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VYUŽITÍ NOSNÉ A TĚSNÍCÍ HMOTY EKOFLEX PRO IZOLACI 
VĚTRNÍCH ZKRATŮ NA DOLE ČSM-ZÁVOD SEVER 

 
  
 
Úvod 
 
Problematika řešení přesměrování toku důlních větrů se řešila, a v mnohých případech stále 
řeší,  různými způsoby podle zkušeností a technických možností důlního závodu. Byla to 
forma zděných hrázek, těsných dřevěných peření s nástřikem sádry nebo potažených větrním 
plátnem, sádrových hrázek a další. Všechny tyto objekty měly spoustu nevýhod v časové 
náročnosti na dopravu materiálu nebo v případě sádrových hrázek v jejich těsnosti  ve 
vrchlíku nad hrázkou, do kterého byl veden výstřik při jejím zaplňování a následně po 
vytuhnutí sádrového rmutu  pro její smrštění. Zděné hrázky byly příliš pevné a nevhodné pro 
místa namáhaná horskými tlaky. Těsná peření byla naopak postavena poměrně rychle, avšak 
jejich těsnost byla ze všech typů nejhorší, protože vlivem působení větrního proudu docházelo 
k namáhání spojů pásů větrního plátna a tím k jejich roztěsňování včetně obtížného zatěsnění 
peření po obvodě díla v místě jeho vetknutí. Ze všech výše uvedených důvodů a dalších, 
hlavně časových ve vztahu k provozu porubu č.300410 bylo hledáno řešení nové, 
progresivnější. 
 
 
Charakteristika oblasti porubu č. 300410 
 
Porub č. 300410 je situován  ve 4. kře dobývacího pole Dolu ČSM závodu Sever, v oblasti 
rozsáhlé příkopové propadliny mezi tektonickými poruchami “Albrechtická” a “Stonavská”, v 
její jižní části , ve sloji č. 30 jež náleží ke spodním vrstvám sušského souvrství. Průměrná 
dobývaná mocnost v porubu, který je dobýván technologií na řízený zával, je okolo 225 cm. 
Exploatace je prováděna kombajnem 2GŠ 68B, zajišťování porubu posuvnou výztuží DVP 7. 
Celková geologická stavba je patrná z přílohy č. 3. Větrání porubu je řešeno průchodním 
větrním proudem , kdy úvodní větry jsou přiváděny ze 4.patra  překopem č. 4404  chodbami 
ve 30. sloji až do porubu, výdušné větry pak odváděny na překop č. 3404 na 3. patro a 
následně k výdušné jámě závodu Jih (příloha č. 1.). Příprava na dokopání porubu, co nejblíže 
k základně č. 300450/1 z důvodu minimalizování ponechaného celíku a ekonomického 
vydobytí zásob, je řešena prodloužením úvodní chodby č. 300430/1 chodbou č. 300430/2 na 
základnu č. 300450/1 (příloha č.2 ). 
 
Izolace na chodbě č. 300430/2 se zdůvodněním potřeby 
 
Před technickým vedením závodu vyvstal k řešení problém, jak zabezpečit větrně probití 
ražené chodby č. 300430/2  aniž by toto mělo dopad na bezpečný provoz porubu ztrátou části 
větrů ve fázi prvé a následně ve fázi druhé přeložit do nové třídy odtěžení z porubu bez 
nutnosti zastavení dobývání . Bylo proto nutno nově vzniklý větrní zkrat izolovat a to rychle a 



efektivně  s ohledem na skutečnost, že metanové poměry okolo 1% si vyžádaly provozování 
porubu na výjimku do 1,5%,která byla povolena vedoucím dolu v souladu s vyhláškou ČBÚ 
č.22 / 89 Sb.  § 83 odst.5. Z výše uvedeného a pro předpokládané tlakové projevy v předpolí 
porubu bylo rozhodnuto využít ke stavbě těsných hrázek nové technologie a nového materiálu.  
Tento požadavek splňuje formaldehydová hmota schválená pro použití v podzemí s názvem 
Ekoflex. 
 
 
Charakteristika fenolové těsnící hmoty a čerpadel 
 
Ekoflex je samozpěňující tuhá, nosná hmota - pěna na bázi dvousložkové fenolové pryskyřice 
určená ke konsolidaci rozrušeného nebo rozvolněného horninového masivu a k vyplňování 
volných prostor. Vyrábí se v místě aplikace smísením složky A-pryskyřice se složkou B-
katalyzátoru v mísícím poměru  4 : 1 za použití speciálních dvoukanálových čerpadel a  
směšovacího zařízení. Po vzájemném smísení složek dochází k chemické reakci, která je 
provázena zvětšováním objemu. Podle volného prostoru, do kterého je prováděna aplikace a 
zkušeností obsluhy může dosáhnout expanze  15 až 25 násobku objemu složek do reakce 
vstupujících. Rychlý průběh reakce tj. gelování - umožňuje při stavbě hrázek a hrazení použití 
lehkých a jednoduchých konstrukcí peření a vyplnění i těch nejnepřístupnějších míst, 
nerovností a puklin. Hmotnost vytvrzené pěny se podle stupně napěnění pohybuje od 50 do 
100 kg/m3. Smrštitelnost 0,5% hmotnosti zaručuje dobré vyplnění a utěsnění v místě použití. 
Pro její vlastnosti a nosnost je ji možno použít všude tam, kde potřebujeme nejen těsnost, ale i 
částečnou nosnost např. k zatěsnění základkových pásů a žeber, zpevnění a zatěsnění  
ponechaných uhelných celíků, k omezení nežádoucích průtahů větrního proudu , ke stavbě 
větrních přehrad, ke konsolidaci rozvolněné horniny při zmáhání závalů a vyplňování 
nežádoucích výlomů.Lze ji úspěšně použít pro stavbu manžet a clon zvaných Brudník i ke 
zhotovení základního záchytného pláště nad chodbovou výztuží pro následné vyplnění sádrou, 
popílkem nebo pěnocementy. 
Těsnící hmota Ekoflex se vyrábí z komponent A a B pomocí pístových dvoukanálových 
čerpadel Hydrox nebo zubových čerpadel Wiberk, která jsou konstruována pro poměr složek 4 
: 1. Čerpadla jsou poháněna motory na stlačený vzduch čímž jsou použitelná prakticky ve 
všech důlních dílech. Za optimálních podmínek se čerpadlo umísťuje do vzdálenosti 20m od 
místa aplikace. Lze pracovat i na větší vzdálenost, avšak musí být zajištěna komunikace mezi 
obsluhou čerpadla a obsluhou směšovače.Složky A a B jsou do směšovače vedeny odděleně 
vysokotlakými hadicemi , protože čerpadla jsou konstruována na tlak až 10 MPa. Směšovač je 
k místu aplikace napojen výstřikovou hadicí - při vyplňování volných prostor, nebo 
spojovacím prvkem k napojení na injektážní trubku, pakr nebo hadici. Ke konsolidaci 
rozvolněné horniny nebo závalu se využívají perforované trubky nebo injektážní zavrtávací 
kotvy. 
Výhodou celého systému je jednoduchá technologie s možností proplachování čerpadla i 
hadic vodou při nutném přerušování práce i po jejím ukončení. 
Protože se pracuje s chemickými materiály musí být dodržován provozně manipulační řád pro 
provoz čerpadel včetně podmínek bezpečnosti a hygieny práce, které ukládají použití 
doplňujících ochranných pomůcek pro ochranu očí, gumové rukavice a neporušený oděv. 
 
 
 
Technické provedení těsnící a větrní přepážky na třídě 300 430/2 
 



Těsnící a větrní přepážka byla provedena formou větrní uzávěry vyplněnou hmotou Ekoflex 
/viz. příloha č.4/ , která byla provedena stavbou dvou opěrných peření, čímž byla vytvořena 
větrní těsnící hrázka o tloušťce 0,5 m v celém profilu důlního díla s dvěmi otvory.Jeden otvor 
sloužil pro průchod pásového dopravníku a poté pro průchod sběrného TH dopravníku výše 
uvedeného porubu a druhý pro regulaci větrů a samotný průchod větrní  přepážkou. Peření 
byla zhotovena tak , že na stojky zapuštěné do hnízd se z vnitřní strany těsnící hrázky  nabíjejí  
vodorovně fošny, prkna nebo krajiny šachovitě, tak aby byl celý profil chodby uzavřen. Z 
vnitřní strany se peření zpravidla pokrývá filtrační tkaninou /jutové plátno/. Mezery mezi 
horninou se utěsní dřevitou vlnou. Opěrná peření musí být dostatečně pevná, aby udržela 
množství a tlak těsnicí hmoty, v tomto případě hmoty Ekoflex. Pro případy , kdy tloušťka 
těsnící hrázky je menší než 0,5 m se přední peření pobíjí z vnější strany a tkanina se přebíjí 
prkny kolmo na počvu důlního díla tak, aby udržela množství těsnicí hmoty. V horní části 
předního opěrného peření se ponechá kontrolní a plnicí otvor, obvykle na šířku jednoho pole 
kostry, vysoký 50 cm. Prostor mezi opěrnými peřeními se plní výstřikovou hadicí přes plnicí 
otvor. Tento se uzavře v poslední fázi plnění těsnicí hrázky připravenou zátkou a zbývající 
část se doplňuje výstřikovou hadicí  a to tak, že pod stropem důlního díla se prořízne jutová 
tkanina mezi prkny na průměr výstřikové hadice a postupným doplňováním těsnící hmoty se v 
celém profilu hrázka vyplní. Proříznutá tkanina se prošije pomocí vázacího drátu nebo hřebíky 
tak, aby těsnící hmota nebyla vytlačována z opěrného peření.Tato opěrná peření se zaplňují 
těsnicí pěnou typu Ekoflex za použití univerzální čerpací soupravy Hydrox Adal upravené na  
poměr sání 4 : 1. 
 
 
Zhodnocení a přínos                                                                                 
 
Při stavbě těsné hrázky bylo použito v profilu cca 12m2 a síle hrázky 0,5m 16 kusů balení 
složky A-pryskyřice a 4 kusy balení složky B-katalyzátoru. Při pěnění hrázky byly vytěsněny 
prostory a  výlomy nad TH výztuží ve vzdálenosti do 1m za i před těsnící hrázkou. Tento 
způsob těsné izolace a regulace větrních proudů byl v oblasti porubu 300 410 použit 2x, a to v 
první fázi před probitím ražby třídy 300 430/2 do úvodní třídy 300 430/1 a ve druhé fázi z 
důvodu samotného dokopávání porubu s projetím těsnící hrázky postupující porubní frontou / 
viz. mapové přílohy č.1, 2 a 3 /. Z pohledu bezpečnosti provozu a práce, jsou těsnící  fenolové 
pěny a hmoty velkým přínosem pro součastné hornictví a to hlavně díky rychlé a pružné 
realizaci, jak z hlediska dopravy do podzemí pro rozměry obalů jednotlivých komponent, tak i 
z časového hlediska díky vysokému napěnění a technickým parametrům výkonných čerpadel 
Hydrox Adal. Z ekonomického hlediska  fenolové pěny a těsnící hmoty jsou cenově dražší, ale 
s porovnáním dříve používanými způsoby větrní izolace důlních děl např. sádrovými 
hrázkami a při zhodnocení ztrátovosti při dopravě sádry včetně časového hlediska a 
směnnosti, jsou tyto hmoty cenově dostupné. 
 
 
Závěr 
 
První  získané zkušenosti s použitím fenolové pěny ukázaly úsporu směn při dopravě 
veškerého potřebného  materiálu, časovou  úsporu při přípravě pracoviště a vlastní realizaci a 
v neposlední řadě zkulturnění práce záchranáře. Použití fenolové pěny v tomto konkrétním 
případě ukázalo široké možnosti uplatnění této hmoty při řešení technicko - bezpečnostních 
problémů v provozu dolu a doplnění řady klasických materiálů. 
 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 


