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MATERIÁLY PRO PROVÁDĚNÍ TĚSNÍCÍCH MEMBRÁN 
 
Abstract: 
 
This paper describes properties of two ventilation coatings produced in Poland and 
possibilities of their applications. 
 
 
1. Úvod 
 
Pro regulaci větrání a rozvod větrů v dolech se pou�ívají větrní dvéře a závěsy, pro dočasné 
uzavření neprora�ených děl a důlních prostor nesouvisejících se stařinami, v nich� je 
vyloučena mo�nost iniciace výbuchu, pak těsné hráze. Jsou v�ak ře�eny i případy, kdy je 
nutno v co největ�í míře zamezit přístupu vzdu�ného kyslíku k uhelnému pilíři případně jeho 
průniku puklinami do vy��ího nadlo�í s cílem sní�it riziko samovznícení uhlí na minimum. 
K dosa�ení co nejlep�í těsnosti a omezení průtahů větrů se pou�ívá větrní plátno mnohdy 
v kombinaci s těsnícími pěnami. 
K ře�ení těchto problémů je mo�no vyu�ít nově vyvinutých materiálů k provedení tzv. 
těsnicích membrán. 
Dodávají se vět�inou jako předmíchané směsi, co� urychluje jejich aplikaci. Vyznačují se 
rychlým tuhnutím a nízkou propustností � vrstva okolo 3 mm ji� dostatečně zabraňuje 
průchodu plynů. Mají dobrou adhezi ke v�em materiálům � hornině, betonu, oceli, dřevu, 
textiliím.  
Mohou být proto vyu�ity: 

• při stavění a opravách objektů pro izolaci a usměrňování větrních proudů  
• jako prevence vzniku záparů nástřikem na uhelnou hmotu 
• - splňují-li po�adované parametry � i jako ohnivzdorná úprava pa�ení důlních děl 

z hořlavých materiálů.  
Některé z těchto materiálů (vyráběné na cementové bázi) jsou alternativou ke stříkaným 
betonům, to znamená, �e mají nosnou funkci a mohou tvořit pa�ení výlomu.  
 
Na�e firma provedla odzkou�ení dvou materiálů od polských výrobců. Jednalo se o Torkret 
elastyczny TE �1 od firmy Triochem a Křemopur od firmy Minova Poland.  
 
2. Charakteristika hmot, technické prostředky k realizaci membrán. 
 
A � Torkret elastyczny 
 
Je hmota, kterou získáme vzájemným strojním vymícháním ze dvou komponent. Slo�ka A je 
vodní disperse modifikovaných polymerů, slo�ka B je tvořena směsí cementů, minerálních 
plnidel a modifikujících přísad. Slo�ky A a B jsou baleny tak ( A -30 kg, B - 8 kg ), aby 
tvořily jeden komplet. Po vzájemném vymíchání obou slo�ek získáme hmotu konzistence  
pasty, která je pomocí čerpadla , hadice a reprofilační pistole, do ní� je přiváděn stlačený 
vzduch, naná�ena na po�adovaný povrch stříkáním. Hmota se naná�í na suchý nebo i vlhký 
povrch zbavený prachu, mastnot a  uvolněných částic hornin, ve vrstvách do síly 4 � 8 mm. 

 1

mailto:krcmar@carbotech.cz


Vymíchanou hmotu je mo�no naná�et i ručně zednickou technikou av�ak jen na malé plochy 
pro malý výkon prováděných prací. Po vytvrzení, které trvá 30 � 90 min. v závislosti na 
teplotě prostředí, tvoří trvalou, celistvou, těsnou a elastickou vrstvu, která je odolná na 
okysličení, světlo, působení vody a plynů. Teplota okolního prostředí je doporučována 
v rozmezí 5 � 30 0C. Vytvrzená hmota je obtí�ně zápalná, samozhá�ivá a antistatická. 
Deklarovaná pevnost v tlaku je 2 Mpa v ohybu 1,5 Mpa, průta�nost po 24 hod. 25%.  
 
Technické zařízení: 
Vzájemné promíchání obou slo�ek je prováděno v míchací nádobě o objemu cca 60 lt. ( 2 
komplety ) klasickou vzduchovou vrtačkou  ( VU 3 atp. ) opatřenou míchacím nástavcem. 
Namíchaná směs je vyklopena do podávacího čerpacího agregátu KTX 32N, který je tvořen 
nálevkou s rámem, pohonnou jednotkou na stlačený vzduch s vřetenovým čerpadlem a 
vzduchovým rozvodem s ovládáním. 
 
Základní technické údaje: 
Dopravní výkon max.      0,7 m3/hod. 
Výstupní tlak       1,0 MPa 
Výkon motoru       1,8 kW 
Počet stupňů       1 
Provozní tlak stlačeného vzduchu    0,4 � 0,6 MPa 
Průměr na výstupu z čerpadla    32 mm 
 
 
B � Křemopur 
 
Je hmota, kterou získáme vzájemným strojním vymícháním slo�ek A � roztok organických 
aditiv a sodného vodního skla a B � modifikovaný polyisokyanát na bázi 4,4´- difenylmetan-
diisokyanátu  (MDI). Slo�ky jsou baleny do kanystrů ( A �30 kg, B � 25 kg ) tak, aby tvořily 
jeden komplet. Jejich objemový poměr mísení je 1 : 1. Slo�ky jsou čerpány zubovým 
čerpadlem a dopravními vysokotlakými hadicemi dopravovány do smě�ovače, ve kterém 
dochází k jejich důkladnému promíchání a dále pak do reprofilační pistole. Do ní je přiváděn 
stlačený vzduch, který působí jako nosné médium, jím� je namíchaná hmota naná�ena na 
upravovaný povrch. Tento povrch musí být zbaven prachových nečistot a uvolněných částic. 
Mů�e být suchý i mokrý, ne v�ak mastný. Hmota se na povrch ukládá ve vrstvách a� do 
po�adované síly, která mů�e být od 2 � 4 mm. Při naná�ení je nutno dbát na to, aby nová 
vrstva byla naná�ena po zavadnutí předcházející a nebyla příli� silná. Jinak by docházelo ke 
stékání případně i vytváření ne�ádoucích trhlin. Čas reakce je cca 10 min., tak�e povrch, je-li 
připraven v dostatečné plo�e, je mo�no stříkat kontinuálně. Naná�ený materiál má výbornou 
přilnavost na ve�keré povrchy, tj. horninu, �elezo, beton, cihlu, dřevo, větrní plátno, jutu i 
síťovinu o okatosti 1 mm. Po vytvrzení, které trvá cca 60 � 90 min. obdr�íme pru�nou 
membránu odolnou proti vodě, plynonepropustnou, s průta�ností a� 500%, obtí�ně zápalnou, 
samozhá�ivou a s vhodnými elektrostatickými vlastnostmi. 
Pro své vlastnosti je mo�né tuto hmotu také injekovat do trhlin a puklin jak v horninovém 
masivu tak naru�ených konstrukcích. 
 
 
Technické zařízení: 
Čerpání slo�ek je prováděno čerpadlem typového označení SK 90, které sestává ze vzduchové 
ho motoru pohánějícího dvě zubové čerpací jednotky, dvou nádob na slo�ky A a B a 
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hydraulického rozvodu. V�e je ulo�eno v trubkovém rámu, který umo�ňuje snadnou 
manipulaci a přemístitelnost. 
Základní technické údaje: 
Max. dodávané mno�ství čerpaných slo�ek    20 lt/min. 
Max.provozní tlak injekčního media     16 MPa 
Výkon vzduchového motoru      8 kW 
Provozní tlak stlačeného vzduchu     0,4 � 0,6 MPa 
Spotřeba stlačeného vzduchu při 0,4 MPa    8 m3/hod. 
Typ vysokotlakých dopravních hadic     JS 10, JS 13 
Smě�ovací zařízení       min. 2 stupně 
Hmotnost bez vysokotlakých hadic     80 kg 
 
 
3. Průběh zkou�ek a jejich výsledky 
 
Zkou�ky byly provedeny s vý�e popsanou technikou  na podklady, které by svým charakterem 
a povahou odpovídaly mo�nému pou�ití v důlních podmínkách. Torkret elastyczny byl 
zkou�en na plochu tvořenou prkny a jutou v simulovaných podmínkách na povrchovém 
pracovi�ti a na povrch z větrního plátna, juty a síťoviny o okatosti 1 x 1 mm v podmínkách 
důlních. V obou pokusech bylo dosa�eno dobrého výsledku. Nastříkaná plocha v�ak nebyla 
úplně celistvá a jednolitá. Pro dosa�ení plynonepropustné vrstvy musí být její síla alespoň 4 
mm. Doba vytvrzování byla podstatně del�í ne� deklarovaných 30 � 90 min. Po 24 hodinách 
byl odebrán vzorek, na kterém byla ověřena pevnost a pru�nost vytvořené membrány po 
namáhání ohybem a bodovým tlakem. Po několikerém prohnutí vzorku o 90 � 180 stupňů se 
vytvořily v plo�e trhliny, co� potvrdilo deklarovanou pru�nost cca 25 %. 
Křemopur byl zkou�en v důlním prostředí na plochu tvořenou větrním plátnem, jutou, 
síťovinou o okatosti 1 x 1 mm, betonové pa�nice, dřevěnou tyčovinu, potrubí a obloukovou 
výztu�. Z povrchů, na kterých byl usazen prach byl tento odstraněn smetením. Ve v�ech 
případech do�lo na zkou�ených povr�ích k velmi dobrému přilnutí a spojení s podkladem. Při 
dodr�ení technologického postupu, tj. postupného naná�ení v malých vrstvách, bylo dosa�eno 
celistvé vrstvy o síle cca 2 � 4 mm. Tam, kde byla nastříknuta silněj�í vrstva do�lo ke stékání 
a síla vrstvy po zatuhnutí byla nerovnoměrná. Po 24 hodinách byly odebrány vzorky 
z ohebných materiálů a provedena zkou�ka ohybem na mo�né po�kození. Vzorky na větrním 
plátně, jutě i síťovině si zachovaly svou celistvost a pru�nost. 
 
Porovnáme- li oba zkou�ené materiály, mů�eme konstatovat, �e oba mají své vyu�ití. U 
Torkretu elastyczneho je příprava poměrně slo�itá, proto�e materiál je nutno předmíchat.  
Technické zařízení umo�ňuje hrub�í zacházení, není nutno zvlá�tní pozornosti při naná�ení 
vrstvy. Rovně� nejsou nutná speciální hygienická opatření.  
U aplikace Křemopuru je nutno věnovat maximální pozornost nezaměnitelnosti slo�ek při 
doplňování do nádob čerpadla a mít určitou zku�enost při naná�ení na podklady různého 
charakteru a v obsluze čerpadla. Ve své podstatě je v�ak tato technologie pro zku�ené 
pracovníky jednodu��í. Je v�ak nutné dodr�ovat zásady pro pou�ívání chemických materiálů 
v podzemí. 
 
4. Závěr 
 
Odzkou�ené materiály prokázaly, �e svými vlastnostmi a charakterem vhodně doplňují řadu 
schválených a vyu�ívaných materiálů. Mohou být vyu�ity jako samostatné membrány 
nástřikem  na pevný podklad nebo v kombinaci s ji� pou�ívanými podkladovými materiály. 
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