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VYUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH STAVEBNÍCH HMOT PŘI 

ZŘIZOVÁNÍ OCHRANNÝCH ŽEBER V POLSKÝCH DOLECH 
 

The paper describes the technology and used materials for the building of the main gate ribs 
behind the advancing coal face, used at Polish mining. 
 
1. Úvod 

Důl Slask v Katowickém vojvodství dobývá uhelné sloje o mocnosti od 2,5 do 4,0m,  
které mají v nadloží mohutné pískovcové lavice. Poruby vybavené válcovými kombajny a 
posuvnými výztužemi jsou dobývány na řízený zával a zařazeny do 3. stupně nebezpečí 
otřesů. Jedním ze stanovených bezpečnostních opatření je ponechávání uhelných pilířů mezi 
vyrubaným a dobývaným porubem a to v některých případech  o šířce až 20 m. Vedení dolu 
hledalo řešení, jak snížit ztráty uhelné hmoty ponechané v těchto ochranných pilířích a ušetřit 
náklady na ražbu nových paralelních chodeb. Řešením, které bylo akceptováno báňskou 
správou, se ukázala výhodná stavba ochranných základkových pásů podél chodby 
realizovaných průběžně s postupem dobývaného porubu. Toto řešení je uplatňováno od roku 
1996. 
 
2. Ochranný základkový pás 
        Kolem chodby, která má být zachována pro dobývání příštího porubu, je průběžně stavěn 
s postupem dobývaného porubu tzv. ochranný základkový pás. Konstrukce tohoto pásu 
sestává ze dvou plotů z dřevěných stojek stavěných v prostoru mezi oblouky chodbové 
výztuže a první sekcí posuvné výztuže osově vzdálených 1,2m, které jsou příčně vyztuženy 
dřevěnými odkory 0,3 – 0,4 m od sebe vzdálenými ( viz obr. na příloze č. 1.) Prostor mezi  
stojkovými ploty musí bát řádně vyčištěn od napadané drtě a strop zbaven případných 
přečnívajících kusů dřev ze strany sekce. Mezi stojkové ploty se vkládají vaky z geotextilie o 
rozměrech 1,5 x 1,0 x 1,0 m, do kterých se následně načerpá rychletuhnoucí cemento-
minerální materiál. Vak je opatřen plnicím rukávcem, který po jeho naplnění a vyjmutí plnicí 
hadice plní funkci uzavíracího ventilu. Rozměr vaků je volen tak, aby bylo možno tyto 
ukládat svisle i vodorovně a po zaplnění tvořily určitou vazbu jako stavební prvky. Požadavek 
na čistotu prostoru  mezi stojkovými ploty je dán potřebou maximální stability vyplněného 
vaku a rovnoměrného rozložení sil při jeho zatížení tlakem nadložních vrstev. Případně 
ponechaná drť na počvě způsobuje destrukci vzniklého monobloku. Základem úspěchu je 
průběžné stavění ochranného pásu s postupující porubní frontou tak, aby čelo lícovalo se 
vstupem do sekcí posuvné výztuže a neopozdilo se za zálomovou hranu a celý prostor byl 
vyplněn od počvy až po strop. Tato délka odpovídá postupu porubní fronty o cca tři odrubané 
pokosy a době potřebné pro zatuhnutí minerální směsi tak, aby vak mohl být co nejdříve 
zatížen bořícími se nadložními vrstvami a nedovolil jejich rychlému poklesu.  Proto je plnění 
vaků organizováno podle postupu porubu, obvykle do směny, ve které jsou prováděny  
údržbářské práce a prováděna další bezpečnostní opatření ( viz obr. na příloze č. 2.) 
Minerální směs Tekblend, kterou vyrábí pro potřeby hornictví společnost FOSROC je do 
vaků čerpána specielním dávkovacím čerpadlem na sypké materiály. Čerpadlo je umístěno na 
úvodní chodbě předmětného porubu v min. vzdálenosti 100 m od porubní fronty mimo zónu 
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vlivu případného horského otřesu, kde je také umístěna zásoba minerálního materiálu 
potřebného na min. dvoudenní postup. Pro realizaci ochranného pásu je zapotřebí cca 4 
pracovníků. Dva obsluhují čerpadlo a dva zajišťují plnění vaků. 
 
3. Charakteristika hmoty a technická data čerpadla  

Tekblend je rychletuhnoucí, univerzální, jednosložková, prášková,minerálně-cementová 
substance, která po smísení se stanoveným množstvím vody vytvoří pastu mající schopnost 
v průběhu reakce mírně zvyšovat svůj objem. K mísení s vodou a dopravě kašovité směsi je 
používáno čerpadlo Mono WT 820, které je konstruováno k míchání směsi v poměru voda / 
prášek = 2 : 1 nebo 1 : 1. Pro běžnou potřebu je doporučován poměr 2 : 1, kdy ze 400 kg 
prášku a 800 litrů vody vyplníme objem 1m3. Veškerá voda je vyvázána  chemickou reakcí do 
struktury hmoty. Takto namíchaná směs dosáhne po  2 hod. tuhnutí pevnosti v tlaku nad 1 
Mpa a koncové pevnosti min. 6 Mpa. Zmenšením poměru voda / prášek na 1 : 1 získáme 
směs, která má po ztuhnutí koncovou pevnost v tlaku až 18 Mpa. Tato vyšší pevnost je však 
na úkor vyšších materiálových nákladů. Tekblend je pro snadnou manipulaci plněn do 25 kg 
papírových pytlů.  
 Čerpadlo Mono WT 820 je výrobcem dodáváno ve dvou modifikacích, které se liší 
rozměrově a váhově. Modifikace WT 820/1 je konstruována pro důlní provoz, tzn. rozměrově 
i pevnostně. Násypná, míchací, čerpací, převodová i motorová část je zasazena do pevného 
rámu o rozměrech cca 1,98 x 0,65 x 0,95 (výška) m. Váha bez příslušenství tj. hadic je 682 
kg. Čerpací jednotka – šroubové tlakové čerpadlo - je poháněna elektromotorem 500 V/50 Hz 
a výkonu 7,5 KW v nevýbušném provedení. Násypná část je opatřena hřebenem pro snadné 
rozřezávání pytlů. Výstup z čerpadla je uzpůsoben pro napojení dopravních, vysokotlakých 
hadic Js 25 nebo 32 mm. Používají se v délkách cca 20m. Pro řádné promíchání čerpané 
směsi je za běžných podmínek doporučována min. dopravní délka hadic 40 m. Na dole Slask 
byly použity hadice Js 25 o celkové dopravní délce cca 120 m. Potřebné množství záměsové 
vody je regulováno vestavěným průtokoměrem s napojením na důlní vodovod hadicí Js 16  
nebo záchranářskou typu „C“. 
K obsluze čerpadla plně postačí 2 pracovníci, kteří jsou k práci řádně proškoleni 
z bezpečnostních předpisů, návodu k používání a seznámeni s bezpečnostním listem hmoty 
Tekblend.  K zajištění bezpečnosti a hygienických předpisů obsluhujících pracovníků plně 
postačuje jejich vybavení osobními ochrannými pomůckami a protiprašným respirátorem. 
 
 Technické parametry čerpadla 
  Vyrobený objem :        m3/hod. 

zpěněné hmoty        15 
                          nezpěněné hmoty          6 
 Množství zpracované práškové substance:    kg/hod. 
 

pomalý chod      1 500 
rychlý chod      3 000 

 Dosah čerpání:            m 
    vodorovné uložení     až 300 
    svisle       až 60 
           Spotřeba vody: (při tlaku 0,5 Mpa) lt/min.                max. 100  



 
4. Výhody použitého materiálu 

Pomineme-li klasickou stavbu ochranných žeber podél chodeb a provedeme srovnání 
s technologií stavby ochranných pásů z plaveného popílku za peření nebo i do vaků 
musíme konstatovat, že použití materiálu Tekblend přináší přes svou cenovou výši 
nesporné výhody. Oproti používanému popílku a popílko-cementovým směsím je to 
skutečnost, že veškerá voda do reakce vstupující s Tekblendem je vyvázána, kdežto u 
popílkových směsí musíme počítat s vodou odfiltrovanou při sedimentaci. Při 
zvoleném vodním součiniteli 2 : 1 dopravujeme do místa aplikace jen 40% materiálu 
oproti použitému popílku nebo sádře což se pozitivně odrazí v úspoře směn pro 
dopravu, v potřebě menšího počtu dopravních nádob či kontejnerů i v menší 
zatíženosti dopravních tratí. Balení do 25 kg papírových pytlů umožňuje snadnou 
manipulaci. Tekblent při svém tuhnutí nevykazuje žádné zmenšení objemu, naopak 
mírně expanduje, tzn. že nevznikají pod stropem ani naplněnými vaky netěsná místa, 
která mohou být komunikačními cestami pro nežádoucí stařinnou atmosféru do 
činných děl. Rychlý nárůst pevnosti zaručuje včasnou únosnost postaveného 
ochranného pásu a tím ochranu dlouhého díla. Spojení výkonného čerpadla a 
vlastností hmoty umožňuje její čerpání až ze vzdálenosti 150 m před porubem tzn. 
z bezpečného místa , které není zatíženo nedostatkem prostoru jako v místech 
bezprostředně u porubu. 
 

5. Závěr 
Technologie stavby ochranných pásů podél chodeb za účelem jejich ochrany proti 
horským tlakům je uplatňována na Dole  Slask již od roku 1996 a využívá všech 
nových poznatků z oblasti techniky, technologií i hmot. Na obrázku přílohy č. 2 jsou 
znázorněny hrázky v odstupech 10 až 20 m za postupující porubní frontou stavěné 
kolmo na osu chodby. Tyto jsou stavěny z těsnící močovinové pryskyřice za účelem 
omezení provětrávání prostoru za porubem a lepšího využití větrního proudu pro 
ovětrávání vlastního porubu. U slojí náchylných k samovznícení uhlí slouží zároveň 
jako preventivní opatření proti vzniku endogenního požáru. 
Provoz na tomto dole velmi příkladně dokazuje, že technologii stavby ochranných 
pásů je možno kombinovat s používáním podvlaků, polygonů, středních stojek i hrání 
stavěných před postupujícími dobývacími pracemi a vhodně zakomponovat do 
dobývacího procesu. 



 



 


