Riešenia pre banské stavby

Táto brožúra je súčasťou série publikácií s cieľom prezentovať
rozsah Maccaferri riešení. K dispozícii sú aj ďalšie technické
brožúry, príručky, softvér a prípadové štúdie.
Maccaferri rieši geotechnické a inžinierske problémy svojich
klientov od vyhodnotenia a definovania projektu až po návrh
a realizáciu. Skúsenosti a znalosti v tejto oblasti neustále
sústreďujeme už viac ako 130 rokov.
Pre ďalšie informácie alebo v prípade záujmu o iné
technické publikácie sa, prosím, obráťte na akúkoľvek
kanceláriu Maccaferri.
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Riešenia
pre lomy

a bane

Hoci medzi banským priemyslom a cestným
staviteľstvom existujú veľké rozdiely, technické
problémy sú podobné. Riešenia Maccaferri sú
preto použiteľné pre oba sektory.
Ťažba je jednou z najstarších ľudských činností; prvé stopy tejto činnosti sú viac než 40 000
rokov staré. Banské spoločnosti musia spĺňať
prísne environmentálne, bezpečnostné, prevádzkové a sanačné smernice. Tie zabezpečujú,
že vyťažené plochy je možné obnoviť aspoň do
pôvodného stavu, vo väčšine prípadov do ešte
lepšieho stavu.

VIAC AKO
130 ROKOV
MEDZINÁRODNÝCH
SKÚSENOSTÍ

Produkty a riešenia Maccaferri môžu byť nápomocné pri výskyte akéhokoľvek problému
v životnom cykle bane alebo lomu. Od výstavby infraštruktúry pre prístup a manipuláciu
s materiálom, ochrany proti padaniu skál, skladovania materiálov a výluhu až po odvodnenie
a sanačné práce, prosím, kontaktujte Maccaferri.

Baňa Optimum – Južná Afrika

Baňa Rubicon – Austrália

Za 130 rokov spoločnosť Maccaferri vyvinula
mnohé inovatívne a trvalo udržateľné produkty
a riešenia. Pracovníci z technického oddelenia
Maccaferri poskytujú technickú podporu
vrátane návrhu, posúdenia, výberu správnych
produktov a dohľadu pri inštalácii.
Maccaferri je Vaším partnerom v každej fáze
projektu.

Niddri Austrália
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Baňa Yauricocha – Peru

ťažby

Otvorený lom

Zóna ťažby nerastných surovín
Či už je to baňa alebo lom,
nerasty sa získavajú
pomocou rozvoľňovania
pevnej skaly.

Podzemná baňa

Flotácia

Zóna spracovania nerastov
Miesto, kde sa nerastné suroviny (predtým
uložené vo výluhu) spracúvajú v závislosti
od ich budúceho použitia.

Továreň na spracovanie
nerastov
Nádrže čističky vôd

Nádrže čističky vôd
Voda je potrebná v jednolivých cykloch ťažby
nerastných surovín. Toto je miesto, kde sa
znečistená voda čistí a recykluje.
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Zóna skladovania materiálu
Miesto, kde sa vyťažený materiál
skladuje.

Demontážna zóna

Úložný priestor

Zóna drvenia materiálu
Miesto, kde sa vyťažený materiál
drví na menšie časti.

Uskladnenie
výluhu

Odpadová hrádza

Hlavná drvička

Zóna výluhu
Nerasty sa získavajú zo skál chemickým
procesom. Aby bolo možné vykonávať tento proces, vyťažený materiál je
potrebné umiestniť na vopred určené
zabezpečené miesta. Po ukončení je
materiál uložený na dvoch miestach.
V skladovacom bazéne sa vyplavia nerastné suroviny a odpadová hrádza zachytí
zvyšky chemického procesu.
Vyluhovacia zóna
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Podzemné
bane
Práce v podzemí si vyžadujú špecifické pracovné postupy a použitie špeciálnych techník na
získanie nerastných surovín.
Maccaferri ponúka početné množstvo riešení
pre líniové tunely, hlavne čo sa týka kontroly a minimalizovania nadvýlomu, ku ktorému
dochádza v priebehu razenia. V závislosti od
konkrétnych podmienok tieto riešenia reprezentujú oceľové dvojzákrutové, prípadne polymérové siete alebo striekaný betón vystužený
oceľovými vláknami.

Produkt Pararib ™ je polymérová sieť, ktorá
tvorí ostenie tunela, je bielej farby, znižuje
horľavosť a vďaka nízkej hmotnosti je ideálna
na použitie v stiesnených podmienkach. Oceľové vlákna Wirand a polymérové vlákna Fibromac sa pridávajú ako výstuž do striekaného
betónu slúžiaceho na zabezpečenie razených
šácht a štôlní, v určitých prípadoch môžu dokonca nahradiť tradičnú oceľovú výstuž. Vďaka
rýchlej inštalácii tieto riešenia minimalizujú
tvorbu nadvýlomu pri raziacich prácach.

Striekaný betón vystužený vláknami Wirand
Pillones, Peru

PRIMERANÉ
RIEŠENIA, KTORÉ
SPĹŇAJÚ POTREBY
KLIENTOV

Pararib™ na zamedzenie nadvýlomu.
Uhoľná Baňa, Yorkshire, Veľká Británia*

Gabionová oporná konštrukcia.
Baňa Poderosa, Peru

* Obrázok so súhlasom Minova Weldgrip

6

Referenčné
stavby
BAŇA PASSAC
Junin, Peru
Klient

Compania Mineria Argentum S.A.
Dátum výstavby

2007
Riešenie

Striekaný betón vystužený
oceľovými vláknami
Wirand FS3N

BAŇA, INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO
Lauro Muller, SC, Brazília
Klient

Industria Carbonifera Rio Deserto
Dátum výstavby

Oceľová
pásovina
a úchyt

0,6m
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2003
Riešenie

Zabezpečenie povrchu
nad piliermi pomocou
dvojzákrutovej siete

Povrchové
bane –
Otvorené povrchové bane sa využívajú pri ťažbe
hornín a zemín v blízkosti zemského povrchu. Pri
ťažbe, nakladaní a manipulácii s materiálom sú
potrebné ťažké mechanizmy a stroje.
Z dôvodu maximalizovania objemu ťažby a minimalizovania priestoru potrebného pre prístupové
cesty a ostatnú infraštruktúru musia byť sklony
vo vnútri týchto baní strmé. Uvoľnený materiál
z týchto strmých svahov môže mať výrazný vplyv
na bezpečnosť a priebeh banských prác.
Riešením týchto problémov sú vysokopevnostné
oceľové siete a bariéry, ktoré sú schopné zachytiť
padajúce skaly s maximálnou kinetickou energiou až 5000kJ. Pre väčšie energie sú k dispozícii
ochranné valy z vystužených zemných konštrukcií.

lomy

Protierózna ochrana, Peru

VÄČŠIA
BEZPEČNOSŤ
A ŽIVOTNOSŤ

Ochrana proti padaniu skál
použitím vysokopevnostnej siete
Porcupine Joint Venture, Kanada

Dynamická bariéra
Lom Boral, Austrália
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Referenčné
stavby
LOM PIERINA
Ancash, Peru
Klient

Barrick Gold Corporation
Dátum výstavby

2005
Riešenie

Ochrana proti padaniu skál
a protierózna stabilizácia
použitím MacMat® R
a vysokopevnostnej siete

1,0m
1,0m
1,0m
1,0m
m
3,0

Uchytenie
siete
Vegetácia

LOM DEBSWANA-JWANENG
Botswana
Klient

Debswana
Dátum výstavby

2010
Riešenie

Spevnenie skalného masívu
použitím Steelgrid MO
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Process p r a c o v a n i a
Proces spracovania materiálu zahŕňa práce
od ťažby hornín až po získanie potrebných
nerastných surovín. Mnohé procesy sa sústreďujú hlavne na ťažbu, drvenie, klasifikáciu
materiálov a ich uskladnenie. Pre každú fázu
spracovania Maccaferri ponúka riešenia, ako
je vystuženie zemín a oporné konštrukcie pre
steny drvičov a sypačov. V prípade kvalitných
zemín sa môže vyťažený materiál spätne použiť
do zásypov vystužených konštrukcií, čo značne
znižuje finančné náklady a plytvanie materiálom. Systém MacRes ® (zvislá oporná zemná
vystužená konštrukcia s lícovými prefabrikovanými betónovými panelmi) je ideálny pre zvislé
konštrukcie s tuhými lícovými prvkami. Pri použití vysokopevnostných geomreží do 1350kN/m
Terramesh™ vystužená zemná oporná konštrukcia
Baňa Iduaprie, Ghana

môže uniesť aj tie najťažšie mechanizmy.
Vo fáze lúhovania materiálov sú z dôvodu
obmedzenia preniknutia výluhu do podložia
a podzemných vôd a ich následnej kontaminácie potrebné hydroizolačné opatrenia a kalojemy.

RÝCHLY ČAS
VÝSTAVBY

MacRes® and Terramesh™ oporné múry
Baňa Optimum, Južná Afrika

Terramesh™ vystužená zemná oporná konštrukcia
Mina Gold Field, Peru
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Referenčné
stavby
BAŇA ALTO CHICAMA
La Libertad, Peru
Klient

Minera Barrick Misquichilca
Dátum výstavby

2004
Riešenie

Vystužená zemná
konštrukcia Terramesh™

1,5
1,0
0,5m

2,0m
2,0m

22,5m
2,0m
2,0m

8.0m

BAŇA MARIKANA
North West Province, Južná Afrika
Klient

Aquarius Platinum
Dátum výstavby

2002
Riešenie

21.5 m

21,5 m vysoká vystužená
zemná konštrukcia s použitím
systému Terramesh™
a geomreží Paragrid™

5m
10 m
15 m
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Proces
uskladnenia
Bezpečné uskladnenie hlušiny, odpadu, výluhu
a toxických materiálov je dôležitou súčasťou
banských prác. Ponuka riešení spoločnosti
Maccaferri zahŕňa geosyntetické nepriepustné membrány, geomreže a drenážne geokompozity. Uzavretie násypov a skládok si často
vyžaduje vystuženie zeminy na báze geomreží,
prípadne gabionové oporné konštrukcie. Dvojosé geomreže sú zase ideálne na vystuženie
podložia pod vysokými násypmi.

Paralink™ vystuženie podložia plochy
uskladnenia. Goldex Mine, Kanada

Goldex Mine, Peru

Odvodňovací
proces
MacTube® geotextilné rúrky sa používajú na vysušovanie banských hlušín, usadenín alebo kalu.
Geotextilné rúrky sú špeciálne navrhnuté tak, aby
udržiavali pevné častice vo vnútri trubice a kvapalina
sa uvoľňuje cez textíliu. Odvodnený pevný zvyšok vo
vnútri trúbok sa nechá zaschnúť a následne sa môže
odťažiť.
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Referenčné
stavby
BAŇA COBRIZA
Huancavelica / Churcampa, Peru
Klient

Doe Run Peru
Dátum výstavby

2006
Riešenie

Drenáž, separácia a vodotesnosť
brehov a dna odkaliska použitím
MacDrain®, MacTex®
a MacLine®

MacLine® HDPE
Geomembrána
MacDrain®
2L Drenážny
Geokompozit

MacTex® MT
400 netkaná
geotextília
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Prístupové
prácebane
a infraštruktúra
Efektívne prístupové rampy, cesty, konštrukcie
na zvod a odvedenie vody sú dôležité pre čo
najrýchlejší postup banských prác.

Reno™ matrace protierózna ochrana

Terramesh™
konštrukcia hrádze

MacRes® zvislá oporná
zemná vystužená
konštrukcia s lícovými
prefabrikovanými
betónovými panelmi

14

Maccaferri ponúka riešenia v prípade ak je
potrebné zvýšiť únosnosť podložia miestnych
komunikácií pomocou geomreží alebo ochrániť
svahy či priekopy proti erózii na základe 130
rokov skúseností v oblasti stavebníctva, geotechniky a hydrológie.

TECHNICKÁ
PODPORA OD
NÁVRHU AŽ PO
REALIZÁCIU
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Referenčné
stavby
BAŇA ANCASH
Ancash, Peru
Klient

Antamina Mining
Dátum výstavby

2009
Riešenie

Vystužené ochranné valy
pre stanicu dopravníka
s použitím systému Terramesh™
a geotextilných mreží MacGrid®

CUAJONE, PERU
Moquegua, Peru
Klient

Southern Peru
Dátum výstavby

2006
Riešenie

Výstavba hrádze pomocou
gravitačných oporných konštrukcií
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LOM RUBICON
Austrália
Klient

Barrick (Australia Pacific) Ltd
Dátum výstavby

2010
Riešenie

Stabilizácia a ochrana proti
padaniu skál skalného masívu
použitím poplastovanej
dvojzákrutovej siete

BAŇA MOGALAKWENA
Limpopo, Južná Afrika
Klient

Anglo-Platinum
Dátum výstavby

2009
Riešenie

Ochrana proti padaniu skál
závojom z dvojzákrutovej siete
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Uzavretie
bane
Napokon, uzavretie bane a opätovná obnova
ekosystému je jednou z najdôležitejších činností v životnosti bane.
Maccaferri ponúka nepriepustné systémy
s drenážnymi funkciami, aby sa zabránilo
prenikaniu povrchovej vody do podložia.
Rýchle znovuzavedenie vegetácie a ochranné protierózne systémy umožňujú zrýchliť
proces uzavretia bane. Pre rôzne protierózne
a stabilizačné opatrenia máme k dispozícii širokú škálu trvalých aj biologicky odbúrateľných
produktov.
Tailings Dam Chute, Autrália

Baňa Antamina, Peru

OBNOVA, VRÁTENIE
DO PÔVODNÉHO
STAVU
A PROTIERÓZNE
OPATRENIA

Batu Hijau Baňa, Indonézia
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Referenčné
stavby
ANTAMINA MINE
Ancash, Peru
Klient

Compania Minadora Antamina
Dátum výstavby

2006
Riešenie

Ochrana svahu a zazelenenie
pomocou použitia MacMat ®
a MacMat ® R

Potom

Predtým

OM a c c a f e r r i
Výskumno-vývojové a technické oddelenia
v Maccaferri poskytujú poradenstvo zákazníkom v každej fáze procesu výstavby,
od návrhu až po stavebný dozor, ako to
vidno aj na príkladoch uvedených v tejto

Svetové dizajnové centrum

brožúre. Technici spoločnosti Maccaferri
sú pripravení poskytnúť technické poradenstvo o existujúcich riešeniach alebo
pomôcť pri hľadaní riešení s využitím nových technológií.

Brožúry a manuály

Technické prednášky
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Miestna technická podpora

Profil spoločnosti
Officine Maccaferri
AKÁKOĽVEK REPRODUKCIA VRÁTANE FOTOKÓPIE, FILMU A MIKROFILMU JE ZAKÁZANÁ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ CELOSVETOVO.

Po založení v roku 1879 spoločnosť Officine Maccaferri čoskoro
prenikla do širokého povedomia technickej verejnosti v oblasti
projektovania a vývoja riešení protieróznej ochrany a oporných
konštrukcií. Odvtedy sa spoločnosť Maccaferri prostredníctvom
technologických inovácií, teritoriálnej expanzie a cielenej diverzifikácie
vypracovala do pozície, kedy ponúka riešenia na globálnej úrovni
pre širokú škálu použití v inžinierskom a environmentálnom
stavebníctve.

Poradenstvo a partnerstvo
Mottom našej spoločnosti je „Engineering a Better Solution“. Nie sme
obyčajným dodávateľom produktov, ale firmou, ktorá so svojimi klientmi
pracuje v partnerskom vzťahu a ponúka vlastné odborné znalosti,
aby mohla poskytovať všestranné a nákladovo efektívne riešenia šetrné
k životnému prostrediu. Naším cieľom je na základe kvality našich
služieb a riešení vybudovať s klientom vzťah, ktorý bude prospešný
obom stranám.

Organizačná štruktúra
Spoločnosť Maccaferri stojí v samom centre skupiny Maccaferri
Industrial Group. Jej nepretržitý rast vychádza z tradične udržiavaných
hodnôt inovácie, integrity, vynikajúcej úrovne služieb a ohľaduplnosti
voči životnému prostrediu. Víziou firmy je stať sa vedúcou spoločnosťou
na medzinárodnom poli, ktorá poskytuje vyspelé riešenia na trhu
inžinierskeho staviteľstva a výstavby. Zavádzajúc stratégiu vertikálnej
integrácie Maccaferri skúma, vyrába, projektuje, dodáva a zhotovuje
riešenia v rámci svojich cieľových trhov. Potenciál daného odvetvia
podnikania, v ktorom spoločnosť pôsobí, naďalej rastie vďaka
strategickému plánu otvárania nových a rastu už existujúcich trhov.
Spoločnosť Maccaferri v súčasnosti ponúka vyspelé technické riešenia
od umelého dopĺňania piesku na plážach po vystužené zemné
štruktúry a od ochrany proti padaniu skál po systémy pre stavbu
tunelov. S viac ako 2 000 zamestnancami, 26 výrobnými prevádzkami
a pobočkami v 100 štátoch sveta môže spoločnosť Maccaferri skutočne
tvrdiť, že je prítomná v globálnom meradle s orientáciou na miestne
podmienky.
Maccaferri: Engineering a Better Solution

Systém riadenia kvality certifikovaný CERTICOM TSÚS

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom, Slovakia
Tel.: +421 34 69 466 17
Fax: +421 34 69 466 29
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

Obchodno - technická kancelária Bratislava:
Kopčianska 15
851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 20 24 00 56
Fax: +421 2 20 24 00 60
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

