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VYPLŇOVÁNÍ VÝLOMU KOMUNIKUJÍCÍHO SE STAŘINAMI 
WILFOAMEM K 

 
Anotace :         
             In 1988 mine entry nr. 38 803 was drived in the 7th extracted floe of plant Lazy.  
The original mine entry which was drived under roof of the seam the "38" had to be replaced 
by a new mine entry drived on the bottom base of the seam as a result of pasty direction of the 
main roof of the "38th" seam and increased geomechanical pressures.   
  During preparation of the 4th extracted panel these mine entries had to be 
passed by drived mine entry nr. 38 709-1 keeping 5 m wide solid rock considering to 
dilapidatly liquidated panel nr. 138 706. 
 The arrangement stopping access of oxygen over passed old mine entries to closed 
goafs had to be received because of high risk of renovation gob fire in closed coal face goafs  
 Thanks consultation with experts from CarboTech s. r. o. it was proceeded to applicate 
the Wilfoam K, a filling material with supporting and closing effect. 
 
 

 
 V roce 1988 byla v 7. dobývací kře závodu Lazy ražena důlní chodba č. 38 803. 
Vzhledem k nesoudržnému bezprostřednímu nadloží "38" sloje a zvýšeným geomechanickým 
tlakům, musela být původní třída vyražená pod stropem sloje, nahrazena novou důlní třídou 
vedenou po počvě sloje podejitím původní třídy. (viz. Obr.č.1) 
 
 Přijetím změny koncepce hornické činnosti při přípravě 4. dobývacího bloku v 7. kře 
musela být tato již 10 let stará důlní díla procházena napříč nově raženou třídou 38 709-1 při 
zachování 5 m širokého celíku vůči stařinám havarijně likvidovaného bloku  138 706.  To 
ovšem předpokládalo zúžení uzavírací hráze na tř.38 803 a její případné dotěsnění. Vlastní 
rozsah poškození zůstatkového ochranného pilířku musel být ověřen speciálními vrty 
realizovanými po konzultacích s geomechanickým útvarem. Z důvodu vysokého rizika 
obnovení záparu ve stařinách uzavřeného porubu, v případě aerodynamické komunikace 
závalu s raženou separátně ovětrávanou třídou, musela být přijata přísná bezpečnostní 
opatření zamezující přístupu kyslíku přes přecházená stará důlní díla do uzavřených stařin 
porubu 138 706. 
 Vzhledem ke složitosti a závažnosti řešení problematiky byla v předstihu stanovena 
tato  technicko-organizační opatření : 
 
 1) Snížit riziko otevření závalových prostor zmenšením světlého profilu ražené třídy. 
Tohoto bylo dosaženo uskočením pravého boku (od stařin) o 0,5 m od staničení 190 m do 
staničení 205 m raženého důlního díla a částečným snížením jeho výšky. 
 



 2) Byla naprojektována pětice ověřovacích vrtů, kterými byl zjištěn skutečný stav 
záplavu podcházených starých důlních děl. Tyto vrty měly následně sloužit k vyplnění 
případných kaveren.  
 
 3) Zajistit zpevnění hrany uhelného pilíře v místě jeho styku se starou důlní chodbou 
injektáží dvousložkovým polyuretanovým lepidlem. 
 
 Ražba tř. 38 709-1 vedena ve sloji č. "530" v 7. dobývací kře prochází v 
inkriminovaném místě antiklinálou. V bezprostředním nadloží se nachází kořenový prachovec 
a do vzdálenosti 3 m je místně vyvinuta sloj "37f" o mocnosti do 0,6 m. Sousední uzavřený 
porub 138 706 byl dobýván v celkové mocnosti cca 4 až 5 m a daným místem procházel již 
před rokem. Proto se předpokládalo, že tlakové projevy prolamujícího se nadloží na ochranný 
pilíř budou již odezněné a izolační hráz v důlní třídě č. 38 803 bude částečně poškozena. Při 
přiblížení se ražby na vzdálenost 2 m k očekávanému místu procházení plavené uzavírací 
hráze na tř. 38 803 byly navrtány injektážní vrty které ověřily, že došlo k narušení celistvosti 
ochranného pilíře. Čtyřmi vrty byl injektován Bevedan-Bevedol S. U dvou výše orientovaných 
vrtů nedošlo ke konečnému vyplnění nakontaktovaných kaveren ani po injektáži cca 200 l 
lepících hmot. Pokračováním ražby tř. 38 709-1 s probitím do podcházené třídy 38 803 bylo 
zjištěno, že původní část třídy 38 803 je značně deformována a částečně nedoplavena. V jejím 
stropě a na jejich bocích byly rozsáhlé kaverny. V důlně-měřické dokumentaci bylo zjištěno, 
že nad starou důlní chodbou byly místně i hráně vyplňující vícevýlomy podbudované již před 
deseti lety. Vydobytím sousedního porubního bloku však došlo jeho nakontaktováním k 
rozšíření a vykomínování původních vícevýlomů. Vznikla obava, že zjištěné kaverny jsou 
propojeny se závalem. S cílem ověřit rozsah kaveren bylo realizováno 5 vrtů. Vždy dva vrty o 
průměru 50 mm z každé strany do bezprostředního nadloží původní tř.38 803 pod úhly 30 – 
40 stupňů a jeden středem místa podcházení téměř kolmý. Kaverna byla takto ověřena  v plné 
šíři stropu původního důlního díla a to jako naprosto otevřená vůči stařinám. Vzhledem ke 
spádovým přímkám (hřeben antiklinály) a rozsahu závalu nešlo využít žádnou z klasických 
injektážích metod pomalu sedimentujícími, popř. tuhnoucími materiály. 
 
Na základě konzultací s odbornými pracovníky firmy CarboTech Bohemia s. r. o. bylo 
přistoupeno k aplikaci výplňové hmoty s podpěrným a těsnícím účinkem Wilfoam K.  Za 
účelem přímé injektáže prostřednictvím ponechaného soutyčí v ověřovacích vrtech muselo být 
k zefektivnění prací postaveno lehké bednění typu „BRUDNIK“. Cementová pěna s ohledem 
na malou vlastní hmotnost a krátký čas reakce byla optimální hmotou pro dotěsnění 
vícevýlomů také ve stropě podcházené třídy. Proto byly navrtány doplňkové injektážní vrty do 
stropu ražené třídy č.38 709-1 nad původní podcházenou třídu 38 803 a nataženo ochranné 
pletivo s jutou  zamezující vytékání. V přípravné etapě byly duté prostory nad výztuží 
vysádrovány, čímž byl vytvořen ochranný krunýř zamezující pozdějšímu vytékání. Na pravém 
boku ražené třídy byl postaven hrudník. Následně byl vyplněn cemento-popílkovou směsí až 
ke stropní části vyražené třídy 38 709-1. Po těchto přípravných pracech následovala vlastní 
injektáž WILFOAMU K. 
Kontinuální míchací a čerpací agregát o rozměrech 2620 x 1100 mm - čerpadlo UELMAT 
S 35 Schaum  určené ke zpracování cementových napěňujících stavebních hmot o hmotnosti 
900 kg, byl zapůjčen firmou CarboTech – Bohemia, s.r.o. Má pneumatický motor pro 
dávkovací zařízení a vlastní pneumatické čerpadlo, které je schopno v závislosti na 
konzistenci, dopravní vzdálenosti a tlaku dopravit max. 20 m3 směsi za hodinu . Vlastní 
WILFOAM K se mísí v poměru 1 : 1 a může dosahovat pevnosti v tlaku až 0,7 MPa. Je balen 
v papírových pytlích po 25 kg, uložených na EUR paletách v množství 40 ks, celkem tedy 



1.000 kg. Pro injektáž kaverny nad raženou třídou 38 709-1 bylo spotřebováno celkem 5.000 
kg prefabrikované napěňující směsi. Lze propočítat, že rychlou injektáží bylo během jediné 
směny vyplněno cca 50 m3 dutin vícevýlomů cementovou směsí čerpanou přes ponechané 
vrtné trubky v ověřovacích vrtech. Obsluhu čerpadla řídili firemní pracovníci a čtveřice 
zaměstnanců zajišťovala trvalý přísun prefabrikované směsi. 
 
Na základě následných odběrů vzdušin při poklesech barometrického tlaku bylo ověřeno, že 
již nedochází k „dýchání“ stařinné atmosféry do činné důlní třídy 38 709-1. Opačně bylo 
odebráním vzorku stařinné atmosféry přes analýzní vrt ve st.180 m na tř.38 709-1 směřovaný 
do stařin uzavřeného porubu 138 706 potvrzeno, že činné prostření (průchodní větrní proud) 
nekomunikuje bývalou kavernou se stařinami, neboť obsah kyslíku v odebraném vzorku 
stařinné vzdušiny byl jen 4 %. 
 
 
Závěr : Prvotní zkušenost s bezpečným vyplňováním výlomů získaná na Dole Lazy při 
aplikaci WILFOAMU K do rozsáhlé kaverny nad raženou třídou 38 709-1 komunikující se 
stařinami havarijně uzavřeného porubu 138 706 je velice pozitivní. Vysoce je ceněna 
operativnost firmy CarboTech – Bohemia s.r.o., pokud jde o zapůjčení a obsluhu čerpadla 
UELMAT S 35 – Schaum, se kterým jsme doposud neměli žádnou zkušenost. Drobnou 
nevýhodou je rozměrnost tohoto čerpadla, které na druhou stranu dokáže vytvořit tlak přes 1 
MPa a takto vyplnit kaverny, popř. zapadané vícevýlomy v celistvý kompozitní materiál. 
Cílem aplikace bylo zabránění výstupu stařinné atmosféry, příp. obnovení záparu ve stařinách 
porubu 138 706, čehož bylo dosaženo. Navíc nedochází k dalšímu nekontrolovatelnému 
rozšiřování výlomu. Tímto byly vytvořeny odpovídající podmínky pro budoucí bezpečné 
podcházení staré důlní chodby připravovaným porubem 138 708. 



 


