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POUŽITÍ PRUŽNÉ FOLIE K ZAMEZENÍ PRŮTAHŮ 

VĚTRŮ 
 

Abstract: The paper deskribes the first application of a flexible coating as a mine sealant 
made from the silicate resin Kremopur. The coating was sprayed over  the entire surface of a 
„ventilation hollow“ in the coal face 3 3952 in the mine Doubrava to present the access of 
oxygen to coal above the support. 
 
1. Úvod 
Těžební blok porubu č. 3 3952 se nacházel ve 3. oblasti dobývacího pole lokality Doubrava v 
39. sloji. Plocha porubu byla na severu ohraničena ochranným pilířem základny č. 7 3911 a 
ochranným pásmem šibíků č. 119 a č. 917, na jihu hranicí dobývacího prostoru tvořenou 
žofinskou poruchou, na západě poruchovým pásmem centrálního přesmyku a na východě 
vydobytým blokem porubu č. 3 3954. Dobývaná sloj měla v předmětném bloku 
subhorizontální uložení s generelním úklonem –6o až –12o, k východu až jihovýchodu 
průměrný úklon činil –9o. Mocnost sloje se pohybovala od 430 do 685 cm, průměrná 
dobývaná mocnost 430 – 440 cm. Nejbližší nadložní sloj č. 37 nebyla v předmětném bloku 
vydobyta. Její vzdálenost  od sloje č. 39 činila dle vrtu Cr 53 cca 8 m. V předmětném bloku se 
tato vzdálenost pohybovala od 3,5 do 16 m. Mezi slojemi č. 37 a č. 39 se vyskytovaly slojky 
č. 38a, 38b o mocnosti 0,3 – 1,0 m. Předmětná část důlního pole byla zařazena jako 
nebezpečná důlními otřesy. Porub č. 3 3952 byl zařazen do 3. stupně nebezpečí důlních 
otřesů. Pro provoz porubu byla dle Směrnice č. 33/97 OKD, a. s., s úpravami dle Příkazu č. 
11/99 ředitele dolu stanovena míra nebezpečí vzniku samovznícení „M“ – 65, čímž byl 
zařazen do kategorie porubů nebezpečných samovznícením uhlí. Byl vybaven 104 ks 
mechanizované výztuže ( MV ) Fazos 25/53, 19 ks mechanizované výztuže MEOS 22/46 a 1 
ks chodbové sekce Fazos 17/37-3R. 
Provoz porubu č. 3 3952 byl zastaven po důlním otřesu dne 13. 6. 2002 a v havarijním režimu 
výbuchuvzdorně uzavřen hrázemi. Uzavřením porubu byly znemožněny práce na provedení 
výklizu technologického zařízení. Vedení dolu proto rozhodlo o zahájení příprav na 
zpřístupnění porubu č. 3 3952. Po projednání a doporučení havarijní komisí Dolu ČSA byly 
zahájeny práce na zpřístupnění porubu ovětráním. Z důvodu silné devastace výdušné chodby 
č. 3 3916 po otřesu byl porub od ledna 2003 zpřístupňován v několika etapách a to 
odvětráním separátním větráním foukacím s postupem od úvodní chodby až do vrchní úvratě 
porubu včetně části bývalé výdušné chodby (cca 20 m). Pro výkliz technologie – sekcí 
mechanizované výztuže – bylo nutno provést přibírku úvodní chodby a zastavenou porubní 
frontu rozšířit a provést přibírku počvy pomocí razícího kombajnu AM 50. Během těchto 
prací došlo v důsledku málo soudržného nadloží v úseku cca 30 m k jeho porušení a 
vypadnutí až do nadložní 37. sloje. Z důvodu nebezpečí vzniku samovznícení byla neprodleně 
v tomto úseku zahájena realizace opatření k zamezení nežádoucích průtahů větrů pomocí 
manžety z větrního plátna, sádry, Ekoflexu a dalších dostupných těsnících materiálů. Rozsah 
narušení stropních vrstev byl však takový, že se nepodařilo prostor dostatečně rychle asanovat 
a došlo ke vzniku samovznícení ve vyšším nadloží. Z výše uvedeného došlo k opětovnému 
uzavření porubu za současného použití represivních opatření pomocí dusíkové pěny a 
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plynného dusíku, ochlazování vodou a vyplňování volných prostor sádrou. Jelikož nebyla tato 
asanace všemi známými a dostupnými použitými způsoby účinná, byla pozvána ke spolupráci 
na řešení problému společnost CarboTech – Bohemia s.r.o. ( nyní Minova Bohemia s.r.o.) a to 
již během příprav na dalším zpřístupnění uzavřeného porubu. Po vzájemných konzultacích 
bylo navrženo použití nového materiálu Křemopur – organickominerální pryskyřice - formou 
nástřiku na předem připravenou plochu k vytvoření vymezeného prostoru - „větrního kanálu“, 
který by eliminoval průsaky větrů k uhelné hmotě do nadloží i do vyrubaného prostoru, 
umožnil maximální využití dostupných samovznícení tlumících prostředků, vytvořil 
izolovaný pracovní prostor pro výkliz MV a umožnil odběr vzorků vzdušin, na základě 
kterých by bylo možno provádět další případné vrtné práce pro instalaci sond do nadloží. Po 
provedení zkoušek na různé druhy povrchů (větrní plátno, kovová síťovina, dřevo, juta, 
kovová výztuž) bylo rozhodnuto pro nástřik na větrní plátno, uchycené na dřevěné konstrukci. 
Následně bylo zahájeno schvalovací řízení pro použití v dole. 
 
2. Technické provedení 
Bezprostředně po zpřístupnění porubu č. 3 3952 ovětráním separátním větráním sacím, 
tvořeným ventilátorem WLE 1005 B a vyztuženými lutnami Ø 800 mm, byly zaměstnanci 
ZBZS zahájeny práce na přípravě plochy pro nástřik. Dřevěná  kostra byla tvořena z 
dřevěných stojek, které byly dle konkrétní situace navazovány na části mechanizované 
výztuže a důlní chodbové výztuže.  Dřevěné stojky byly mezi sebou spojeny  prkny o osové 
vzdálenosti 0,2 m a  následně potaženy podélnými pásy větrního plátna tak, aby po dokončení 
celým profilem vytvořily „větrní kanál“ v zastavené porubní frontě. Pásy větrního plátna byly 
taženy se vzájemným překrytím cca 80 – 100 mm. Práce byly prováděny po úsecích cca 15 – 
20 m. V prvním úseku od úvodní chodby byly pásy větrního plátna taženy od počvy ke 
stropu, což se při nástřiku ukázalo jako nevýhoda, protože bylo nutno spoje tzv. 
„podstřikávat“. V dalších úsecích bylo při tažení pásů postupováno opačně tj. od stropu 
k počvě.  Tím bylo dosaženo opačného překrytí ve spojích a při nástřiku k zalévání spojů 
stékající hmotou (obr. 1). Stejným způsobem byl připraven a následně nastříkán Křemopurem  
i prostor křížení porubu s úvodní chodbou č. 3 3918. Celkem bylo takto upraveno a 
připraveno k nástřiku 110 m porubu což představovalo plochu cca 1 100 m2. Na zhotovení 
tohoto „větrního kanálu“ bylo spotřebováno 5 370 kg složek A a B organickominerální 
pryskyřice Křemopur. Při stavbě „větrního kanálu“ byly instalovány armatury do 
bezprostředního nadloží porubu pro možnost aplikace plynného dusíku, dusíkové pěny a 
odběrů vzorků vzdušin. Pro zesílení protizáparových opatření v inkriminovaném úseku, kde 
došlo k prolomení nadložních vrstev, byl prostor za manžetou z Křemopuru vyplněn 
minerálním pojivem Wilfoam K   čerpadlem UELMAT S 35 v množství cca 27 000 kg. Tímto 
vyplněním volného prostoru až na horninu  bylo zamezeno komunikacím vzdušin směrem k 
37. sloji.  
Všechny práce na přípravě a nástřiku Křemopuru  byly koordinovány s ostatními přípravnými 
prácemi tj. přibírkou počvy razícím kombajnem AM 50, kladením pásové konstrukce 
odtěžení a dalšími. Nástřik organickominerální pryskyřice Křemopur byl z důvodu 
zpřísněných hygienických opatření prováděn ve vymezeném čase ranní směny při omezeném 
počtu pracovníků. Během těchto prací bylo nutno přestavovat individuelní stojky a následně 
opravovat vzniklé trhliny v již provedeném nástřiku (obr.2). V průběhu všech těchto prací 
byla uplatňována všechna dostupná  protizáparová opatření tj. cílené napouštění plynného 
dusíku, dusíkové pěny do inkriminovaných míst a vyrubaného prostoru. Po dokončení 
„větrního kanálu“ k 68. sekci MV byla zastavená porubní fronta  připravena  pro její výkliz. 
Stavba „větrního kanálu“ včetně všech doprovodných prací trvala s nutnými technologickými 
přerušeními 30 dnů. Po přípravě vyklizecí dráhy bylo během následujících tří měsíců 
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vyklizeno 123 ks MV čímž bylo dosaženo plánovaného výsledku a likvidovaná porubní fronta 
výbuchuvzdorně uzavřena. 
 
3. Charakteristika organickominerální pryskyřice Křemopur  
Křemopur  je pomalu reagující, nepěnící dvousložková organickominerální pryskyřice, 
neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Při teplotě složek a prostředí  
okolo 20oC se pohybuje doba zpracovatelnosti namíchané směsi do 10 minut a vlastní doba 
tuhnutí až 60 minut. Tyto vlastnosti umožňují použití pryskyřice metodou stříkání, nátěrem,  
špachtlováním nebo načerpáním do vývrtu. Po nanesení pryskyřice na požadovaný povrch o 
síle 3 – 5 mm získáme po jejím zatuhnutí pružnou folii, která má po 24 hodinách pevnost 
v jednoosém tlaku až 35 MPa a v tahu za ohybu až 15 MPa. Má výbornou přídržnost na 
všechny povrchy tj. větrní plátno, jutu, dřevo, kov, horninu, beton apod. zbavené prachu. 
Vlhký povrch není na závadu. Provedený nástřik je možno opravovat opětným přestříkáním  
( obr. 2).  
Protože složka A je roztokem organických aditiv a sodného skla a složka B polyisokyanát, je 
nutno při práci dodržovat bezpečnostní pokyny pro zacházení s chemickými látkami. 
Pracovníci provádějící nástřik musí být proto vybaveni speciálním ochranným oblekem, 
brýlemi nebo obličejovým štítem, rukavicemi a chemickým respirátorem (obr. 3). Pracovníci 
obsluhující čerpadlo pak rukavicemi, brýlemi, běžným respirátorem a fáracím oblekem. 
 
4. Technické parametry čerpadla Wiberg SK 90 
Injektážní čerpadlo Wiberg SK 90 je osazeno dvěmi zubovými čerpadly, které jsou poháněny 
vzduchovým motorem. Čerpadla jsou se zásobníky pryskyřice a katalyzátoru, které jsou 
umístěny nad rámem, propojena sacími hadicemi. 
Čerpané složky A a B  jsou v objemovém poměru 1 : 1 dopravovány tlakovými hadicemi do 
statického směšovače, ve kterém dochází k jejich důkladnému promísení a dále do 
reprofilační pistole. Stlačený vzduch přiváděný do této pistole působí jako nosné medium, 
které promísené složky dopravuje na připravený podklad. 
 
Technická data čerpadla 
Délka     mm  720 
Šířka     mm  280 
Výška (bez zásobníků)  mm  500 
Hmotnost    kg  80 
Max. dodávané množství inj.media l / min  20 
Max. tlak inj.media   MPa  16 
Tlak stlačeného vzduchu  MPa  0,4 
Spotřeba stlačeného vzduchu  m3 / min 8 
Výkon vzduchového motoru  kW  8 
Ø sacích hadic    mm  25 
Ø tlakových hadic   mm  13 – 20 
 
5. Závěr 
Použití pružné stříkané folie bylo k řešení takto netypické situace pro zvládání 
samovzněcovacího procesu a jeho prevenci při likvidaci strojního zařízení z porubu 
provedeno poprvé. Vybudováním „větrního kanálu“ bylo umožněno cílené usměrňování a 
efektivní využití napouštěného plynného dusíku, vymezení inkriminovaného prostoru 
ohroženého samovznícením pro jeho izolaci minerální hmotou a efektivní napouštění 
dusíkové pěny, usměrňování větrního proudu vzdušin v pracovním prostoru pro výkliz sekcí a 
omezení přístupu vzdušného kyslíku k uhelné hmotě. Realizací všech dostupných opatření 
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bylo dosaženo plánovaného cíle tj. bezpečného vyklizení strojního zařízení a uzavření 
likvidované porubní fronty.  

 
     Obrazová příloha 

 
         Obr.1: detail provedených spojů 

 

        Obr. 3:  pracovník provádějící nástřik 

 

Obr. 2:  detail místa připraveného k opravě 

po přestavení stojky 
 


