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ZÁBRANA VÝSTUPU METANU DO DŮLNÍHO DÍLA ZE STAŘIN 
PORUBU PŘI VĚTRÁNÍ SYSTÉMEM „Y“ 

 
 

 
Úvod 
 
Problematika zabránění výstupu metanu ze stařin porubu a z narušeného předpolí je řešena 
různými způsoby podle zkušeností a technických možností důlních závodů. Používá se formy 
nástřiků sádry k utěsnění horniny nebo nástřiku na větrní plátno popřípadě filtrační tkaninu – 
jutové plátno. Mezery mezi horninou jsou utěsňovány dřevitou vlnou. Tyto způsoby mají 
velkou nevýhodu v časové náročnosti na dopravu materiálu, ve velké netěsnosti sádrového 
rmutu při smršťování po vytvrdnutí. Další podstatnou nevýhodou těchto metod je, že 
v případě, kdy dochází ke změně profilu důlního díla vlivem tlaků v nadloží a těsnicí plátno 
kopíruje profil důlního díla, zůstávají úseky, které nejsou dostatečně ovětrávány větrním 
proudem a v nich dochází ke zvýšené koncentraci metanu. Proto bylo hledáno řešení nové a 
progresivnější. 
 
 
Charakteristika porubu č. 084361 
 
Porub 084361 je situován ve sloji 084 (227), která je zařazena do 2. st. nebezpečí PUP, 
samotný porub je bez nebezpečí PUP (dle příkazu č. 7/2000 ZD). Mocnost sloje celková cca 
1,5 m, délka porubu 186 m, směrná délka porubu cca 1 280 m. Porub je dobýván technologií 
na řízený zával, exploatace je prováděna pluhovou technologií. Dobývacím zařízením je pluh 
KHS 2, hřeblový dopravník 3 E 74 VS, VB 3D. Pro zajišťování porubu je použita posuvná 
výztuž Hemscheidt KG 291-SM5. Větrání porubu je řešeno průchozím větrním proudem, kdy 
úvodní větry jsou přiváděny od vtažné jámy II/4 na lokalitě Staříč překopy a chodbami až do 
porubu, úpadním vedením větrů přes porub a dále odváděny výdušnou chodbou na 4. patro 
lokality Chlebovice, kde ŠPV – 22 jsou odváděny do výdušné jámy III/5. Jedná se o systém 
větrání „Y“, kdy SVO je situováno jako mezioblastní mezi lokalitami Staříč a Chlebovice. 
 
 
Zdůvodnění potřeby zábrany výstupu metanu 
 
U předmětného porubu 084361 plán OPD stanovil PVP v množství Q = 11,5 m3sec-1, tj. 690 
m3min-1 a předpokládanou rychlost větrů v porubu 3,54 ms-1. Degazace porubu je prováděna 
na základě projektu větrání a degazace schváleného závodním dolu a posouzena a schválena 
odborným útvarem DPB Paskov. Přestože  plánované množství větrů přes porub bylo 
překročeno  a byly realizovány dodatečné degazační vrty do nadloží na výdušné chodbě 
porubu v úseku od výchozí prorážky, metanové poměry si vyžádaly provozování porubu na 



výjimku do 1,5 % metanu, která byla povolena závodním dolu v souhlasu s vyhláškou ČBÚ č. 
22/89 Sb. § 83 odstav. 5. Pro rozřeďování metanu, který vystupoval z rozrušeného nadloží za 
provozovaným porubem a to zejména v úseku 0 – 40 m od výchozí prorážky, bylo použito 
několika tahů rozviřovacího potrubí průměru 50 mm umístěného pod stropem důlního díla. 
Vlivem tlakových projevů došlo ke změně profilu důlního díla za porubem a proto i účinnost 
rozřeďovacího potrubí byla vzhledem k měnící se vzdálenosti tohoto potrubí od vystupujícího 
zdroje metanu v jednotlivých úsecích různá. Pro zajištění bezpečného provozu porubu a 
dalších ražeb důlních děl a prorážky pro přípravu těžebních porubů ve sloji 084, které 
probíhaly z výdušných větrů porubu 084361, přistoupilo vedení závodu k realizaci zhotovení 
zábrany proti výstupu metanu pomocí nové technologie s využitím plastické pěny Spotizol. 
 
 
Charakteristika těsnicí hmoty a čerpadel 
 
Dvousložková těsnicí hmota Spotizol je vyrobena z formaldehydové pryskyřice a 
katalyzátoru, nepodléhá biologické korozi, základní složky jsou nehořlavé a rozpustné ve 
vodě. Hotová těsnicí hmota je ve vodě nerozpustná, nehořlavá, nepřenáší plamen a nedoutná. 
Při stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnicí vlastnosti. Vyrábí se v místě aplikace 
čerpáním obou složek dvouplunžrovým čerpadlem  v poměru složek  1 : 1 do speciální 
zpěňovací pistole, ve které dochází za pomocí stlačeného vzduchu k napěnění katalyzátoru a 
následnému smísení s pryskyřicí. Podle volného prostoru, do kterého je prováděna aplikace a 
zkušeností obsluhy může dosáhnout stupeň napěnění 40 – 50 násobku objemu složek do 
reakce vstupujících. Hmotnost vytvrzené suché pěny se podle stupně napěnění pohybuje od 
10 – 15 kgm-3. Těsnicí hmota Spotizol se vyrábí pomocí přenosných pneumatických  souprav 
Hydrox-Adal s výkonem 14 dm3min-1 čerpaných komponent při tlaku stlačeného vzduchu 0,5 
MPa. Za optimálních podmínek se čerpadlo umísťuje do vzdálenosti 20 m od místa aplikace a 
s ohledem na pohon stlačeným vzduchem je prakticky použitelné ve všech důlních dílech. 
 
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 manžety pro zabránění výstupu metanu na třídě 0845245 
 
Těsnicí manžeta byla provedena na dělící třídě 0845245/1, která sloužila jako výdušná chodba 
pro porub 084361, v celkové délce cca 40 m a to od místa výchozí prorážky ve směru postupu 
porubní fronty (příloha č.1). V první fázi bylo přistoupeno k opravě pažení výztuže důlního 
díla, které bylo poškozeno důlními tlaky, přestože výdušná chodba za postupujícím porubem 
byla zajišťována pomocí plaveného cementopopílkového žebra plaveného do vaků. Oprava 
byla provedena pomocí tahokovu, který byl upevněn mezi TH výztuž a tím se vytvořila kostra 
manžety. Na takto vytvořenou kostru bylo upevněno větrací plátno pomocí vázacího drátu po 
celém obvodu důlního díla v pásech vodorovně s důlním dílem a jednotlivé spoje překryty 
navzájem a spojeny pomocí vázacího drátu. Prostor mezi stávající výztuží a vytvořenou 
kostrou s větrním plátnem byl postupně pomocí výstřikové hadice vyplněn těsnicí hmotou – 
pěnou typu Spotizol za použití čerpací soupravy Hydrox-Adal. 
 
 



Zhodnocení a přínos 
 
Při stavbě a realizaci těsnicí manžety bylo použito v profilu díla cca 10 m2  a délky 40 m 
celkem 1 380 litrů složky A pryskyřice a 1380 litrů složky B katalyzátoru. K opravě pažení 
důlního díla se spotřeboval 1 balík tahokovu a 300 m větrního plátna. Vytvořením těsnicí 
manžety v kombinaci s rozřeďovacím potrubím ø 50 mm se podařilo udržet metanové poměry 
na výdušné třídě za postupujícím porubem 084361 v bezpečných mezích a zejména zajistit 
provoz ražeb důlních chodeb, které připravovaly těžební kapacity v oblasti lokality 
Chlebovice na roky 2001 – 2002. 
 
 
Závěr 
 
Získané zkušenosti s použitím plastické pěny Spotizol a přenosné soupravy Hydrox-Adal 
ukazují na úsporu směn při dopravě materiálu, časovou úsporu při vlastní realizaci, 
nesrovnatelně vyšší kulturu práce při zpracování pěny oproti sádrové metodě. Vzhledem 
k tomu, že způsob větrání porubu systémem „Y“ je na závodě Staříč používán často – 
důvodem je situování porubů do mezioblastních SVO, předpokládáme další rozvinutí této 
metody. Pro větší efektivitu a znovupoužití materiálu chceme realizovat vyplňování prostor 
pomocí plastické pěny v kombinaci s obvodovou manžetou, která by byla z geotextilie, 
uchycena na stávající výztuž a po dokopání porubu, kdy dojde k její nefunkčnosti, 
znovupoužitelná. Použití těsnicí hmoty Spotizol v našem případě prokázalo vysoké uplatnění 
při zajišťování bezpečnosti v oblasti větrání.                    
 




