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OVLIVŇOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HORNIN JAKO AKTIVNÍ OPATŘENÍ 

PROTIOTŘESOVÉHO BOJE 
 

1. Úvod 
 
V r. 1994 jsme byli požádáni Českým báňským úřadem o vypracování práce 

"Posouzení hornické činnosti ve vybraných oblastech OKR ve vztahu ke vzniklým 
anomálním projevům horských tlaků" - (Zamarski-GEOMECHANIKA, 3. 5. 1994, Ostrava). 
Byly v ní analyzovány do té doby nejzávažnější otřesové jevy, jak je vybral ze svých 
poznatků ČBÚ v Praze. 

Z provedených analýz jako nejzávažnější zjištění vyplynulo, že k vybraným 
závažným případům došlo v zásadě přesto, že užívané metody prognózy nesignalizovaly 
nebezpečí a užitá aktivní opatření protiotřesové prevence mohla být dle dřívějších 
zkušeností považována za dostatečná. Užívaná opatření přitom spočívala výhradně 
v ovlivňování uhelných slojí a okolních hornin v tom smyslu, že jsme se snažili snížit 
modul pružnosti stavebních jednotek horského masivu a jejich pevnost. Jako opatření 
dominovaly zavlažování hornin, odlehčovací vrty, speciální trhací práce. Vše se 
podřídilo snaze vytvořit v okolí důlního díla tzv. „ochrannou zónu“, tedy oblast hornin 
neschopných střádat pružnou deformační energii. 

Toto zjištění nemohlo, samozřejmě, vést k jinému závěru, než že užívané metody 
prognózy a prevence neodpovídají skutečným dějům, které probíhají v horském masivu 
v souvislosti s vedením vybraných postižených důlních děl. 

"Kámen úrazu", z něhož k této situaci došlo, byl v tom, že v době, kdy se dle 
komplexního vědního základu utvářela praxe, její faktické vnímání problematiky, kdy se 
vytvářely určité "návyky" jak posuzovat konkrétní situace, v OKR jednoznačně převládalo 
ohrožení vznikem horských otřesů druhu "s ohniskem ve sloji, v níž se nachází postižené 
důlní dílo", a to druhu "horský otřes slojový". Zcela do pozadí tehdy ustoupily jiné 
geomechanické jevy - anomální projevy horských tlaků - spojené na př. s existencí pevných 
vrstev budujících horský masiv. Novými, únosnějšími a stabilnějšími porubními výztužemi se 
třeba omezilo nebezpečí neřízených závalů při rozvíjení porubů i pod pevným nadložím. 
Omezilo se nebezpečí otřesů, kdy v důsledku vratné pružné deformace nadloží ("kmitání") 
došlo ke ztrátě kontaktu mezi výztuží a nadložím a vyvrácení výztuže atd. Zavedení 
protiotřesových opatření, jako jsou otřasná odlehčovací trhací práce, odlehčovací vrty, 
ovlivňování vlastností uhlí a okolních hornin, významně omezilo výskyt druhu otřesů o nichž 
je řeč výše. Tyto úspěchy jako by dovolily zapomenout na komplex problematiky shrnované 
pod pojem "ovládání projevů horských tlaků". Pozornost se v legislativě i praxi upřela 
především, přirozeně, na nejaktuálnější jevy.  

Je třeba vzít na vědomí, že až poněkud později se přešlo k dobývání slojí, v jejichž 
nadloží se nacházejí mohutná (kolem 150 m mocná) bezeslojová pásma, ve větších než 
dřívějších hloubkách, navíc tvořená relativně pevnými horninami - (hovoří se též o slojích 



  

skupiny č. 37). Tím, pochopitelně, prudce narostla akutnost nebezpečí vzniku horských otřesů 
druhu "s ohniskem mimo sloj", jakož i anomálních projevů horských tlaků, jejichž hlavní 
příčinou není uvolnění pružné deformační energie, nýbrž potencionální gravitační energie. 
Odborně by se dalo říci jevů, které je třeba spojovat s náhlou a značnou redistribucí napětí 
působících v horském masivu v důsledku porušování pevných nadložních vrstev. Ilustrativně 
lze vycházet z představy, kdy dojde působením nějakých zatížení k porušení nosníku 
silničního mostu a tím k samozřejmému přerozdělení napětí působících v jeho jednotlivých 
podpěrných pilířích. Tyto jevy "vědecké" definici horských otřesů neodpovídají. Závažnější 
však je,  že boj s nimi vyžaduje do určité míry i jiné přístupy k prevenci. Tak na př. nadrubání 
těchto slojí, jejichž nadloží tvoří mohutné komplexy pevných hornin a jejich dobývání v t.zv. 
"chráněné oblasti" je zpravidla zcela neúčinné. Podrubáním se problematika pouze přenáší do 
nižší sloje, což nemusí být vždy výhodné. Vytváření odlehčené zóny ve sloji má jen omezený 
význam. Nejvýznamnější je docílit dezintegrace nadložního komplexu, ovšem do větších 
vzdáleností, než odpovídá představě jakéhosi t.zv. "efektivního nadloží". Nesmí se přitom 
zapomenout, že nebezpečí těchto jevů nevylučuje nebezpečí jevů dříve uvedených - zpravidla 
vystupují současně.  

Bohužel, nenalézáme jinou cestu, jak v bezpečnostních předpisech zakotvit zvláštní 
závažnost dnes v OKR nejaktuálnějších jevů, které nám byly zadány k analýze, než paralelně 
se "Zvláštními ustanoveními pro doly s nebezpečím důlních otřesů" určitým způsobem zavést 
navíc "Zvláštní ustanovení pro dobývání v částech dolů s výskytem mocných komplexů 
pevných nadložních hornin". 
 Představu o mechanismu vzniku a příčinách dnes nejaktuálnějších jevů 
charakterizovaných výše podává obr. č. 1. 

Dnes je tedy situace při rozhodování o časoprostorovém situování důlních děl a volbě 
vhodných preventivních opatření o to složitější, že zdaleka nestačí usilovat jen o vedení 
důlních děl v tzv. „chráněných oblastech“, či vytvářet v okolí důlních děl tzv. ochranné zóny. 
Je třeba dobývání situovat tak, aby pravděpodobná místa vzniku porušení mohutných 
komplexů nadložních hornin nevedla k takovým redistribucím napětí v oblasti jiných činných 
důlních děl, které by byly nebezpečné. Protože toto, otevřeně řečeno, umíme jen nedokonale, 
dosud málo spolehlivě, je třeba hledat i další cesty řešení. Jednou z nich může být vhodné 
umělé ovlivňování vlastností hornin v okolí důlních děl. 
 
2. Ovlivňování vlastnosti hornin jako aktivní opatření protiotřesového boje 
 

Možnosti eliminace nebezpečí vzniku otřesů, spočívající v umělém ovlivňování 
vlastností hornin, resp. horského masivu, jsme dříve popsali v řadě odborných publikací. 
Souhrnně je o tomto pojednáno v práci PĚTUCHOV, I. M., ZAMARSKI, B.: „Boj proti 
horským otřesům v uhelných dolech“ – (SNTL-nakladatelství technické literatury, Praha, 
1990). Vzhledem k tomu, jak je v této práci definován pojem „horský – (důlní) otřes“, hovoří 
se tam výhradně o takových metodách ovlivňování stavebních jednotek horského masivu a 
tohoto jako celku, které snižují jejich schopnost kumulovat pružnou deformační energii a tuto 
v „okamžiku“ porušení náhle uvolňovat. Vulgárně řečeno, hovoří se jen o metodách, jimiž se 
docílí snížení pevnosti, modulů pružnosti, řízené dezintegrace hornin atd. 

Situace se v praxi vyvinula tak, že do kategorie anomálních projevů horských tlaků, 
označovaných souhrnným pojmem „důlní otřes“, jsou řazeny i jevy, které my pracovně 
označujeme jako „neřízené závaly v důsledku náhlé redistribuce napětí působících v horském 
masivu“, a o nichž tvrdíme, že definici důlního otřesu neodpovídají – (to je ovšem 
nepodstatné).  

U těchto jevů dochází k nadměrné, nebezpečné deformaci důlních děl, nikoliv v 
důsledku přeměny pružné deformační energie v práci – přemístění hornin, nýbrž v důsledku 



  

rychlé přeměny potencionální gravitační energie horského masivu v práci – přemístění hornin. 
Velmi stručně řečeno, dojde-li v okolí vedeného důlního díla k porušení komplexu nadložních 
hornin – „horninového mostu“ – může to vést ke zvýšení napětí působících v horninách 
v bezprostředním okolí provozovaného důlního díla, jak to ilustruje obr. č. 1.  

Není smyslem této práce teoreticky prokazovat fakt, že za této situace dojde k náhlým 
deformacím důlního díla, neboť toto se náhle dostává do podmínek, jako by bylo situováno 
v podstatně větší hloubce. Bylo by jen opakováním zřejmého, že při takovéto situaci je šance 
omezit vyvolané deformace tím větší, čím jsou v tomto okamžiku  pružnostně-pevnostní 
vlastnosti příznivější, tedy zjednodušeně řečeno modul pružnosti vyšší, pevnost vyšší. 

 
Poznámka:  
Je ovšem třeba respektovat to, že docílit výše uvedeného může obecně vést ke zvýšení 

rizika otřesů v důsledku uvolnění pružné potencionální energie, dojde-li přesto ke křehkému 
porušení takto ovlivněných hornin. 

 
Potřebného ovlivnění vlastností hornin v okolí důlních děl lze docílit např.  

injektáží. Smyslem této práce není definovat postupy při projektování a realizaci vlastních 
injektážních prací, nýbrž ukázat, které injektážní hmoty jsou v současné době v OKR pro 
daný účel k dispozici, za jakých hygienických podmínek a zejména pak upozornit na určitá 
rizika s jejich užitím spojená. 

Poznatky, k nimž jsme došli, by měly být posléze akceptovány v novelách 
právních norem pro řízení a realizaci protiotřesového boje. 
 
3. Dostupné injektážní a isolační hmoty   

 
V současné době dostupné injektážní a isolační hmoty  jsou převážně vyrobeny na 

bázi umělých pryskyřic. Na základě jejich chemického složení se dají zhruba rozčlenit do 3. 
základních skupin: 

 
1. skupina – hmoty vyrobené na bázi polyuretanových pryskyřic 
2. skupina – hmoty vyrobené na bázi formaldehydových pryskyřic 
3. skupina – hmoty vyrobené na bázi polyesterových pryskyřic 
 
Možnost užití jednotlivých konkrétních injektážních a isolačních hmot je obecně 

vázána na schválení Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě v souladu se zákonem č. 20/1996 
Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Dále se vztahují na předmětnou 
problematiku následující předpisy: 
1. Směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, Hygienické předpisy, 

svazek 39/1978 
2. Směrnice č. 66, svazek 58/1985 Sb.hygienických předpisů, kterými se mění  Směrnice 
č.46/1978 

 
Tabulka č. 1 ukazuje, které hmoty byly doposud takto schváleny a jsou tudíž 

k dispozici i v rámci protiotřesové prevence. 
 

4. Užití a hygienická rizika injektážních hmot 
V hornictví pozemním a podzemním stavitelství se v posledních letech objevují stále 

častěji nové hmoty pro zpevňování hornin, kotvení, isolace apod. Jsou žádány především 
proto, že umožňují ovlivňování fyzikálně-mechanických vlastností hornin. Jsou žádány 
rovněž pro své výhodné vlastnosti, jako je přilnavost k horninám, dřevu, betonu a kovům, 



  

nízká viskozita a schopnost pronikat do velmi jemných trhlin, mezer a puklin, objemové 
zvětšení při vypěňování, nehořlavost, mrazuvzdornost, vodotěsnost, chemická odolnost, 
pružnost apod.  

Injektážní a isolační hmoty jsou užívány zejména: 
• Při ražbě podzemních kaveren (důlních děl) dochází z nejrůznějších důvodů k tomu, že se 

„vylomí“ větší objem hornin, než je potřebný profil kaverny. Tyto „nadvýlomy“ nelze 
z bezpečnostních důvodů nechat nevyplněné. Jejich vyplnění vhodným typem hmoty je 
jednou z možností řešení. 

• V okolí důlního díla se vyskytují „rozpukané“, nepevné horniny. Tato skutečnost by vedla 
k nepříznivému namáhání výztuže kaverny, v konečném stádiu k její nepřípustné 
deformaci až destrukci. Nepevné horniny je třeba preventivně zpevnit. Jedním z řešení je 
užití vhodného typu injektážní hmoty. 

• Uhelná sloj je málo pevná. Porušuje se působením horských tlaků v předpolí dobývky. 
Pád uhlí ohrožuje pracovníky. Jedním z řešení je užití vhodného typu hmoty pro zpevnění 
uhelného pilíře. 

• Při dobývání uhelných slojí je velmi častý případ, kdy je nadloží sloje málo pevné a 
vypadává do prostoru, kde pracují horníci. Vypadávání kusů hornin vede k úrazům.  
Jedním z řešení je opět užití vhodného typu injektážní zpevňující hmoty. 

• Velmi častý je případ, kdy do podzemní kaverny pronikají podzemní vody z jejího okolí, 
což je z různých důvodů nežádoucí. Izolace podzemní kaverny od podzemních vod 
injektáží je mnohdy vhodným řešením. 

• Utěsnění horninového masivu, či samotných hrází, proti průsakům vod je zcela běžnou 
potřebou u vodních nádrží, zejména přehrad. I zde dnes injektážní a izolační hmoty 
sehrávají významnou úlohu. 

• Mimořádně rozšířeným způsobem zabezpečení stability podzemních kaveren je jejich 
vyztužení tzv. „lepenými svorníky“. 

Je známo, že užití takových hmot vede na jedné straně ke zvýšení úrovně bezpečnosti 
práce a provozu, v předchozí kapitole č. 2 je zdůvodněna opodstatněnost jejich užití i v rámci 
protiotřesového boje. Na druhé straně však, bohužel, užití takových hmot vede i ke vzniku 
mnohých hygienických rizik.  

V předchozí kapitole uvedené typy hmot vznikají směšováním většinou dvou různých 
komponent. Probíhající chemické reakce jsou exotermní, vyvíjí se při nich teplo a v jejich 
průběhu dochází k uvolňování různých škodlivin do ovzduší. To je okamžik, kdy jsou 
pracovníci provádějící aplikaci hmot vystaveni z hygienického hlediska největšímu riziku. 

U hmot 1. skupiny je nutno se obávat především uvolňujícího se izokyánátu, u 
některých modifikací polyuretanů vodního skla, při druhotném (termickém) namáhání hmot 
potom chlorovodíku, kyanovodíku, metylbromidu a oxidu uhelnatého. 

U hmot 2. skupiny  je nebezpečný uvolňující se formaldehyd, případně fenol a 
kyseliny ortofosforečná, arylsulfonová, toluolsulfonová nebo sírová. 

U hmot 3. skupiny je to především uvolňující se styren. 
Izokyanát je velmi silným alergenem. Při jeho vdechování může dojít k dráždění 

dýchacích cest, očí a kůže. U zvlášť citlivých osob může vyvolat až záněty kůže a jiné 
alergické reakce. 

Chlorovodík, kyanovodík, metylbromid a oxid uhelnatý jsou známy svými toxickými 
účinky. Při překročení jejich povolených koncentrací mohou u pracovníků způsobit bolesti 
hlavy, dýchací  potíže, nevolnost, malátnost, zvracení, bezvědomí. 

Vodní sklo je žíravina s nebezpečím poleptání či popálení kůže, výpary a aerosoly 
mohou způsobit dráždění dýchacích cest a očí. 

Formaldehyd jako toxická látka se vstřebává především plícemi, silně dráždí dýchací 
cesty, oči a pokožku. 



  

Fenol je toxická látka vstřebávající se kůží, kterou leptá, způsobuje bolesti hlavy a 
nechutenství. 

Kyseliny ortofosforečná, arylsulfonová, toluolsulfonová nebo sírová jsou žíraviny 
s nebezpečím poleptání či popálení kůže. Rovněž jejich výpary a aerosoly mohou způsobit 
podráždění pokožky sliznic očí a dýchacích cest. 

Uvolňující se styren známý svými toxickými účinky na organismus může u citlivých 
osob vést ke dráždění pokožky, sliznic horních cest dýchacích a očí, Při zvýšených 
koncentracích se vstřebává do organismu kůží a plícemi. 

Je zde užitečné uvést případ z počátku roku 1995, kdy došlo v důsledku hrubého 
porušení zásad pro práci v tomto případě s polyuretany, k poškození zdraví pracovníka. 

K případu došlo na pracovišti ražby kolektorových sítí v Praze. Před započetím ražby 
kolektoru bylo nutno provést zpevnění okolí raženého profilu, zejména nadloží, tvořeného 
štěrkopísky a zvětralými břidlicemi.  Horniny byly před vlastní ražbou zpevňovány pomocí 
injektážních perforovaných ocelových tyčí a hmoty BEVEDAN – BEVEDOL. 

 
6. Podmínky minimalizace hygienických rizikových faktorů 
  
 V rámci zkušebních provozů technologií aplikace jednotlivých typů hmot na důlních  
pracovištích byly opakovaně měřeny koncentrace škodlivin.              
 Podmínky, kterými jsou rizikové faktory z hlediska hygieny práce  dostatečně 
minimalizovány, a za kterých nebude tedy docházet k poškozování zdraví pracovníků, jak to 
z našich ověřovacích provozů vyplynulo, jsou následující: 
1. Vymezení účelu použití hmoty (např. pouze pro injektáž v důlních podmínkách a 

v podmínkách podzemního či pozemního stavitelství, pouze pro lepení svorníků v důlních 
podmínkách a podmínkách podzemního stavitelství, pouze pro utěsňování zavlažovacích 
vrtů v důlních podmínkách a pod.). 

2. Dostatečné odvětrávání pracovišť, a to tak, aby byly dodrženy nejvyšší přípustné 
koncentrace vznikajících škodlivin, stanovených hygienickým předpisem. 

3. Zajištění ochrany očí, pokožky a dýchacích cest před přímým stykem s hmotou nebo před 
stykem se vznikajícími plyny, parami a aerosoly, a to při jakékoli manipulaci 
s komponenty hmot nebo při samotné aplikaci výsledného produktu. Zajištění vybavení 
pracovníků osobními ochrannými pracovními pomůckami (pracovní oděv, obuv, rukavice, 
ochrana hlavy, respirátory proti vdechování plynů, par a aerosolů chemicky aktivních 
látek, ochranné brýle nebo ochranný štít). 

4. Zajištění pracoviště dostatečným množstvím čisté vody pro případ opláchnutí zasažených 
míst hmotou, vybavení pracoviště hygienickými potřebami (mýdlo, čisté osušky, 
regenerační krém) a zdravotnickým materiálem (obvazy). 

5. Zákaz  konzumace potravin a nápojů, zákaz kouření, případně šňupání na pracovištích, 
kde jsou hmoty aplikovány. 

6. Zákaz práce s hmotami osobám s alergickým onemocněním. 
7. Pokyny pro transport, skladování, manipulaci s hmotami, pokyny pro první pomoc, pro 

případ havárie, způsob likvidace odpadů a používání osobních ochranných pracovních 
pomůcek musí být zakotveny v Provozně-manipulačním řádu pro použití jednotlivých 
druhů hmot, který musí být součástí technologického postupu každého pracoviště.  

8. Zajištění prokazatelného poučení pracovníků pracujících s hmotami o možných 
zdravotních komplikacích vyplývajících z  nedodržení hygienických opatření či 
nevhodných pracovních postupů. 

9. Povinnost  technického dozoru pravidelně kontrolovat dodržování opatření stanovených 
krajským hygienikem. 



  

7. Závěry 
 
Závěry z dosud provedených prací jsou následující: 
1. Užití injektážních a isolačních hmot jako aktivní opatření protiotřesové prevence je 

v určitých případech opodstatněné. 
2. Při užití předmětných hmot v rámci protiotřesové prevence je reálné zajistit 

bezpečnost práce i z hygienických hledisek, nicméně čelit specifickým hygienickým rizikům 
vyžaduje bezpodmínečně dodržovat podmínky stanovené KHS Ostrava na základě 
objektivních analýz výsledků ověřovacích provozů. Je nutno dostat do podvědomí všech 
uživatelů, že nedodržení těchto podmínek může vést až ke smrtelným případům. 

3. Je třeba vzít na vědomí, že užití předmětných opatření v rámci protiotřesové 
prevence musí být především zdůvodněno „geomechanicky“. Nevhodné užití – (injektáže 
vedoucí k nepříznivému ovlivnění vlastností hornin) – může rizika otřesů též i zvětšit. Jsme 
toho názoru, že tyto otázky je nutno ověřit solidním výzkumem – cíleně zaměřenými 
ověřovacími provozy. 

4. Již dosud provedené práce vedou k názoru, že užití injektážních a isolačních hmot 
jako aktivních opatření protiotřesového boje zaslouží úpravy právních norem – 
bezpečnostních předpisů. Formulaci textu těchto norem považujeme prozatím za předčasné, 
neboť ji je nutno provést v návaznosti a souvislostech s jinými novými poznatky, k nimž 
řešení úkolu dospěje, tedy až ve „finální části řešení“. 
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Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Volumax 3 Ortwin, SRN ucpávky zavlažovacích vrtů 241.324/17027/95 ze dne 8.12.1995
Wipur Fix 1, Wilkit-Schaum Willich, SRN zpevňování, utěsňování hornin, asanace staveb. konstrukcí 241.323/19491/95 ze dne 20.1.1995
Wilkit, Wipur Willich, SRN zpevňování uhelného pilíře a průvodních hornin J/4/245.5/18108/91 ze dne 3.2.1992
Bevedan-Bevedol CarboTech, SRN zpevňování utěsňování hornin a stavebních materiálů zn. 241.323/9728/94 ze dne 3.8.1994
OM,N,NX,S,WF,WF-A,WT
Ampule SIS CarboTech, SRN kotvení svorníkové výztuže důlních děl ??????
Erkadol-Erkadur Schaum-Chemie, SRN zpevňování hornin zn. 241.323/16593/95 ze dne 23.11.1995
L,A1,K1,M zn. 241.323/10436/95 ze dne 3.7.1995
Pryskyřice 3P Polivent, Maďarsko zpevňování a rěsnění hornin zn. 241.323/4806/94 ze dne 12.4.1994

Chemo, Rájec, ČR
Marithan M,F Weber, Francie zpevňování a těsnění hornin zn. J/4/245.5/5876/93 ze dne 14.5.1993
Marithan N,E,L Weber, Francie zpevňování a těsnění hornin zn. J/4/245.5/3094/92 ze dne 2.6.1992
Wilkit-E Willich, SRN zpevňování hornin zn.241.323/9146/98 ze dne 15.7.1998
FOX-O-COAT F 101/URESTYL 3101 Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko nástřik betonových, ocelových aj. stavebních materiálů zn. 241.323/4343c/98 ze dne 15.6.1998

za účelem vytvoření nepropustné izolační vrstvy chránící

proti vnějším vlivům

RESICAST GH 90 Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko utěsňování průsaků vod v hodninách, zeminách a různých zn. 241.323/4343d/98 ze dne 16.6.1998
stavebních materiálech zn. 241.323/5822/97 ze dne 10.6.1997

RESICAST GH 96D Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko utěsňování průsaků vod v horninách, zeminách a různých zn. 241.323/4343e ze dne 17.6.1998
stavebních materiálech

RESICAST GH 96 Resina Chemie B.V.,Foxhol, Holandsko utěsňování průsaků vod zn. 241.323/5818/97 ze dne 17.6.1997
CARBOTHIX H CarboTech, SRN lepení kotev, zpevňování a utěsňování hornin proti průsakům vod zn. 241.323/4343f/98 ze dne 18.6.1998
CARBOFIX CarboTech, SRN vyplňování dutin a utěsňování vrtů zn. 241.323/4343g/98 ze dne 19.6.1998
BEVESEAL W/BEVECAT W (BEVECAT X, BEVECAT Y) CarboTech, SRN zpevňování a utěsňování hornin proti přítokům vod zn. 241.323/4343h/98 ze dne 22.6.1998

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Izopěna Schaum-Chemie protipožární a protivýbuchová prevence zn. J/4/241.11/10118/93 ze dne 12.7.1993

Mikulov, Polsko
Mariflex N,S/GE-20 Weber, Francie zpevňování hornin zn. J/4/245.5/7769/92 ze dne 15.1.1993
Krylamina DU,DU/S Ekochem, Katowice, zpevňování hornin zn. 241.323/3574/96 ze dne 27.3.1996

Polsko
Krylamina superlehká a Ekochem, Katowice, vyplňování vícevýlomů, stavba dočasných hrází, zn. 241.320/15288/94 ze dne 25.11.1994
obyčejná Polsko protivýbuchová a protizáparová prevence

Wilflex 1 Willich, SRN vyplňování vícevýlomů, zpevňování hornin zn. 241.324/10511/96 ze dne 10.9.1996
Oldopur-UF-Schaum B1 Willich, SRN vyplňování vícevýlomů, utěsňování větrních hrází, zn. 241.324/14515/96/97 ze dne 10.1.1997
(Wisofoam) protizáparová prevence

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Ampule AL 25 VVUÚ Radvanice, ČR kotvení svorníkové výztuže důlních děl zn. 241.323/135/93 ze dne 10.1.1994
Ampule CF-3 Carbonfix, Bytom, Polsko  kotvení svorníkové výzutže důlních děl zn. 241.323/18095/94 ze dne 2.12.1994
Ampule Lokset Fosroc, Bytom,Polsko kotvení svorníkové výztuže důlních děl zn. 241.324/8676/95 ze dne 16.6.1995

Obchodní název Výrobce Použití Schvalovací rozhodnutí KHS Ostrava
Sthamex 5% Fabrik Chemische prevence a represe samovznícení uhlí a vznícení zn. 241.323/2243/98 ze dne 14.5.1998

Preparate von Dr. Richard metanovzdušných směsí

Sthamer, Hamburk, SRN
Schaumgeist 3%,Schaumgeist 6% Sthamer, SRN prevence a represe endogenních požárů zn. 241.323/2263/95 ze dne 6.3.1995
Ekopěna Ekochem, Katowice, Polsko vyplňování výlomů za výztuží, stavba izolačních hrází, 241.323/10298/95 ze dne 24.7.1995

hrázových objektů, dotěsňování volných prostor nad

základkou

Hmoty, které nepatří do skupin 1 až 3:

2. skupina – hmoty vyrobené na bázi formaldehydových pryskyřic

1. skupina – hmoty vyrobené na bázi polyuretanových pryskyřic

Tabulka č. 1 - Schválené isolační a injektážní hmoty

3. skupina – hmoty vyrobené na bázi polyesterových pryskyřic


