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ZPEVNĚNÍ A UTĚSNĚNÍ UHELNÉHO CELÍKU VE 29B. SLOJI 2. KRA  

MOČOVINOVOU PRYSKYŘICÍ 
 
 
 
Anotace: 
Application of urea-formaldehyd sealing material Krylamin DU/S for strengthening and 
sealing of a coal seam pillar between two galleries to reduce the selfcombastion risk. 
 
 
1. Popis situace k řešenému problému – příloha č.1 
29. sloj 2. kra je nebezpečná samovznícením uhlí. Proto před zahájením přípravy a 
dobýváním každého porubu jsou hodnocena rizika s posouzením míry nebezpečí 
samovznícení uhlí stanovením tzv. kriteria „M“. Překročí-li toto kriterium hodnotu 35, jsou 
přijímána preventivní opatření. Pro dobývání porubu č. 293201, jehož kriterium „M“ přesáhlo 
35, byla mj. stanovena a následně doplněna pracovními pokyny závodního dolu tato opatření: 
• stavba těsnících hrázek a zatěsňování styku porub – chodba použitím močovinových pěn 

za účelem omezení zóny provětrávání vyrubaného prostoru a usměrnění průchodního 
větrního proudu do pracovního prostoru porubu 

• pravidelný odběr tzv. „mokrých“ vzorků vzdušin pro ověření koncentrací běžných plynů 
tj. kyslíku, metanu, kysličníku uhličitého a uhelnatého 

• pravidelný odběr tzv. „suchých“ vzorků vzdušin, pro rozbor chromatografem, za účelem 
ověření vyšších uhlovodíků, z jejichž výskytu a koncentrace se hodnotí postupující 
stádium samovzněcovacího procesu 

Po dokopání porubu č. 293201 byl proveden výkliz technologického zařízení a jeho 
výbuchuvzdorné uzavření. V návaznosti na řešení vstupu do spodní lávky a dobývání porubu 
č. 294201 vyvstal problém, jak řešit ošetření a zpevnění zbytkového uhelného pilíře, který 
bude větrně – depresně – namáhán, protože bude ponechán mezi čerstvými zkratovými větry 
a výdušnou chodbou z porubu s větry opotřebenými. K realizaci na kříži chodeb č. 293287, 
č. 93295 a č. 293223 vyražených v profilu K12 byla navržena následující opatření: 
 
• na chodbě č. 293287 po délce 10 m od chodby č. 293295 (ve vrchní lávce) provést 

zpevnění pravého boku tlakovou injektáží 
• na chodbě č. 293295 provést zpevnění levého i pravého boku díla po délce  0 - 5 m 

tlakovou injektáží (tj. za místo stavby filtračního peření pro budoucí plavenou hráz na 
chodbě č. 293295) 

• na chodbě č. 293223 v úseku 0 - 15 m (tj. až za místo stavby peření budoucí plavené 
hráze, jejíž délka bude stanovena podle místních podmínek) provést zpevnění pravého 
boku díla tlakovou injektáží  

• zpevnění uhelného celíku tlakovou injektáží provést ve dvou časových etapách tak, aby 
práce byly ukončeny před započetím stavby peření pro plavené hráze 

 
 
 



 

2. Charakteristika močovinové těsnící hmoty KRYLAMIN DU/S 
KRYLAMIN DU/S je dalším z produktů průmyslové chemie pro použití v hornictví. Svou 
podstatou se jedná o dvousložkový injektážní tmel na bázi močovino-formaldehydových 
pryskyřic. Základní složkou je močovino-formaldehydová pryskyřice s modifikujícími 
přísadami, která po smísení s katalyzátorem – vodným roztokem kyseliny ortofosforečné - 
vytvoří kompaktní pevný tmel. Mísící objemový  poměr složek tj. pryskyřice a katalyzátoru je 
4 : 1. Nízká viskozita a relativně rychlá reakce spolu s modifikujícími přísadami, které 
způsobí v průběhu chemické reakce mírné, až pětinásobné zvýšení objemu, umožní 
maximální vyplnění rozvolněného masivu. Pro tuto schopnost se výplňový tmel DU/S 
využívá všude tam, kde potřebujeme nejenom zpevnit, ale i utěsnit rozvolněný masiv. 
Jednotlivé složky jsou nehořlavé a rozmyvatelné vodou, vytvrzený tmel je nehořlavý a 
vodovzdorný. Probíhající chemická reakce je isotermní. Proto jsou močovinové pryskyřice a 
tmely využívány všude tam, kde se setkáváme s hořlavými materiály, které nechceme teplotně 
namáhat chemickou reakcí tmelů, jejichž reakce je exotermní. Aplikace do horninového 
masivu je prováděna do předem připravených vývrtů přes hydraulické pakry (obturátory) 
pomocí dvouplunžrových čerpadel Hydrox-Adal, která jsou použitelná pro tlakovou injektáž 
močovinovými těsnícími tmely i vyplňování volných prostor těsnícími pěnami a to po malé 
úpravě. 
 
 
 
3. Technické provedení - příloha č. 2 a č. 4  
Chodby č. 293295, 293287 a 293223 jsou vyraženy ve sloji č. 29b spodní lávce, její vrchní 
části, kde se mocnost pohybuje okolo 1,7 m. Ocelová výztuž K12 je stavěna s roztečí 0,5 m, 
vrchní oblouk je pažen betonovými pažnicemi, boky až k počvě zajištěny tahokovem. Chodby 
byly vyraženy s přibírkou počvy, takže sloj se nachází v boku.  Vrty pro tlakovou injektáž 
byly umístěny do středu sloje s osovou vzdáleností 1 m. V pažícím tahokovu byly vystřihnuty 
otvory 10x10cm, přes které byly do sloje provedeny vývrty ∅  42 mm vzduchovou vrtačkou 
VU3 a spirálovým vrtákem o délce cca 2 m. Na místo bylo dopraveno čerpadlo Hydrox-Adal 
upravené pro tlakovou injektáž s poměrem čerpaných složek 4 : 1 tj. čtyři díly pryskyřice 
k jednomu dílu katalyzátoru, směšovací pistole, prodlužovací plnící trubky, potřebný počet 
hydraulických pakrů a 1890 kg složek tmele Krylamin DU/S. V první fázi byla snaha o 
využití zkušeností z let minulých a to prováděním injektáže do vývrtů uzavíraných pomocí 
mechanické jehly, jejíž zatěsňovací element (pryžová ucpávka) je ve vývrtu rozepínán pomocí 
šroubu. Značné rozrušení uhelného pilíře, kdy docházelo k výtokům tmele po puklinách, 
vyžadovalo provádění injektáže s přerušováním vtlačovaného tmele, což se při opakovaném 
natlakování vývrtu projevilo obtokem kolem jehly a zpětným tlakem směrem k čerpadlu 
(čerpadlo nebylo možno zcela zastavit). Proto byly pro další injektáž použity hydraulické 
pakry PS 40-6. Tyto pakry zatěsní vývrt po větší délce, pryžový zatěsňovací element je 
napružen tlakem čerpadla a zpětný ventil nedovolí zpětný pohyb injektovaného tmele směrem 
k čerpadlu. Tím umožní lepší využití tlaku směrem do dna a boků vývrtu a lepší penetraci 
horniny i při zastavení čerpadla. Bylo zainjektováno 31 vývrtů s průměrnou spotřebou cca 
30 kg na 1 m vývrtu. Tato spotřeba svědčí o značném rozrušení uhelného celíku v předmětné 
oblasti a o opodstatněnosti stanovených opatření. 
 
 
4. Očekávaný přínos - příloha č. 3 a č. 4  
Pro vedení výdušných větrů z porubu č. 294201 ve spodní části spodní lávky 29b. sloje 
musela být provedena obtínka chodby č. 293223, na které je uzavírací hráz dokopaného 
porubu č. 293201 chodbou č. 294241 a bude vyražena spojnice k chodbě č. 293295. Toto 



 

řešení umožní postavení plavených popílkových hrází v bezprostřední blízkosti kříže chodeb 
č. 293295, 293287 a 293223 a tím oddělení čerstvých a výdušných větrů v předmětné oblasti. 
Zpevnění uhelné sloje tlakovou injektáží v bezprostřední blízkosti kříže umožní provedení 
záseků stavěných hrází do zpevněné horniny a jejich umístění tak, aby prostor před hrázemi 
nebylo nutno ovětrávat separátním větráním a bylo zamezeno nežádoucím průtahům větrů 
mezi větrními proudy. Realizovaná injektáž je jedním z mnoha opatření provedených pro 
vyšší bezpečnost provozu v připravovaném porubu. 
 
 
Přílohy: 
1. Výsek důlní mapy 29b. sloje ve 2. kře – stávající situace 
2. Řezy chodbami č. 293295 a 293223 v blízkosti kříže s rozmístěním vývrtů 
3. Výsek důlní mapy 29b. sloje ve 2. kře – plánovaná situace 
4. Výsek důlní mapy s pozicemi vývrtů a uzavíracími hrázemi – cílový stav 










