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ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM TĚSNÍCÍCH PĚN PŘI DOBÝVÁNÍ 
MOCNÝCH  SLOJÍ  OHROŽENÝCH  ZÁPARY  NA  DOLE  LAZY 

 
Úvod 
 
 Problematika aplikace těsnících hmot na závodě Lazy, o.z., Dolu LAZY, úzce souvisí se 

specifiky dobývání mocných sedlových slojí. Bezpečné vydobytí těchto uhelných zásob je  

vázáno na volbu optimální dobývací metody s eliminací rizika vysoké náchylnosti uhelné 

hmoty k samovznícení. Dlouholeté zkušenosti s hledáním vhodné dobývací metody zajišťující 

požadované koncentrační parametry, vyústily v nákup technologií pro dobývání mocných 

černouhelných slojí v jedné lávce na plnou mocnost na řízený zával. Při zajišťování 

optimalizace dobývání  došlo ke změnám geometrie porubů. Vysokokapacitní poruby se 

zvýšenou  směrnou délkou až 1 000 m a délkou porubní fronty okolo  220 m vyžadovaly:  

1) z hlediska exhalace CH4 navýšit objemová množství čerstvých větrů přiváděných do 

porubu 

2) z hlediska zajištění dostatečných prostor k umístění energovlaků a dalších technologických 

návazností transportu  rubaniny a souběžně strojních zařízení do porubů / na porubních 

třídách změnit profily výztuží z klasických ocelových obloukových na lichoběžníkové profily 

ROV 5,5 x 3,8 m. Hrubé profily takovýchto tříd dosahují rozměru více než 20 m2 a v 

problematice protizáparové prevence vyžadují zvláštní pozornost.  

 
Uváděné faktory proto zásadním způsobem ovlivňují šířku "nebezpečné zóny v závalu" z 

hlediska jeho promývání čerstvými větry a společně s "těžkými" opožděně se zavalujícím 

nadložím s nízkým aerodynamickým odporem, navyšují  riziko vzniku endogenních požárů na 

závodě Lazy.  Proto od samotného prvopočátku přípravy a rozjezdu  porubu je  využití 

močovinových pěn nedílnou součástí jeho protizáparových opatření, která končí teprve 

okamžikem výbuchuvzdorného uzavření stařinných prostor dokopaného porubu. 

Protizáparová prevence se stala nedílnou součástí dobývací metody jako trvalý systém 

bezpečnostního  režimu dobývání porubu a za tímto účelem byl zřízen samostatný úsek 

protizáparové prevence, řízený  vyčleněným  technikem - specialistou s dlouholetou 

zkušeností v této problematice. Takovýmto technicko - organizačním  opatřením podstatným 



  

způsobem zvyšujeme ekonomickou efektivnost prováděných činností, kdy zkušení pracovníci 

specializovaného  

úseku dokáží vytvářet těsnící pěny s maximálním (až 50-ti násobným) napěněním, 

nedopouštějí se již zásadních metodických chyb a svou letitou zkušeností s čerpací technikou 

jako základním pracovním prostředkem tvoří ekonomiku protizáparové prevence. 

Operativnost tohoto  úseku a kvalita odváděných prací hovoří ve prospěch této  provozně-

organizační jednotky.  

 

 

Charakteristika močovinových pěn 
 
Těsnící pěny na bázi močovinových pryskyřic byly vyvinuty pro  potřeby hornictví a 

podpovrchového stavitelství k vyplňování výlomů ve stropu, na bocích důlních děl, k 

zamezení hromadění důlních plynů a stařinné atmosféry, pro dotěsňování žeber podél tříd s 

cílem omezování větrních zkratů, pro dotěsňování závalu a základky s cílem zvýšení větrního 

odporu vyrubaného prostoru, dále pro stavbu manžet na chodbách tzv. brudniků  a těsných 

hrází stálých i dočasných.  

Močovinové  pěny jsou dvousložkové těsnící pěny na bázi močovinových pryskyřic, jejichž 

základní složky jsou pryskyřice a katalyzátor. Pryskyřice jsou modifikované močoviny se 

sodnými solemi a akrylovými polymery o objemové hmotnosti 1,25 g/cm3. Jsou bílé mléčné 

barvy, katalyzátory jsou čiré nebo mírně béžové kapaliny a ve své podstatě vodním roztokem 

kyseliny fosforečné. Protože pryskyřice i katalyzátor jsou vodními roztoky chemických látek, 

musí být při dopravě a skladování chráněny před působením teplot pod bodem mrazu. Obě 

složky pro výrobu močovinové pryskyřice jsou nehořlavé a ředitelné vodou. Vyrobená 

vytvrzená pěna je nehořlavá, hydroskopická a  nepodléhající biologické korozi. Nejlepších 

výsledků, t.j. maximálního napěnění a tím i dobrého ekonomického zhodnocení vložených 

prostředků do komponent je dosaženo tehdy, jsou-li komponenty při výrobě pěny 

vytemperovány  na teplotu 20-25°C . Relativní vlhkost důlního prostředí nad 70 % napomáhá 

k udržení plasticity pěny.  Vyráběná pěna v plastickém stavu před zatuhnutím má velmi 

dobrou přilnavost ke všem povrchům v suchém i vlhkém stavu, avšak tyto povrchy musí být 

zbaveny prachu. Při výrobě těsnící pěny jsou složky čerpány - dopravovány dvoučinným 

dvoukanálovým čerpadlem v poměru 4:3 nebo 1:1 pomocí vysokotlakých hadic do směšovací 



  

pistole, ve které dochází k napěnění katalyzátoru stlačeným vzduchem. Následným vstřikem 

pryskyřice do takto napěněného  katalyzátoru je na výstupu ze  zpěňovací pistole nastartována  

chemická reakce jejímž výsledkem  je těsnící pěna.  Tato těsnící pěna je na svém počátku 

gelovitá, polokapalná, která vytéká z výstřikové hadice zpěňovací pistole do místa aplikace.  

Výstřikovou hadicí je následně pěna ukládána tak, aby došlo k jejímu propojení v jednolitý 

celek. Po odsušení, cca 2 hodinách, dosáhne pěna svých izolačních vlastností. Výroba 

těsnících močovinových pěn musí být  prováděna podle  schváleného technologického 

postupu, který je nazýván provozně manipulačním řádem. V něm jsou zahrnuty i otázky 

bezpečnosti a hygieny práce, opatření pro případ havárie, první pomoc, školení osádky a 

kontrola prováděných operací s těmito materiály.  

 
 
Používání těsnících pěn v porubu 138 706 
 
Hornická činnost v "38" sloji v 7. kře byla zahájena již v roce 1987 a přesto je exploatován  

teprve její třetí dobývací blok. Důvodem tak časově náročného odkopávání je tektonická 

členitost, geomechanické ovlivnění závodem Barbora, vlivy změn koncepce v přípravě a 

dobývání  (prvním nasazením komplexu CdF), otřesové jevy s následným zvýšeným vývinem 

CO a ověřené mezislojové  kaskádové stařinné průtahy na demarkaci i v rámci 5., 6. a 7.  

dobývací kry. To vše byla předem známá rizika připravovaného  porubního bloku 138 706. Na 

základě požadavku plošného vydobytí 7. kry byl porub nucen již od výchozí prorážky 

vyřizovat VS-ní, paralelně s porubními třídami jdoucí, tektoniku shazující sloj o téměř celou 

její mocnost, t.j. až o 4,5 m. V přímém nadloží se téměř v celé ploše porubu nachází proslojek 

"37f" s mocností okolo 0,5 m. 

S ohledem na uvedené skutečnosti byla pro zajištění pracovního  prostoru v porubu zakoupena 

mechanizovaná výztuž Meos 22/46 v kombinaci s osvědčeným stěnovým dopravníkem HB 

280 a dobývacím kombajnem KSW 500. Úvodní  větrní proud je do  porubu  přiváděn po 

třídě 38 803-1  po které je také transportována rubanina.  Z  důvodu změny v koncepci 

dobývání má porub dvě výdušné třídy a to tř. 38 807-1 a tř. 38 705-2,  po níž je veden také 

OLT s vyústěním na tř. 38 807, která slouží jako výdušná třída pro celou oblast 7. dobývací 

kry závodu Lazy. Izolace proti bloku  a ve zkratech jsou zajišťovány dvojicemi větrních dveří 

a izolačním objektem ve  zdivu s regulačním otvorem. Viz.  Mapová výseč  porubu 138 706 

na obr. č. 1. Celkové objemové množství větrů přiváděné do porubu bylo optimalizováno na 

800m3za minutu .      



  

Do okamžiku rozjezdu porubu  postupně došlo ke dvěma  pilířovým a jednomu stropnímu 

záparu ještě ve vlastní původní i nové prorážce. Všechny mimořádné události v 

průběhupřípravy a vlastního dobývání porubu musely být řešeny velmi pečlivým způsobem, 

neboť ve hře, mimo jiné, byly a jsou vázané zásoby v podložní "39" a "40" sloji.   

Po pěti měsících od zahájení dobývání, t.j. měsíci březnu 1999 se začal na výdušné třídě č. 38 

705-3 vyskytovat zvýšený litrový vývin CO, který doprovází tento porub dodnes, z čehož 

vyplývá, že téměř 2 roky propracovanými  protizáparovými opatřeními bráníme plnému 

rozvinutí endogenního požáru v závalovém prostoru porubu.  Přísnost protizáparových 

opatření spočívala především v zamezení hloubkového vymývání závalového prostoru porubu  

čerstvými větry  metodou využívající močovinových pěn a to od samotného počátku jeho 

rozjezdu. Z důvodu materiálové, pracovní a časové obtížnosti se upustilo od provádění 

izopěnových hrázek pomocí dvou  těsnících peření v zásecích, následně vyplněných 

močovinou pěnou. Neosvědčil se také nástřik naváděcích větrních plent na úvratích, ani 

kombinace výše uvedených dvou metod, čímž byl nástřik pěn na  tahokov, který však 

nesplňoval podmínky elasticity  těsnící hrázky. Tyto nedostatky byly vyřešeny přechodem na 

těsnící vaky vyráběné z kašírovacího plátna o rozměrech speciálně šitých vaků, postupně 

upravovaných až na současných 2 000 x 1 000 x 250 mm. Tyto vaky  jsou v důlním díle 

zavěšovány za poutka k výztuži důlního díla ve směru shora - dolů. Mezi sebou jsou 

pospojovány ocelovým drátem, ale jejich plnění probíhá v opačném  sledu, t.j. zdola - nahoru 

ke stropu důlního díla. Případné netěsnosti mezi jednotlivými vaky a vícevýlomy se vyplní 

volně střikanou  pěnou. Vysoce pravděpodobný zápar závalové hrany výchozí prorážky byl 

vyeliminován stavbou těsnících žeber, která zabraňovala vzdušnému promývání  tohoto 

nežádoucího větrního "kanálu". Součástí protizáparových opatření je také optimalizace  

objemového množství větrů přiváděných do porubů, instalace  rychlostního čidla a provádění 

kontrolních měření v týdenních intervalech, čímž byl vytvořen systém kontroly plnění tohoto 

preventivního optimalizačního požadavku.  

Na obou úvratích pak platí tato obecná protizáparová opatření :  

- ponechávání dvojice ztracených potrubí ∅  100 mm pro možnost ineritzace závalového  

   prostoru N2 s překrytím výstřiku co 40 m , přes které je denně napouštěno cca 1 500 m3 N2  

   hodinově.  

- realizace napouštění N2 pěny do závalového prostoru přes dvojici ztracených potrubí  

   minimálně 3 x týdně  



  

- -  instalace dvojic naváděcích větrních  plent, které jsou přemísťovány s postupující 

porubní  

    frontou.  

Ke zvýšení bezpečnosti vydobytí porubního bloku 138 706 bylo dále stanoveno provádění 

kontinuální stavby těsnících žeber a hrázek z vaků vyplňovaných močovinovými pěnami. Viz. 

Situační schémata spodní a vrchní úvrati na obrázku č. 2 a 3.  

Žebra jsou instalována podél sekcí a to neprodleně, vznikne-li k tomu prostor  po jejich 

bezprostředním potažení. Hrázky na  vrchní úvrati jsou stavěny s periodou 6 m a vytvářejí tak 

stěny odsávací komory k odvádění stařinné atmosféry pomocí OLT.  Na spodní úvrati je tato 

perioda 10 m. S výhodou jsou močovinové  pěny používány také k dotěsnění nežádoucích 

volných prostor za  výztuží ve vícevýlomech a  taktéž ve výlomech nad sekcemi nebo v 

prostorách mezi nimi. Tímto způsobem je průběžně dotěsňováno prvních i  posledních 10 

sekcí v porubu.  

Proudění vzdušin  do porubu je tímto usměrňováno  a využitím výhodných fyzikálně - 

mechanických vlastností aplikovaných močovinových pěn je zásadním způsobem 

eliminováno  jednak  ovlivnění nebezpečné zóny v závalu z hlediska přívodu vzduchu a 

jednak zvýšení efektivity  napouštění N2 do závalových prostor dnes již havarijně 

provozovaného porubu.  

Napouštění N2 pěny přes píky umístěné v každé desáté sekci nejen  zvyšujeme aerodynamický 

odpor závalu, ale především omezujeme schopnost samovznícení uhelné hmoty ponechané v 

závale přecházením tektoniky, technologickými ztrátami či proslojky v přímém nadloží.  

 

 

Závěr  
Na základě  již osvědčených zkušeností s výplňovými hmotami na bázi 

močovinoformaldehydových  pryskyřic v porubu 138 706 jsme na závodě Lazy 

zakomponovali tuto metodu do  protizáparových prevencí všech porubů a míst, kde míra 

nebezpečí vzniku samovznícení překročila hodnotu M > 35 a kde tedy bylo nutné provést 

pozitivní technická opatření k jejímu snížení.  








