder

4 − vrvenica

5 – izvozno motalo

6 – vodilni jarem

7 – presipna drča

Slika 81: Shema jaška v gradnji

4.3.2 Izkop jaška z vrtanjem in miniranjem

V trdni hribini se vrtanju in razstreljevanju ne moremo izogniti. Globino enkratne odstrelitve določamo na 
podlagi lastnosti hribine z upoštevanjem možnosti optimalnega sistema dela.

Delovni ciklus zajema naslednje glavne delovne operacije:

 • vrtanje minskih vrtin,

 • polnjenje z razstrelivom,

 • umik ljudi,

 • odstrelitev,

 • prezračevanje,

 • pregled delovišča,

 • nakladanje materiala,

 • izvoz materiala,

 • začasno podgrajevanje,

• definitivno podgrajevanje,

 • pomožne operacije.

Med pomožne operacije spadajo kontinuirano prezračevanje, črpanje vode, kontrola vertikalnosti in dovrši-
tvena dela (postavljanje nosilne konstrukcije in vodilnic ter vgrajevanje oddelka za prehod ljudi s počivališči 
in lestvami).

Vrtalno delo na dnu jaška izvajamo z vrtalnimi kladivi, pri čemer odpade od 2,5 do 3,5 m2  tal na eno kladivo. 
Globina vrtin ne sme prekoračiti 2/3 premera jaška in znaša pri uporabi plastičnega razstreliva od 2,5 do 4,5 m.

»definitivno podporje« 
največkrat beton debeline 30−60 cm
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Razpored minskih vrtin je odvisen od oblike prečnega preseka in v ta namen se uporabljata:

 • centralni piramidalni zalom in

 • klinasti bočni zalom.

Miniranje zajema:

 • določitev količine razstreliva,

 • polnjenje strelnih lukenj,

 • povezavo nabojev,

 • zamašitev strelnih vrtin,

 • vžig razstreliva – odstrel.

Kakšno vlogo ima zalom pri  
odstreljevanju?
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4.4 PODGRAJEVANJE,  ZRAČENJE IN ODVODNJAVANJE 
JAŠKOV

funkcija podporja v jašku je, da:

 • preprečuje rušenje hribine in ostenja jaška,

 • ščiti pred padanjem delcev hribine,

 • zadržuje prodiranje vode v jašek,

 • služi za nameščanje opreme v jašku. 

Provizorno podporje je leseno ali pa iz obročev iz profilnega jekla. Leseno podporje učvrstimo v hribino in 
medsebojno povežemo, jekleno podporje pa obešamo s kljukami venec za vencem v razdalji od 0,5 do 1,5 m, 
hkrati pa ga zalagamo s plohi. Krajši jaški v trdni hribini so lahko obloženi samo z lesom, če jih bomo upora-
bljali le kratek čas. Za to uporabljamo lesene vence.

Čedalje pogosteje za provizorno podporje uporabljamo sidra, ki jih vgrajujemo v ostenje jaška na določeno 
razdaljo in po predvidenem razporedu. Nanje nato pritrdimo jekleno mrežo, jeklene segmente ali pa hribino 
držijo sidra kar sama do definitivne obloge. Postopek s sidri je hiter, cenovno ugoden in učinkovit.

Definitivno podporje je največkrat monoliten beton, debeline od 30 do 60 cm. Na  betonirano nogo postavi-
mo opaž in zalijemo z betonom od spodaj navzgor. Definitivna obloga so lahko tudi opeka, zid iz betonskih 
oblikovalcev, jekleni segmenti ali tibingi, brizgani beton in podobni materiali, odvisno od tlakov na cev jaška 
in od hribine.

Poseben problem je zračenje in odvodnjavanje jaškov, še posebej globokih. Pritoki vode so na nekaterih me-
stih izjemno veliki, sploh pri napredovanju skozi vodonosne hribine in peske.

Zračenje v krajših jaških izvedemo s separatnimi ventilatorji, ki pihajo zrak na delovišče s povprečno količino 
250 m3/minuto. Pri jaških, ki segajo na površino, je zračenje manj težavno, razen v primerih razstreljevanja, 
ko je treba pred nadaljevanjem dela temeljito prezračiti delovišče. Težje je zračiti jašek pri izdelavi od spodaj 
navzgor, ko se v zgornjem delu nabirajo strupeni in eksplozivni plini. Po končani izdelavi ima vsak jašek pre-
točno zračenje, razen njegovih prostih globin ali višin.

odvodnjavanje jaškov je odvisno od pritoka vode iz sten jaška, torej skozi hribino. Vodo je treba loviti sproti, 
ne samo na dnu jaška. Glavne črpalke so vedno postavljene na dnu jaška, najpogosteje v njegovi prosti globini. 
Če je pritok vode prevelik, jaška ni mogoče izdelovati ali pa je treba poseči po posebnih metodah izdelave 
jaškov.

Pojasni funkcije podporja v jašku.
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4.5 IZVOZ NAKOPNINE TER DOVOZ MATERIALA

Izvoz nakopnine ter dovoz materiala na delovišče 
opravimo z vitli oziroma izvoznimi stroji in posebni-
mi vedri. Vedro smemo napolniti do višine dlani pod 
robom, da je onemogočeno izpadanje nakopnine. 
Vedro ima lahko sodasto obliko, lahko pa je vgrajen 
tudi skip. 

Za normalno delo v jašku je treba imeti urejeno se-
paratno zračenje, ki mora  obratovati neprekinjeno, 
ter ustrezne črpalke za morebitno črpanje vode.

Legenda:

1 − kabina upravljlavca

2 − vpenjala

3 − grabilec materiala

4 − dovod komprimiranega 
zraka

5 − izvozno vedro

 Slika 82: Shema mehaniziranega nakladanja in izvažalno vedro

»skip« 
izvažalna naprava za izvoz nakopnine po jašku

»separatno zračenje« 
zračenje slepega dela proge s pomočjo 
ventilatorja in zračilne cevi 
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Legenda:

1 − izvozno vedro

2 − vrvni vodili

3 − napenjalni okriv

4 − vrvenice izvažalne 
naprave

5 − vitel za spuščanje 
vrvnih vodil

6 − vodilni jarem

7 −  rampa za praznjenje 
veder

Slika 83: Razpored izvažalne opreme v jašku

Legenda:

1 – izvozni stroj za vedro

2 – motala za vodilne vrvi 
vedra

3 – motalo za visečo 
črpalko

4 – motala za obešanje 
zračilnih cevi

5 – motalo za viseči oder

6 – motalo za viseče lestve

7 – motalo za rezervno 
črpalko

8 – motalo za cevi za 
komprimiran zrak

 Slika 84: Razpored izvažalne opreme na površini

V angleškem članku o 10 najglobljih rudnikih na svetu ugotovi, koliko znaša največja globina  
rudniškega jaška in katero mineralno surovino najpogosteje pridobivajo v teh globokih rudnikih!  
S klikom na posamezne rudnike spoznaj še njihove ostale značilnosti.

http://www.mining-technology.com/features/feature-top-ten-deepest-mines-world-south-africa/

http://www.mining-technology.com/features/feature
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4.6 IZVOZNI JAŠEK NOP II

Premogovnik Velenje za potrebe nadaljnjega obratovanja vse do leta 2050 gradi nov zelo pomemben objekt, 
to je izvozni jašek NoP II. Lokacija jaška je na odlagališču premoga. Jašek bo opremljen z izvoznim strojem 
in s skipi, tako da bo celoten izvoz premoga potekal vertikalno iz jame neposredno na odlagališče. Podoben 
izvoz je na Premogovniku Velenje (tedaj še RLV) že obratoval, in sicer na lokaciji Novega jaška v takratnih 
Prelogah, ki pa je bil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja ukinjen zaradi sprostitve zalog lignita. Starejši se 
skipov in drugih objektov na „Novem šahtu“ še spominjajo, mlajši pa lahko ostanke izvoznega stolpa še vidijo 
ob sprehajalno-kolesarski poti okrog Velenjskega jezera. 

Izvoz celotne proizvodnje Premogovnika Velenje za zdaj še poteka s transporterji preko izvoznega nadkopa 
Pesje na površino in nato preko sistema klasirnice na odlagališče. Že pogled na jamsko karto odkrije veliko 
dolžino transporta od zahoda proti vzhodu in nato nazaj, z vmesnim presipanjem in končnim drobljenjem 
na klasirnici na skupni razdalji preko 3,5 km. To pomeni obratovanje enake dolžine trakov ter vzdrževanje 
pripadajočih jamskih prog in posledično velike stroške, ki se z leti še povečujejo. Nov izvozni jašek bo tran-
sportno pot na površino bistveno skrajšal, drobljenje 
premoga pa bo potekalo v jami. Stroški izgradnje 
novega jaška so veliki, so pa zaradi navedenih ra-
zlogov upravičeni in se bodo povrnili v sorazmerno 
kratkem času.

Poleg znižanja stroškov glavnega izvoza bo imel nov 
jašek še druge pozitivne učinke. okolju bo bolj pri-
jazen, poleg tega pa bo sprostil lokacije na območju 
sedanjih objektov, od zračilnega jaška Pesje do kla-
sirnice, ki v prihodnje ne bodo več potrebne.

V letu 2011 so bila končana pripravljalna dela (izde-
lava delovnega platoja in gradbene jame), spomladi 
2012 pa sta bila izdelana temelj jaška in začetek 
globljenja do končne globine 505 metrov. 

Slika 86: 3D prikaz jamskih prostorov in izvoznega jaška NOP II

Slika 85: Jašek za izvoz izkopanine
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4.6.1 Lokacija jaška NOP II 

Na izbiro lokacije novega izvoznega jaška NoP II je vplivalo več dejavnikov, zato je bilo treba za možno 
lokacijo preveriti širše potencialno območje, podrobno pa je bilo izdelanih več različic na južnem odlagališču 
premoga.

Za izbor lokacije je bilo treba:

 • napovedati premike terena zaradi odkopavanja velenjskega dela nahajališča,

 • optimizirati lokacije glede na hidrogeološko in geološko prognozo,

 • umestiti možne lokacije v prostor glede na optimalne jamske navezave,

 • preveriti potrebne zakonsko določene oddaljenosti jaška od železniške proge, odlagališča …

 • preveriti postopke prezračevanja jam v prihodnosti,

 • optimizirati velikost odlagališčnega prostora glede na predvideno proizvodnjo z upoštevanjem rezerve,

 • uskladiti rešitve z upravljavcem odlagališčnega prostora,

 • pripraviti tehnične osnove za izdelavo študije transporta po novem izvoznem jašku.

Izbrana je bila lokacija, ki je vidna na spodnji sliki, to je na južnem odlagališču premoga. Lokacija se v celoti 
nahaja znotraj pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje. 

Slika 87: Izbrana lokacija jaška NOP II

Na izbor lokacije so vplivale tudi prednosti, kot so:

 • logistične navezave so ugodnejše,

 • potrebno zmanjšanje odlagališča je manjše,

 • ni vpliva na železniško progo Velenje–Celje,

 • lažja je ureditev delovišča na površini,

 • navezave na jamske objekte so optimalne.
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4.6.2 Parametri izvoznega jaška NOP II

Izvozni sistem naj bi temeljil na izvozu premoga iz jam na osnovi skipov. 

Za nadaljnje izračune in pripravo študije izvoznega sistema so vzeti parametri:

 • letna proizvodnja premoga 4 milijone ton,

 • dnevna proizvodnja premoga 20.000 ton,

 • kapaciteta skipa 1.100 ton/h,

 • globina izvoza 450 m,

 • prostorninska teža premoga, transportiranega s skipom 0,8 t/m3,

 • maksimalna hitrost vožnje 12 m/s.

 
Projektirana globina jaška je 505 metrov, ob njem pa se bo na površini izdelal še izvažalni stolp, skipovo 
izpraznišče, drobilnica, transportne poti.

Globljenje izvoznega jaška NoPII skupne globine 505 m in končnega svetlega premera 6 m, bo glede na 
geomehanske pogoje razdeljeno na pet delov, in sicer:

 • 1. del: od globine 15 m do globine 100 m,

 • 2. del: od globine 100 m do globine 200 m,

 • 3. del: od globine 200 m do globine 305 m,

 • 4. del: od globine 305 m do globine 410 m,

 • 5. del: od globine 410 m do globine 505 m.

4.6.3 Geološko-geotehnične lastnosti terena za izdelavo jaška NOP II

Geološke razmere

Geološke razmere na obravnavanem območju so podane na osnovi poznavanja splošnih geoloških razmer 
ozemlja, ki so jih pridobili s spremljanjem in beleženjem raziskovalnih del na bližnjih vrtinah, pa tudi med 
izvajanjem del pri izgradnji bližnjih jamskih prog ter na osnovi rezultatov vrtanja strukturne vrtine JUG-48/10, 
ki je bila vrtana neposredno ob lokaciji predvidenega izvažalnega jaška.

osnovna značilnost obravnavanega območja, kjer bo potekala izgradnja jaška, je prisotnost talninskih plasti 
spremenjenih tufskih sedimentov in sivega meljastega peščenjaka ter glinovca s plastmi gline. Talninske plasti 
so ponekod zaradi bližnje šoštanjske prelomne cone tektonsko porušene, pojavljajo se lahko v plasteh ali pa 
pomešano z različnimi nenadnimi prehodi iz enega v drug material. Prav tako ne izključujemo možnosti na-
stopanja lokalnih pojavov drsnih ploskev ali posameznih zruškov, vsekakor pa jih lahko pričakujemo v manjši 
meri oziroma v omejenem obsegu. 

Splošno navajamo, da v opisanih materialih lahko zasledimo tudi pojave podzemne vode, predvsem po posa-
meznih razpokah. Na takšnih mestih bodo primarni materiali vlažni. 

Geomehanske osnove 

Pred izdelavo jaška so bile izvedene obsežne geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave, ki so obde-
lane na vrtinah JUG-48/09 in JUG-49/09. 

Na osnovi pridobljenih podatkov terenskih in laboratorijskih raziskav je bilo izdelano geološko-geotehnično 
poročilo s sintezo vseh raziskav in interpretacij. V poročilu je predlagana in utemeljena razdelitev geološkega 
stolpca hribine po osi jaška v posamezne geotehnične enote. To so odseki hribine s podobnimi geomehan-
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skimi lastnostmi oziroma kategorije tal, ki jih lahko združimo in obravnavamo kot enotne. Karakteristični 
geomehanski parametri za posamezne vrste tal so prikazani v spodnji tabeli.

Tabela 3: Karakteristični geomehanski parametri za posamezne vrste tal

Fizikalne 
lastnosti

Trdnostne in deformabilnostne lastnosti

GT Globina (m) Prost. Teža  
(kN/m3)

enoosna 
tlačna  
trdnost q

u
 

(MPa)

Nedrenirana 
strižna trdnost 
cu=q

u
/2 

(MPa)

Poissonov 
količnik √

Kohezija c 
(kPa)  
(*nedrenirana)

Strižni kot φ (°)  
(*nedrenirana)

elastični modul 
e0 (MPa)

o-R 
elastični 
modul eR 
(MPa)

GT1a 0-10,5 19,5 0,46 0,23 0,29 38,6 19,55 23 102
GT1b 10,5-29,2 19,5 0,945 0,475 / 71,1 20,7 56 111
GT1c 29,2-49 19,5 1,09 0,4 0,29 118,85 15,7 80 289
GT2a 49-74 20,5 0,9 0,4 0,3 124 15,3 90 239
GT2b 74-80,2 20,5 0,97 0,49 0,3 157,56 15,3 78 282
GT2c 80,2-94 20,5 0,99 0,5 0,3 186 15,3 120 172
GT3 94-141,3 19,5 0,93 0,47 0,24 259 15,9 297 767,42
GT4 141,3-233,9 19,5 1,14 0,57 0,257 194 21,05 421,27 982,83
GT5 233,9-327 19,5 2,1 1,05 0,275 120 *12,55 - -
GT6 327-449 23,5 2,3 1,17 0,265 153,5 *17,55 - -
GT7 449-500 23,5 2,31 1,16 0,235 / / - -
GT8 500-509 24,5 26,5 13,25 / *91 *26,8 - -
GT9 509-521 24 5,55 2,78 0,23 / / - -

4.6.4 Tehnične rešitve za izvedbo pripravljalnih del pri izgradnji jaška NOP II

Pred samim pričetkom izgradnje jaška NoP II je bilo treba na lokaciji jaška izvesti pripravljalna dela. Ta dela 
obsegajo ureditev delovnega platoja in izdelavo ustja jaška. 

V ta namen je bil v Tehničnih službah Premogovnika Velenje izdelan rudarski projekt Izvedba pripravljalnih 
del za izdelavo jaška NOP II, številka projekta RP – 370/2010  BL, po katerem so povzete tehnične rešitve.

Lokacija izvedbe pripravljalnih del

Lokacija jaška NoP II se nahaja med južnim in jugovzhodnim odlagališčem premoga. od železniške proge 
v smeri Šoštanj-Velenje je oddaljena 85 m. Na omenjeni lokaciji je izdelan plato, ki je bil namenjen izdelavi 
raziskovalnih vrtin. omenjeni plato ni primeren za pričetek izdelave jaška, zato ga je treba preurediti v sklopu 
pripravljalnih del.

Podporni ukrepi

Vrstni red izdelave in podpornih ukrepov je podan v nadaljevanju:

1. Povzem tal, polaganje ločilne plasti filca, nasip platoja granulacije 0–100 mm, utrjevanje in izdelava delov-
nega platoja iz pustega betona MB10 v dimenzijah povezovalnega obroča.

2. Količenje AB pilotov – vsak pilot je bilo treba zakoličiti pred izdelavo in ga dodatno zavarovati s štirimi 
oznakami, ki so postavljene izven pilota na dveh pravokotnih oseh, ki se sekata točno v središču pilota. 
Med štiri oznake smo potem točno namestili vrtalno opremo.

3. Vrtanje AB pilotov Φ 50 cm dolžine 11 m na minimalni medsebojni razdalji. Po izdelavi pilota je bilo treba 
kontrolirati zveznost pilota s testom Pile integrity, s katerim ugotavljamo kvaliteto izdelave pilota. More-
bitne ugotovljene napake v tehnologiji del oziroma kvaliteti izvedenih del je bilo treba odpraviti takoj, pred 
nadaljevanjem izdelave naslednjih pilotov. 
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4. Jet-grouting v neposrednem zaledju pilotne stene. Pred izvedbo Jet-groutinga je bilo treba izvesti »in-situ« 
preizkus, da bi ugotovili doseženi premer pilota in trdnostne karakteristike pilota (strižne in tlačne). 

5. Izdelava povezovalnega obroča na površini, ki poveže pilote z armaturo v tog obroč.

6. Izkop v korakih po 1,0–1,5 m, temeljito pranje površine pilotov in vgradnja armaturne mreže Q 283 s 
kratkimi sidri v dveh plasteh ter vgradnja 30 cm vodotesnega brizganega betona.

7. Izdelava druge serije pilotov do globine 25 m pod površino. Prekrivanje s prvo serijo pilotov je 1 m.

8. Izdelava prve pete na globini 10 m, ki poveže prvo in drugo serijo pilotov na dnu prve faze izkopa v togo 
celoto. 

Hidrološke razmere ob izvajanju pripravljalnih del

ocena dotokov vode na delovišču (ob izvajanju pripravljalnih del) iz peščenih plasti, ki so bili odprti pri izdelavi 
jaška NoP II, je bila izdelana na osnovi popisa jedra na vrtini JUG-48/09, meritve nivojev podzemne vode 
v vodonosnih peščenih plasteh ter koeficientov prepustnosti, pridobljenih s poskusi na vrtini JUG-49/09 ter 
vrtinah AP-4g in AP-6g. V času pripravljalnih del je bil na globini od 6,9 m do 10,5 m (pod koto zgornjega 
platoja) odprt vodonosnik s piezometričnim nivojem vode 3 m nad zgornjim robom vodonosnika. Z modelom 
in s formulami za izračun dotokov vode v odkopane prostore napovedani dotoki so bili izdelani ob predpo-
stavki, da je gradbena jama naenkrat odprta v celotni globini. Izračuni so pokazali začetni dotok vode med 60 
l/min in 70 l/min, po desetih dnevih pa so se ti zmanjšali na 20 l/min do 30 l/min.

ob izdelavi jaška NoP so bili ob odpiranju teh plasti na odseku od 0 m do 15,4 m izmerjeni dotoki vode od 
77 l/min do 22 l/min. Naslednji peščeni vodonosnik je bil z deli prečkan na globini od 27,8 m do 33 m pod 
koto zgornjega platoja. Sloj predstavljajo peščene prodne plasti skupne debeline 2,4 m. Izračunane vrednosti 
za skupni dotok vode ob napredovanju del skozi te vodonosne plasti so bile od 75 l/min do 175 l/min. Vso 
dotekajočo vodo je bilo treba sproti črpati iz dna delovišča, zato je bilo treba uporabljati črpalko z ustreznimi 
kapacitetami.

Priprava delovnega platoja

Delovni plato je bil izdelan na dveh nivojih. Tla na obeh nivojih je bilo treba povzeti, nasuti z nasipnim ma-
terialom in utrditi. Končna višina utrjenega delovnega platoja v radiju 10 m od jaška je na n.v. 362 m, ostali 
del pa na n.v. 367 m. Tla platojev je bilo treba utrditi z najmanj 70 cm nasipnega materiala. Na prvem platoju 
(na n.v. 362 m) je bil prostor za postavitev žerjava, cistern za torkret dodatek in lopo za cement v vrečah. 
Kontejner, pokrita in nepokrita skladišča gradbenega materiala so bila postavljena na drugi plato (na n.v. 367 
m). Na drugem platoju je tudi odlagališče izkopanega materiala. Zaradi varovanja nižjega platoja in samega 
jaška pred meteornimi vodami je bilo treba na vrhu brežine narediti nasip višine 0,5 m in širine 1 m. Za na-
sipni material je bilo treba uporabiti zaglinjen peščen material. Cestišče pred rampo je moralo biti od nivoja 
ostalega platoja višje za najmanj 0,5 m. Na najnižjemu delu platoja je bilo treba izdelati zbiralnik meteorne 
vode, ki jo s pomočjo črpalke odvedemo v odvodnjevalni sistem meteornih vod. Celotno gradbišče je bilo 
treba zavarovati. Za zavarovanje smo lahko uporabili ograjne elemente ali gradbeno mrežo višine 2,2 m, tako 
da smo preprečili nenamerni dostop ljudi in živali na delovišče. 

Utrjevanje ustja jaška

Pred pričetkom izdelave ustja jaška je bilo treba izvesti utrjevanje okolice jaška do globine ca. 25 m, katerega 
namen je:

 • zmanjševanje dotoka vode v izkopani prostor,

 • varovanje delovišča med izkopnimi deli pred porušitvijo materiala v izkopani prostor,

 • pritrditev armaturne mreže primarne podgradnje.
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Pred pričetkom utrjevanja je bilo treba v radiju od 4 do 6 m (kolobar) od osi jaška utrditi tla s pustim betonom 
debeline 20 cm, MB 10. Utrjevanje hribine je bilo izvedeno z izdelavo AB pilotov premera 50 cm, na medse-
bojni razdalji 50 cm. Utrjevanje okolne hribine smo izvedli v dveh fazah. Prva faza pilotiranja je bila izvedena 
do globine 11 m, z AB in Jet-grouting piloti, temu je sledil izkop in izdelava primarne podgradnje. Na dnu 
pilotov prve faze je bila izvedena druga faza pilotiranja do globine 25 metrov, z AB piloti premera 30 cm, ki 
je namenjena preprečevanju vdora zemljine v izkopan prostor, nato pa je bila izdelana peta na globini 10 m. 

Slika 88: Situacija utrjevanja ustja jaška s piloti

Izdelava ustja jaška 

Po izdelavi prve faze utrjevanja (do globine 11 m) smo na površini izdelali AB gredo debeline 1 m z betonom 
marke C 25/30. Armatura grede je morala biti povezana z armaturo pilotov, parapeti in armaturnimi mrežami 
primarne podgradnje. Na armiran parapet višine 1 m je bilo treba namestiti kovinsko ograjo višine 0,8 m. Po 
izdelavi AB grede smo izkopali hribino znotraj utrjenega območja do globine 10 m in izvedli primarno pod-
gradnjo ustja jaška. Izkop in primarna podgradnja sta bila izvedena po korakih. Po končani izdelavi primarne 
podgradnje do globine 10 m je bila izvedena druga faza pilotiranja, nato pa AB peta. V drugi fazi pilotiranja 
smo izvedli samo AB pilote. 

Slika 89: Prerez jaška
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4.6.5 Tehnične rešitve izgradnje jaška NOP II

Globljenje jaška bo potekalo po odsekih globine 20 m v sledečih fazah:

1. izkop,

2. izdelava primarne podgradnje, 

3. izdelava pete,

4. izdelava hidroizolacije,

5. izdelava sekundarne podgradnje,

6. vgradnja elektro-strojnih elementov.

V ta namen je bil v Tehničnih službah Premogovnika 
Velenje izdelan rudarski projekt Izdelava jaška NOP 
II, številka projekta RP – 368/2010 BL, po katerem 
so povzete tehnične rešitve.

Izkop in primarna podgradnja jaška 

Izkop se vrši z manjšim bagrom in z nalaganjem izkopanine v posodo za izvoz materiala. V času izkopa je 
prisotnost ljudi, ki niso potrebni pri fazi izkopa v jašku prepovedana. Vertikalni transport izkopanega materiala 
se izvaja z izvažalno napravo.

Po končanih izkopnih delih na enem odseku na steno jaška nanesemo brizgani beton debeline 3−5 cm po 
celotnem obodu. 

Sledi vgradnja in pritrditev armaturne mreže v tem 
odseku in njena povezava z armaturno mrežo s pred-
hodnega odseka. Prekrivanje armaturnih mrež mora 
znašati vsaj 2 okenci oziroma minimalno 30 cm. Ar-
maturne mreže pritrdimo na steno jaška s kratkimi 
jeklenimi sidri dolžine 50 cm. 

Po končani vgradnji prve mreže sledi vgradnja jekle-
nega ločnega podporja.

Sledi vgradnja druge plasti brizganega betona (za-
polnitev med loki) debeline 15 cm in vgradnja ter 
pritrditev  druge armaturne mreže.

Zaključimo z nanosom zadnje plasti brizganega be-
tona do končne debeline primarne podgradnje. 

Na virtualni predstavitvi pridobivalnega 
prostora PV poišči gradbišče jaška NoP II. 
Skozi presek jaška (klikni na fotografije) se 
sprehodi do dna jaška in opiši opremo, ki jo 
vidiš.

http://www.rlv.si/si/deponija/Velenje_
Burger_DMR_zima.html

Katere so glavne faze pri izgradnji jaška 
NOP II?

Slika 90: Globljenje izvoznega jaška NOP II

http://www.rlv.si/si/deponija/Velenje_Burger_DMR_zima.html
http://www.rlv.si/si/deponija/Velenje_Burger_DMR_zima.html
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Armiranobetonska peta

Za opažanje pete uporabimo montažni kovinski opaž. Na izdelane pete pri izdelavi končne podgradnje jaškov-
ne cevi namestimo opažne panele. To pomeni, da mora biti opaž za izdelavo AB pet v prostor nameščen zelo 
natančno. Natančno nameščanje opaža za izdelavo AB pet izvajamo s pomočjo grezil, ob pomoči izvajalca 
jamomerskih del pri izdelavi jaška. 

Slika 91: Izdelava AB pete − način vgradnje armature

Hidroizolacija

Pred pričetkom izdelave sekundarne obloge jaška je treba na primarno podgradnjo vgraditi plast hidroizola-
cije. Za plast hidroizolacije uporabljamo material za hidroizolacijo, ki ga je treba vgraditi s strojem za nanos 
hidroizolacije. Za zagotovitev kvalitetne hidroizolacije je važno predvsem:

 • pripraviti čim bolj gladko betonsko podlago,

 • doseči potrebno gostoto s pravilnim mešanjem in razmerjem zmesi,

 • izvesti natančen, enakomeren in dovolj debel (ca. 5 mm) nanos izolacije na podlago.

Hidroizolacijo izdelujemo v odsekih med AB petami.
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Sekundarna podgradnja

Končno podgradnjo jaška izvedemo iz litega vibriranega betona MB 30 debeline do 50 cm.

Poteka z delovnega odra po odsekih 1 m med dvema AB petama od spodaj navzgor. Postopek njene izdelave 
je sledeč: 

1. armiranje z dvema armaturnima mrežama Q 189;

2. namestitev betonskega opaža po celotnem obodu jaška. Posamezni elementi betonskega opaža so visoki 
1 m in dolgi 1,6 m, tako, da za sestavo celotnega prstana potrebujemo 12 kosov opažnih elementov 
(segment betonskega opaža je prikazan na sliki 104). Zaradi boljšega fiksiranja opaža  je treba na zgornji 
in spodnji strani opaža namestiti kovinski obroč;

Slika 92: Segment betonskega opaža

3. vgradnja litega betona, ki ga je treba vibrirati. 

Postopek izdelave končne podgradnje se ponavlja do zgornje pete (20 m).

Za izvedbo končne podgradnje dostava betona poteka s posebno posodo za transport betona.

Odvoz in odlaganje izkopanine

Predvidena količina izkopanega materiala pri izdelavi jaška NoP II je ca. 22670 m3 . Ves material se v začetni 
fazi zbira na začasnem odlagališču ob delovišču, nato pa ga s kamioni odvažamo in vgrajujemo na področju 
sanacij ugreznin.

Prezračevanje 

Za prezračevanje delovišča v času izdelave jaška uporabimo separatni način prezračevanja. Delovišče prezraču-
jemo kompresijsko, z dovajanjem svežega zraka s pomočjo aksialnega ventilatorja. Ta je postavljen na površini 
in je vsaj 20 m oddaljen od ustja jaška. oddaljenost zračilnih cevi od čela delovišča ne sme biti več kot 8 m. 
S separatnim prezračevanjem pričnemo hkrati s pričetkom poglabljanja jaška.
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4.6.6 Oprema za izdelavo jaška NOP II

Izdelava jaška se prične po predhodnem dokončanju pripravljalnih del, 
od ustja jaška do prve pete jaška premera 9 m. Pripravljalna dela se od 
tu dalje nadaljujejo s premerom 6,15 m do globine, na kateri je možna 
vgradnja opreme za globljenje jaška.

Na ustju jaška je treba namestiti varovalni oder – pokrov jaška s pri-
padajočo opremo. Nad pokrovom jaška je nameščen izstresalni oder 
za praznjenje voznih posod izkopanine in izvozni stolp za izdelavo 
jaška s pripadajočo opremo in vrvenicami. ob jašku so razporejeni vitli 
s pripadajočo opremo za prevoz materiala, vitli vrvnih vodilnic, vitla 

Slika 93: Kompresijski ventilator na 
jašku NOP II

delovnega odra in vitel za spuščanje električnega kabla. Vsi vitli se nahajajo na platoju gradbišča v pokriti hali. 
Pod varovalnim odrom – pokrovom jaška na lokaciji prehoda jaška s premera 9 m na premer 6 m je montiran 
podest za grezilne vitle, ki so potrebni tako za vodenje in kontrolo izdelave jaška kot tudi za kasnejšo točno 
montažo opreme. Vzdolž celotnega jaška sproti montiramo pohodni oddelek. Na nivoju delovišča nad čelom 
jaška je montiran delovni oder, nad njim pa še napenjalni oder. oba odra sta obešena na ustreznih vrveh.

Vsa oprema, ki je navedena v nadaljevanju in je potrebna za izdelavo jaška NoP II, je povzeta po rudarskem 
projektu Izdelava jaška NOP II, številka projekta RP – 368/2010  BL, ki so ga izdelali v Tehničnih službah 
Premogovnika Velenje.

Izvozni stolp za izdelavo jaška

Izvozni stolp bo jeklene konstrukcije s štirimi podpornimi nogami in po potrebi z dodatnima dvema diagonal-
nima podpornikoma, obrnjenima proti izvoznima vitloma za prevoz materiala.

Stolp ima dva platoja. Na zgornjem platoju stolpa sta montirani dve vrvenici obeh izvoznih vitlov za prevoz 
materiala. Na spodnjem  platoju  se nahajajo štiri vrvenice vrvi vrvnih vodil. Pod tem platojem bodo nameščeni 
odbijači za varovanje vrvenic pred trkom izvozne posode. Do vseh vrvenic mora biti urejen dostop – stopnice, 
vsi podesti morajo biti zavarovani z ustrezno ograjo.

Temelji stolpa in konstrukcija stolpa morajo biti dimenzionirani glede na podane obremenitve, ki se prenašajo 
preko vseh vrvi na vrvenice in njihovo uležajenje. Prav tako je potrebno poleg lastne teže upoštevati še vse 
dodatne obremenitve vetra, snega in ostale obremenitve, ki jih je potrebno upoštevati pri dimenzioniranju 
jeklenih konstrukcij. 

Predvidene obremenitve stolpa, ki so posledica sil v vrveh, so razvidne iz spodnje slike. V vertikalni smeri je 
stolp obremenjen s 4 x 70 kN (napenjalni oder) in 2 x 100 kN (prevoz posod). Skupna obremenitev v verti-
kalni smeri znaša f = 480 kN. Sila deluje tudi prečno na stolp pod kotom ca. 37°.



1224 IZDELAVA JAŠKOV

Slika 94: Shema obremenitve izvoznega stolpa

Slika 95: Stolp za globljenje jaška NOP II
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Izstresalni oder

Nad varovalnim odrom pod izvoznim stolpom bo nameščen izstresalni oder. Ta bo omogočal izstresanje – 
prevračanje vozne posode tako, da se bo vsebina iz posode stresla na drčo in po njej na transportni trak, s 
katerim se bo izkopanina transportirala na odlagališče.

Pri odprti loputi izstresalnega odra je prevoz po jašku prepovedan. odprto loputo signalizira pri signalistu in 
strojniku prevažalne naprave prižgana rdeča luč. Pri zaprti loputi gori zelena luč, prevoz po jašku je dovoljen.

Slika 96: Izstresalni boben

Slika 97: Izstresališče izvozne posode
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Prevažalna naprava − vitel

Prevažalna naprava je poseben vitel, opremljen z ustrezno zavoro, globinskim kazalom in regulatorjem vožnje 
oziroma varnostnim aparatom. Hitrost pri prevažanju ljudi ne sme biti večja od 2 m/s. Največja dovoljena 
dolžina prevažanja brez vodilnic je 50 m (razdalja med napenjalnim odrom in dnom delovišča). Največja do-
voljena hitrost prevažanja v območju brez vrvnih vodilnic je 1 m/s. Predvideni sta dve med seboj neodvisni 
prevažalni napravi.

Vitli morajo biti opremljeni z vso pripadajočo opremo: vrvjo, varnostno opremo (zavore), globinskim kazalom, 
sistemom signaliziranja in sporazumevanja, načrtom temeljenja. Za prevoz ljudi s prevažalno napravo mora 
tehnični vodja izdelave jaška pridobiti dovoljenje za prevoz ljudi od ustreznega organa.

Vitel OLKO 100 kN

Za prevoz izkopanine, materiala za izdelavo jaška in moštva sta vgrajena dva vitla oLKo f = 100 kN. 

Vitel je zasnovan kot eno-bobenski transportni vitel 
za prevažanje med navoziščem (površina) in različ-
nimi nivoji v globini (dno, viseči odri).  Jeklena vrv 
mora biti malosučna okrogla s premerom 32 mm. 
Stroj je namenjen prevažanju materiala in oseb z 
obstoječim transportnim vedrom. 

Transportni stroj poganja trifazni asinhronski mo-
tor preko stožčastega čelnega zobnika priključnega 
reduktorja na os bobna. Motor spreminja vrtljaje 
z vgrajenim frekvenčnim regulatorjem. Transportna 
hitrost za vse obratovalne načine je od 0 do 2 m/s. 
Transportni vitel se upravlja ročno iz krmilnega me-
sta preko krmilnega pulta. Krmilno mesto je name-
ščeno v smeri bobna, zato da lahko strojnik med  
vožnjo nemoteno opazuje potek vrvi. 

Vezne omare novega pogonskega krmiljenja s pripadajočim agregatom stroja (nizkonapetostne vezne omare) 
se nahajajo v posebnem obratovalnem prostoru za elektriko. 

Kot vozna in varnostna zavora so predvidene hidravlično krmiljene disk zavore tipa oLKo-eHS 3. Zavora je 
sestavljena iz zavornega diska, ki je nameščen bočno na stranico bobna in dveh zavornih stojal s skupno štirimi 
pari zavornih elementov. 

Vse sestavne dele montiramo na togi osnovni okvir stroja, ki je izdelan iz več delov. Transportni vitel se pritrdi 
v prilagojene sidrne posode (v temelju) s pomočjo vijakov s kladivasto glavo. 

Tehnični podatki za vitel OLKO 100 kN
nazivni obremenitveni moment  
(max. dopustni):

70 kNm

nazivna potezna sila (1. navitje − sloj max.): 100 kN

koristni tovor (delovna obremenitev): 4 t

minimalni premer bobna (max. dopusten): 1400 mm

maksimalni premer bobna (max. dopusten): 1800 mm

koristna (svetla) širina bobna: 1450mm

premer vrvi: 32 mm

dolžina vrvi na bobnu: 600 m

hitrost vrvi: 0−2 m/s

moč motorja: 285 kW

število vrtljajev motorja: 0−1.500 min-1

teža prevažalne opreme  
(posoda, vrv, obešala):

3,4 t
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V spodnjih dveh slikah so prikazani vsi pomembni mehanski sklopi vitla za globljenje. 

Slika 98: Shema vitla Olko

Slika 99: Shema vitla Olko

Boben je narejen iz varjene konstrukcije iz jeklene pločevine S355J2 s privitimi stranskimi stenami (stranica-
mi). Po končanem varjenju konstrukcija bobna popusti, da se odstranijo notranje napetosti. Sledi mehanska 
obdelava bobna. 

Zavorni disk je na zunanji strani bobenskega plašča zasnovan tako, da je ogrevanje zavornih površin zmanj-
šano na najnižjo možno mero. Za kontrolo temperature na površini zavornega diska so vgrajeni brezkontaktni 
temperaturni senzorji. Višina stranic bobna je zasnovana glede na ustrezno dolžini vrvi, ki jo je potrebno naviti  
(4 plasti navitja). 
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Boben je obdan z navijalno oblogo iz jekla, tip Lebus. obloga Lebus  navijalnega sistema je sestavljena iz 
dveh polovičnih oblog, ki imata na zunanji strani izdelane žlebove (vodila). Ti žlebovi služijo natančnemu vo-
denju vrvi pri navijanju. Na stranicah nameščeni vodilni nastavki zagotovijo natančen prehod vrvi v naslednji 
žleb (vodilo vrvi). 

Glavna gred pogonskega stroja bobna je izdelana iz kovanega kaljenega jekla. 

Glavni ležaji so sestavljeni iz dveh ležajev s pušo in ležajnih ohišij iz jekla. ohišja so z okvirjem stroja pove-
zana z vijaki. obremenitve se preko pritrjenih ležajnih ohišij prenašajo na okvir. 

Zavorni sistem sestavlja hidravlično krmiljena disk zavora tipa oLKo-eHS 3, ki je zasnovana za transportne 
hitrosti v = 0−2 m/s. 

Glavni sestavni deli zavornega sistema so:

 • stojalo zavore, ki je pritrjena na okvir vitla, 

 • zavorne čeljusti z zavornimi oblogami,

 • elektro-hidravlični agregat eHS 3,

 • električno krmiljenje zavor,

 • zavorni disk. 

Zavorne čeljusti so z vijaki pritrjene na zavorno stojalo. Zavorna sila se proizvede s krožničastimi vzmetmi, 
odpiranje čeljusti (odpiranje) je hidravlično. 

Reduktor je opremljen s skrčljivim diskom (ploščo) in privitim zaščitnim pokrovom. ohišje, zatesnjeno proti 
olju in prahu, je iz dveh delov. Mazanje zobnikov poteka avtomatično. 

Elastična sklopka je nameščena med motorjem in reduktorjem ter je opremljena z zavornim diskom, na kate-
rega deluje masna zavora vitla. Masna zavora motorja se krmili vzporedno k vozni in varnostni zavori. Masna 
zavora motorja služi le za prestrezanje mehanskih sunkov iz motorja v reduktor. Zavorna moč (sila) te zavore 
se pri zavornemu izračunu zanemari. 

Prevažalni motor deluje kot asinhronski motor, ki se mu število obratov (vrtljajev) uravnava preko frekvenč-
nega pretvornika. Motor ima dodatno prezračevanje, kar omogoča, da lahko prevažalna naprava v velikem 
območju delovanja obratuje s konstantnim momentom. 

Dajalnik dejanskega števila vrtljajev (števec vrtljajev) na motorju, preko regulatorja vrtljajev frekvenčnega 
pretvornika omogoča zelo natančno vodenje vrtljajev motorja. 

Temperatura motorja se analizira (spremlja) preko PTC termistorja v pretvorniku. Pri previsoki temperaturi se 
sproži opozorilo ali izklop pogona z aktiviranjem varnostne zavore. 
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Vitel SALUS 70 kN

Pri izdelavi jaška je v uporabi sedem vitlov: štirje so namenjeni za pomik napenjalnega odra, dva sta namenje-
na za pomik delovnega odra, sedmi vitel pa je namenjen spuščanju energetskega kabla v jašek. 

Vitel sestavljajo naslednje ključne komponente: 

 • ogrodje vitla,

 • ležaji z ohišjem,

 • boben vitla,

 • pnevmatska varnostna zaskočka,

 • varnostna zavora,

 • lebus navijanja vrvi,

 • planetni reduktor,

 • delovna zavora,

 • vpenjalna roka,

 • vektorski motor in

 • krmiljenje vitla.

Slika 100: Vitel Salus F = 70kN

Pnevmatska varnostna zaskočka je namenjena upravljanju varnostnih zaskočk. V breznapetostnem 
stanju so zaskočke aktivirane oziroma je kolut zaskočen in onemogoča vrtenje. Pnevmatski ventil upra-
vlja  oziroma krmili servo krmilni sistem. Pogoj za proženje ventila je dovolj visok tlak komprimiranega 
zraka v sistemu (tlačno stikalo na pripravni grupi). Na cilindrih (levo in desno) varnostnih zaskočk so 
nameščeni senzorji za detekcijo odprtosti oziroma zaprtosti zaskočk. Če zaskočke niso odprte oziroma 
sproščene, je odvijanje vrvi onemogočeno. Pri zaustavitvi koluta in deaktivaciji pnevmatskega ventila se 
zaskočke zaskočijo z zakasnitvijo, kar je potrebno mehansko nastaviti z dušilnim elementom na cilindrih 
zaskočk. 

Varnostno diskasto zavoro zapirajo vzmeti, odpira pa hidravlika. Zavora je sestavljena iz dveh ločenih polovic 
z nasproti ležečimi cilindri in vzmetmi. Na enemu vitlu sta uporabljeni dve zavori. Na vsaki polovici sta name-
ščeni dve med seboj neodvisni mejni stikali.

Mejna stikala se uporabljajo za nadzor delovanja: 

 • zavora razklenjena/sklenjena,

 • obraba zavornih oblog. 

Tehnični podatki za vitel SALUS 70 kN
nazivna potezna sila: 70 kN

premer vrvi: 28 mm

dolžina vrvi na bobnu: 580−1145 m

hitrost vrvi: 0−0,4 m/s

moč motorja: 47 kW

število vrtljajev motorja: 0−1.500 min-1
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Zavore razklene hidravlični cilinder, ki se upravlja preko hidravličnega elektromagnetnega ventila na hi-
dravličnem agregatu, ki ga krmili servo krmilni sistem. Pri nastavitvi oblog pri obrabi in zamenjavi oblog 
se zavora po potrebi razklene z ročno črpalko na zavornem hidravličnem agregatu. 

Med pogonskim motorjem in reduktorjem je nameščena delovna zavora, ki je v breznapetostnem stanju 
aktivirana in onemogoča vrtenje gredi. Delovna zavora se upravlja preko frekvenčnega pretvornika.

Asinhronski vektorski motor moči 47 kW je namenjen pogonu bobna na katerem je navita jeklena vrv. 
opremljen je z dajalnikom pulzov ter termično zaščito in ventilatorjem za hlajenje. Reguliran je s frekvenčnim 
pretvornikom v zaprtozračnem načinu. frekvenčni pretvorniki so nameščeni v skupnih elektro omarah, v za 
to posebej pripravljenem prostoru. 

Vitel za grezenje

Vitel je sestavljen iz ogrodja vitla, pogonskega dela, navijalnega bobna z varnostno zavoro, ki ima je-
kleno žico. ogrodje vitla je izdelano v varjeni izvedbi iz jeklene pločevine in valjanih profilov. Nanj 
je vgrajen navijalni boben z grezilno žico, katerega gred je vležajena v krogličnih ležajih, vrtišče za-
vore, enosmerna zapora. Pogonski del je izveden z ročnim pogonom z ročico in z zobniškim preno-
som na gred navijalnega bobna. Navijalni boben je izdelan v varjeni izvedbi iz jeklene pločevine in 
je preko gredi vležajen v ogrodju s krogličnimi ležaji. Vanj je vpeta in nanj navita jeklena žica premera  
d = 3 mm in dolžine 5 m. 

Jeklena žica mora biti na koncu opremljena z vpenjalom, ki omogo-
ča zanesljivo vpenjanje bremena. Na zaviralni obroč bobna prijemlje 
čeljustna zavora z utežjo, ki jo lahko deakriviramo z ročico.

Na zobnik, ki je na bobnu, prijemlje enosmerna zapora. Upravlja-
nje vitla je ročno.

Slika 101: Grezilni vitel
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Vrv Φ32 za prevoz materiala pri globljenju 

Vitel oLKo se opremi z vrvjo PYTHoN Compac 35.

Tehnični podatki za vrv PYTHON Compac 35
premer vrvi: d = 32 mm Obremenitev vrvi:

minimalna raztržna sila: f
r 
= 986 kN volumen posode: V = 2 m3

natezna trdnost: 1960 N/mm2 gostota izkopanine: ρ = 2000 kg/ m3

presek vrvi: A = 571,17 mm2 masa posode: m
p
 = 850 kg

masa vrvi: m
v 
= 4,92 kg/m masa jarma: m

j
 = 850 kg

dolžina vrvi: L = 640 m masa veznega pribora: m
vp
 = 52 kg

Pogoji obratovanja: masa človeka: m
č
 = 75 kg

maksimalna hitrost prevažanja: v = 2 m/s število ljudi v posodi: i = 6

Vrv Φ28 napenjalnega odra, delovnega odra in vrvi elektrokabla

Vitel SALUS se opremi z vrvjo DRUMeT 35(W) x K7.

Tehnični podatki za vrv DRUMET 35(W) x K7
premer vrvi: d = 28 mm Obremenitev vrvi:

minimalna raztržna sila: f
r 
= 617,5 kN napenjalni oder: m

1 
= 29200 kg

natezna trdnost: 1770 N/mm2 obtežba napenjalnega odra: m
2 
= 7500 kg

masa vrvi: m
v 
= 4,07 kg/m delovni oder: m

3 
= 12845 kg

Napenjalni oder: drsni opaž: m
4 
= 9590 kg

dolžina vrvi napenjalni oder: L = 1145 m obtežba napenjalnega odra: m
5 
= 2500 kg

dolžina vrvi delovni oder: L = 1100 m elektrokabel z obešali: 9 kg/m‘

dolžina vrvi elektrokabel: L = 580 m

Varovalni oder – pokrov jaška 

Na ustju jaška premera 9 m, ki je bil izdelan v sklopu pripravljalnih del, je montiran varovalni oder – pokrov 
jaška. Ta oder je namenjen za varovanje jaška pred morebitnim padcem kakršnegakoli kosa v jašek in s tem 
za varovanje ljudi in opreme v jašku. Sestavljen je iz jeklenih nosilcev, lesenih 100 mm debelih gred in prekrit 
s pohodno pločevino debeline 5 mm.

Slika 102: Varovalni pokrov
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Loputi odprtin za prehod izvoznih posod

Za prehod izvoznih posod v jašek sta na varovalnem odru dve odprtini (za vsako posodo ena), ki se zapirata z 
deljenimi loputami s pomočjo pnevmatskih cilindrov. Komande pnevmatskih cilindrov so na lokaciji delovnega 
mesta signalista pri jašku. Tako loputi kot tudi celotni varovalni oder so dimenzionirani na predvideno obre-
menitev z maksimalnim bremenom z upoštevanjem predpisanega varnostnega faktorja.

Varovalna ograja 

okoli loput na varovalnem odru se nahaja varovalna ograja višine min. 1800 mm. ograja je izdelana iz mre-
že maksimalnih odprtin 50 x 50 mm, s polnim spodnjim pločevinastim robom višine 30 cm. ograja ima na 
izstopno-vstopni strani drsna vrata minimalne višine 1500 mm. Pod temi vrati se nahajajo tirnice, ki nam 
omogočajo dostavo materiala oziroma naloženih voznih enot v oziroma iz jaška. Na tirih pred varnostnim 
pokrovom je treba namestiti tirno blokado.

Odprtine za vodilne in izvozne vrvi

Na varovalnem odru morajo biti izdelane odprtine za prehod vrvi vrvnih vodilnic (4 kosi), vrvi vitla za elek-
trični kabel in dveh izvoznih vrvi. odprtine morajo biti izdelane tako, da se vrvi pri prehodu skozi oder ne 
poškodujejo.

Odprtine za prezračevanje

Za potrebe prezračevanja jaška mora biti v varovalnem odru odprtina za prehod zračilne cevi − žlote premera 
800 mm in odprtina za prehod zraka iz jaška. Vse odprtine morajo biti zavarovane z varovalno ograjo z od-
prtinami maksimalno 50 x 50 mm.

Prehod na pohodni oddelek v jašku

Na oziroma ob varovalnem odru mora biti urejen vhod v jašek na pohodni oddelek. Vhod mora biti izveden 
z vrati s ključavnico tako, da je vrata možno zakleniti. Vrata morajo biti zaklenjena, kadar se v jašku dela ne 
izvajajo in v njem ni ljudi.

Nosilec vpetja vodilnih vrvi

Pod varovalnim odrom bo montiran nosilec, na katerega bodo pritrjena fiksna obešala vrvnih vodilnic in di-
namometri. 

Servisni podest

Pod varovalnim odrom mora biti montiran servisni podest za servisiranje pnevmatskih cilindrov in mehanizma 
za odpiranje loput, za kontrolo dinamometrov in za opravljanje rednih vzdrževalnih del in pregledov.

Grezilni oder 

Na prehodu jaška iz premera 9 m na premer 6 m je montiran oder opreme za grezenje. Na tem odru se 
nahajajo grezilni vitli z jekleno vrvjo. Grezilni odri služijo za določanje osi jaška pri napredovanju in določitev 
položaja opreme v jašku.

Napenjalni oder 

Napenjalni oder ima funkcijo napenjanja vodilnih vrvi za vodenje izvažalnih veder (zahteva iz predpisov je 
10 kN/100 m dolžine vrvi). Nosilne vrvi, ki so hkrati tudi vrvne vodilnice za izvozne posode, so speljane od 
napenjalnega vitla preko vrvenic na stolpu do vrvenic na napenjalnem odru in do nosilca vpetja vodilnih vrvi 
na ustju jaška (fiksna točka). Na napenjalnem odru je montiran uvajalni cilinder, ki ima funkcijo uvajanja pre-
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voznih veder – izvozne posode v ravnino − soosnost vodilnih vrvi. Ravno zaradi prej omenjenega mora biti 
napenjalni oder natančno pozicioniran v oseh izvažalnih vrvi. Zato ima oder zagozde, s katerimi ga namestimo 
ob steno jaška. Pri premikanju odra te zagozde umaknemo in jih ponovno privijemo v steno jaška po konča-
nem premikanju odra.

Napenjalni oder ima štiri obešalne točke, na katerih so pritrjene obračalne vrvenice tako, da oder visi na osmih 
vejah vrvi. Ker napenjalni oder ne zapre celotnega preseka jaška (nosilec vodilnic), je na napenjalnem odru 
montirana ograja višine 1,5 m, ki je 30 cm od poda izdelana iz pločevine. Če dela potekajo istočasno na odru 
in pri poglabljanju jaška, pa mora biti ograja visoka 1,8 m. Reža med odrom in steno jaška znaša največ 8 cm. 
Ta reža se zapre z gumijastim obročem. 

Slika 103: Napenjalni oder

Delovni oder z drsnim opažem

S pomočjo delovnega odra, ki ga predpisi obravnavajo tudi kot viseči oder, se izvajajo vsa dela med deloviščem 
in napenjalnim odrom (vgradnja opaža – sekundarna obloga, vgrajevanje nosilcev vodilnic, montaža pohodne-
ga oddelka, montaža cevovodov …). 

Delovni oder nosita dve nosilni vrvi in je tako obešen s štirimi vrvnimi vejami. Vsaka od obeh nosilnih vrvi 
je speljana od vitla, preko vrvenic na ustju jaška, do odklonske vrvenice, ki je izdelana kot škripec in preko 
katere se vrv vrača nazaj do nosilne konzole (fiksna točka) na ustju jaška. oder ima štiri obesne točke, ki so 
z dvokrakim vijačnim drogovjem pritrjene na odklonske vrvenice. Tako lahko delovni oder poljubno pomikamo 
med čelom − dnom jaška in napenjalnim odrom.

 Slika 104: Delovni oder Slika 105: Delovni oder
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Pohodni oddelek 

Vzdolž celotnega jaška sproti montiramo pohodni oddelek. Počivališča pohodnega oddelka so v medsebojni 
razdalji 5 m. Pohodni oddelek je s treh strani ograjen s snemljivimi mrežami. 

Slika 106: Pohodni oddelek

Prevažalne posode in vodilni jarem

Glede na zahtevo po transportu različnih materialov je treba izdelati več vrst transportnih posod. Vse posode 
morajo biti opremljene z obešali, vodili za vodenje posod v uvajalnem cilindru in v vodilnem jarmu. Dimenzije 
posod so prilagojene transportiranemu materialu in odprtinam v odrih. 

Predvidene so naslednje prevažalne posode:

 • vedro za zemljino prostornine 2 m3,

 • vedro za beton prostornine 1 m3,

 • posoda za mreže,

 • posoda za loke – 10 kosov lokov.
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Vodilni jarem opravlja funkcijo vodenja izvoznih posod po vrvnih vodilih po jašku. Na vsaki strani okvirja jarma 
sta po dve vodilni puši. Med notranjo steno vodilne puše in vodilno vrvjo mora biti zahtevana zračnost. Na 
napenjalnem odru se nahaja uvajalni cilinder. Ko se vodilni jarem nasloni na uvajalni cilinder, mora le-ta akti-
virati varnostno zvočno signalno napravo in oddvojiti transportno posodo, ki nato prosto potuje do visečega 
odra in nato do dna jaška. Pri povratku izvozne posode skozi uvajalni cilinder posoda zarotira okoli vertikalne 
osi v ustrezno lego, da jo lahko vodilni jarem prevzame nase in nato skupaj z vodilnim jarmom nadaljujeta 
vožnjo po vrvnih vodilnicah po jašku.

 Slika 107: Vedro za zemljino Slika 108: Vedro za beton Slika 109: Vodilni jarem

Strojna oprema, potrebna za izkop in izdelavo podgradnje

Za izkop in nakladanje izkopanine v izvozno posodo se predvidoma uporablja elektrohidravlični nakladalec 
Deilmann-Haniell, tip DH-eQ 200, z el. močjo 55/63 kW, skupne mase 6,8 t, z volumnom nakladalne žlice 
160 l.

Pritegovanje in morebitno odtegovanje matic na objemkah jeklenega ločnega podporja se izvaja s pomočjo 
pnevmatskega strojčka za privijanje matic LMS 64, LMS 86 ali Ingersoll 2950.

Vrtanje sidrnih vrtin v bok jaška se izvaja s pomočjo vrtalne garniture PV1 ali TURMAG f4M.

Težja bremena obvladujemo s pomočjo pnevmatske dvižne naprave M63D nosilnosti 4 t oziroma 8 t in manj-
ših pnevmatskih dvižnih naprav nosilnosti 2 t. Pri manipulaciji lahko uporabimo še bremenske verige ustreznih 
nosilnosti.
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4.6.7 Obratovanje naprav

Prevozi po jašku

Za prevoze po jašku je potrebno naslednje moštvo:

 • nadzornik,

 • strojnik, 

 • signalist zunaj,

 • signalist v jami,

 • elektro vzdrževalec,

 • strojni vzdrževalec.

Pred pričetkom prevoza je treba izvesti predpisane preglede. Nadzornik preveri pogoje za prevoz. Pri izpol-
njenih pogojih izda ukaz za prevoz.

Prevoz materiala in ljudi v jašek

Signalist zunaj preveri ustreznost naložitve tovora v posodo za prevoz. Preveri priklenitev posode na vrv. Vi-
zuelno pregleda vodilni jarem. Strojniku da signal za dvig posode. Strojnik počasi dvigne posodo. Ko posoda 
doseže predvideno višino, signalist ustavi prevoz. Pri ustavljeni posodi signalist odpre loputo na pokrovu jaška. 
Loputa je odprta, signalist da signal za prevoz v jašek. Ko loputa in vodilni jarem zapustita območje pokrova, 
signalist zapre pokrov. Strojnik med vožnjo kontrolira hitrost posode in položaj posode v jašku (globinsko 
kazalo). V območju napenjalnega odra zmanjša hitrost in ustavi stroj. Počaka, da se loputa na napenjalnem 
odru odpre in počasi nadaljuje vožnjo. Vodilni jarem sede na napenjalni oder, posoda nadaljuje vožnjo proti 
dnu jaška brez vodenja vodilnih vrvi (največja dovoljena hitrost je 1 m/s, v območju napenjalnega odra in 
delovnega odra pa 0,5 m/s). Ko posoda prispe do dna jaška, signalist v jami ustavi prevoz. Signalist zunaj 
signal ponovi in da ukaz o ustavitvi strojniku. Glede na vrsto dela lahko prevoz traja do napenjalnega odra, 
delovnega odra ali do dna jaška. Signalist v jami se mora nahajati na mestu, do kamor poteka prevoz.

Prevoz materiala in ljudi iz jaška poteka po enakem vrstnem redu, kot je opisano za prevoz izkopanine iz 
jaška.

Prevoz izkopanine iz jaška

Na delovišču se napolni posoda z izkopanino. Signalist v jami izda signal za prevoz na površino. Signalist 
zunaj da izvršilni signal strojniku za prevoz na površino. Prevoz se prične. V območju brez vodenja vrvi je 
največja dovoljena hitrost 1 m/s. Pri prehodu skozi delovni, napenjalni oder in pokrov jaška je največja do-
voljena hitrost 0,5 m/s. Posoda potuje skozi delovni in napenjalni oder, kjer se na uvajalnem cilindru uvede 
v vodilni jarem. Ko posoda doseže nivo nad napenjalnim odrom, se ustavi. Zapre se loputa na napenjalnem 
odru. Vožnja se nadaljuje do površine s hitrostjo do 2 m/s. Pod pokrovom jaška strojnik zmanjša hitrost in 
ustavi prevoz. Signalist zunaj odpre loputo pokrova in da strojniku ukaz za nadaljevanje prevoza. Posoda se 
dvigne nad izstresališče, strojnik ustavi stroj (signal dobi iz mejnega stikala). Signalist odpre izstresalno loputo 
in da signal za spuščanje posode. Vodilni jarem nasede na nosilec jarma, posoda zapusti vodilni jarem, počasi 
nasede na izstresalno loputo in se prične prevračati. Ko je posoda prevrnjena, iz nje leti izkopanina. Signalist 
preveri, kdaj je posoda prazna. Ko je posoda prazna, da signal za dvig posode. Strojnik počasi dvigne posodo, 
ki se uvede v vodilni jarem. Posoda in vodilni jarem se dvigata. Ko dosežeta mejno stikalo, ta opozori stroj-
nika, da ustavi stroj. Signalist zapre izstresalno loputo in da signal za prevoz posode v jašku. Prevoz poteka 
enako kot prevoz materiala v jašek.

Kakšno vlogo imajo posamezni delavci,  
ki so potrebni pri prevozu po jašku?
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Premik napenjalnega odra

Med premikom napenjalnega odra ostali vitli ne obratujejo. 

Napenjalni oder je treba razbremeniti glede na bok jaška. Signalist v jami komunicira s signalistom po 
govorni komunikaciji. Pri premiku napenjalnega odra obratujejo vsi štirje vitli hkrati. Signalist da ustrezen 
signal za premik odra. Med premikanjem spremlja položaj vitla glede na okolico. Hitrost premika znaša od 
0 do 0,2 m/s.

Pri premiku odra mora biti pozoren na vodoravnost napenjalnega odra. Po končanem premiku je treba oder 
fiksirati na bok stene. 
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Izdelovanje velikih podzemnih prostorov je že od nekdaj človekova potreba. Najprej 
so velike jame človeku rabile za bivališče, kasneje pa jih je začel graditi in pogla-
bljati tudi sam. Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov ima tako že 
dolgoletno tradicijo.

V učbeniku Izdelovanje podzemnih prostorov, predorov in jaškov je v prvem delu 
predstavljena izdelava jamskih prog v Premogovniku Velenje, kjer neprenehoma 
uvajajo nove postopke tako v procesu izgradnje jamskih prog kakor tudi v procesu 
izgradnje drugih podzemnih prostorov, saj to pomembno vpliva na racionalnost 
proizvodnje premoga.

Potrebe po gradnji podzemnih objektov so se povečale predvsem z razvojem ce-
stnega in železniškega prometa. V drugem delu učbenika je predstavljen razvoj 
in namen podzemnih prostorov ter različne metode izgradnje v svetu. opisana je 
nova avstrijska metoda gradnje podzemnih prostorov, ki velja za najbolj razširjeno 
v svetu. Velik poudarek je na načrtovanju podpornih ukrepov pri izgradnji velikih 
podzemnih prostorov ter seveda na tehnologiji izkopa. Kot praktični primer je pred-
stavljena izgradnja predora Markovec na trasi hitre ceste Koper−Izola, ki je zadnji 
predor v izgradnji na slovenskem avtocestnem križu. 

V tretjem delu učbenika je predstavljena izdelava jaškov, ki jih prav tako lahko šte-
jemo med podzemne prostore. Največji poudarek je na izgradnji novega izvoznega 
jaška NoP II v Premogovniku Velenje, ki bo racionaliziral transportne stroške pre-
moga po sedanjem obstoječem nadkopu Pesje.


