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POUŽITÍ CEMENTOVÉ SMĚSI WILFOAM K JAKO 

ZÁKLADKOVÉHO POLŠTÁŘE PŘI STAVBĚ KŘÍŽE NA 

DOLE DARKOV. 
 

Abstrakt: Příspěvek popisuje použití prefabrikované cementové směsi ukládané do vaků při 

stavbě kříže. 

 

1. Úvod - popis situace: 

Třída č. 340 560 byla ražena jako úvodní třída pro větrání budoucích porubů ve 39. a 40.sloji 

v oblasti 5. kry. V současné době je využívána jako překladiště materiálu pro předmětnou 

oblast. Po vybudování klenbového kříže na třídě č. 340 560 pokračovala ražba třídy jižním 

směrem za účelem jejího propojení na 2. západní překop č. 3901. ( Situace je patrna z přílohy 

č. 1.) Ražba pro propojení byla prováděna klasickou technologií s rozpojováním hornin 

pomocí trhací práce. Čelba byla vybavena vrtacím vozem VVH-1B a nakladačem s bočním 

výklopem Hausherr s odtěžením na hřeblový dopravník a následně na pásové dopravníky. 

Třída byla ražena v profilu 00-0-16, hustota budování 0,5m, pevnostní stupeň výztuže  P28. 

Ražba třídy směrem k překopu  byla z klenbového kříže vedena ve 40. sloji, tato však vlivem 

úklonu sloje postupně přecházela do nadloží třídy a průnik do překopu č. 3901 byl proveden  

již v kameni. Probitce třídy č. 340 560 na překop č. 3901 byla věnována maximální 

pozornost. Strop třídy byl zajišťován pomocí železných roxorů lepených polyuretanovými 

ampulemi PUR. Přesto došlo v místě průniku k vyjíždění nadloží a vytvoření kaverny.  Po 

probití do překopu č. 3901 byl zjištěn následující stav:  

 V místě průniku byla již dříve, pravděpodobně ze stejných příčin, tzn. vyjíždění sloje 

v nadloží  překopu č. 3901 při jeho ražbě čelba zajišťována pomocí hnané výztuže (roviny, 

kolejnice, roxory). Nadloží překopu (až po strop 40.sloje) je značně rozrušené a nesoudržné. 

Docházelo k postupnému vyjíždění nadloží do výšky až cca 6m.  
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2. Navržené řešení: 

Z důvodu zajištění únosnosti výztuže na překopu a zachování průjezdné výšky překopu bylo 

rozhodnuto vybudovat v místě průniku klenbový kříž. Pro zvýšení únosnosti kříže, zamezení 

dalšímu vyjíždění nadloží a zajištění bezpečnosti pracovníků při budování kříže bylo 

rozhodnuto vytvářet základkový polštář pro zajištění výlomu pomocí cementové 

prefabrikované směsi Wilfoam K , která byla plněna čerpadlem do velkoprostorových vaků 

z geotextilie. 

 

3. Charakteristika použité hmoty a technické prostředky  

Pro řešení vzniklého problému byla navržena cementová výplňová hmota Wilfoam K. Tato je 

určena k vyplňování výlomů a pro utěsňování nežádoucích průtahů větrů nebo výstupu 

důlních plynů. Určitou předností je částečné zvýšení objemu. Wilfoam K je jednosložková, 

netěkavá, trvalá, prefabrikovaná, hydraulická, napěňující suspenze, která je v základní podobě 

dodávána ve formě prášku. Prášek po smíchání s vodou v míchací části speciálního agregátu 

vytvoří řídkou pastu, která může být čerpána do určeného prostoru za připravené hrazení nebo 

do vaků ze speciální geotextilie. Vaky z geotextilie schválené pro použití v dolech jsou 

uzavřené o objemech 1 – 2 m3 a opatřeny plnicím rukávcem, který je zároveň ventilem 

zamezujícím zpětný výtok začerpané suspenze. Na technologické vlastnosti hmoty tj. hustotu, 

dobu vázání, čerpatelnost a nárust pevnosti má vliv množství záměsové vody a její teplota, 

teplota okolního prostředí, rychlost čerpání, rozsah začerpávaného prostoru, síla tvořící se 

vrstvy i délka dopravní hadice. Při zpracovávání hmoty je proto nutno dodržovat tyto zásady: 

- vzdálenost agregátu od místa aplikace musí být podřízena požadovaným pevnostním 

parametrům vytvrzené hmoty a z toho vyplývajícího vodního součinitele 

- vodní součinitel tj. poměr prášku a záměsové vody musí být stanoven v rozmezí 1 : 1 až 

1 : 2,5 dle požadované hustoty a vzdálenosti, na kterou je suspenze dopravována 

- teplota vody musí být alespoň 10 0C. Použití vody o nižší teplotě způsobí  zmenšení 

objemu hmoty získané z jednotkového množství práškové složky. 

- teplota okolního prostředí, kde je hmota aplikována, musí být vyšší než 0 0C. Optimální 

teplota je 15 – 25 0C. Při teplotách nízkých dochází k prodlužování doby „zrání“, teploty 

vyšší ji naopak urychlují, což má ve svém důsledku vliv na vzdálenost možného čerpání. 

Nechceme-li zkracovat vzdálenost mezi místem aplikace a čerpadlem, musíme změnit 

poměr mezi množstvím práškové složky a záměsové vody. 

- dopravní hadice musí být použity o min. délce 40m a  průměru 25 -32 mm. 

 



Technická data hmoty Wilfoam K: 

Množství hmoty vyrobené z 1000 kg    8 – 12 m3  

Pevnost v tlaku (vyzrálé hmoty)     0,1 – 0,7 MPa 

Hustota hmoty       250 – 500 kg/m3 

Dosah dopravy při vodorovném uložení    do 250 m 

Dosah dopravy při proměnlivém úklonu    min 80m, max. 150m 

Balení         papírové pytle á 25 kg 

Skladovatelnost v suchém prostředí     6 měs. od data výroby 

 

Technické prostředky: 

Pro zpracování práškové hmoty Wilfoam K jsou používány agregáty sestavené v jeden celek 

z kontinuálního podávacího zařízení práškové složky, míchací vany a vřetenového čerpadla. 

Agregáty jsou vybaveny  průtokoměrem pro seřízení potřebného množství záměsové vody. 

Princip práce těchto agregátů spočívá v tom, že prášková složka je z násypky, která je zároveň 

malým zásobníkem, podávána vřetenovým podavačem do míchací vany, ve které je za 

průběžného míchání smáčena vodou. Vzniklá tekutá pasta je vřetenem podávána do 

vřetenového čerpadla, kterým je tlačena k místu výstřiku. Konstrukce agregátů může 

zajišťovat dávku práškové složky do míchací vany při pohonu jedním motorem jako stálou 

dávku nebo s možností regulace při více motorech. Pro důlní použití je pohon zajišťován 

motory vzduchovými nebo elektrickými v nevýbušném provedení. Tyto agregáty jsou 

konstruovány pro zpracování velkých množství práškové směsi – 1500 až 3000 kg za hodinu 

– čemuž odpovídají i rozměrové a váhové parametry. Rozměry a váha jsou konstruovány pro 

dostupné mechanizační prostředky a průjezdní profily v dolech. Nejčastěji používaný agregát 

UELMAT S35S má tyto parametry: 

• délka    2620 mm 

• šířka      780 mm 

• výška    1100 mm 

• váha      910 kg 

• max. výkon     300 lt směsi / min 

• max. vzdálenost     250 m 

• dopravní hadice  vysokotlaké DN 25 , DN 32 

 

 



4. Průběh realizace – stavba kříže 

Po probití třídy č. 340560 do překopu č. 3901 bylo zjištěno, že z důvodu nesoudržného 

nadloží a nutnosti zachovat průjezdnost překopu pro kolejovou dopravu nelze budovat kříž 

klasickým způsobem. Pro stavbu kříže byl proto zvolen následující postup. Nejdříve byla 

zpevněna výztuž překopu pomocí tří tahů TH rovin navázaných na vrchní oblouky. Následně 

byly postaveny  základní zdvojené oblouky -  dvojčata - a to v místě průniku  do  překopu  

č. 3901 ( vlevo a vpravo od místa probití). Postup je znázorněn např. č. 2. Se stavbou bylo 

započato z rohu A, kde byl výlom v nadloží nejmenší. Pak byly vypleněny nohy TH oblouků 

výztuže překopu č.3901 (2 kusy) jen pro vykopání hnízd pro stavbu oblouků klenbového 

trojčete A-A. Vrchní roh kříže (A) a část stropu třídy č. 340 560 v místě průniku byl zajištěn 

pomocí vkládaných vaků  postupně vyplňovaných Wilfoamem K. Tímto způsobem byly 

zároveň ocelové prvky stavěného kříže fixovány proti posunutí a zároveň vzpíráno čelo 

výlomu proti vyjetí horniny. Obdobně bylo zabudováno klenbové trojče dle řezu B-B. 

Postupnou instalací TH rovin a vyplňováním prostoru vaky plněnými Wilfoamem K bylo 

postupováno až na protilehlou stranu překopu. Po postavení základních zdvojených oblouků  

proti průniku a zapažením čela byl kříž dokončen. Na závěr bylo provedeno vyplnění 

případných volných prostor mezi vaky a stěnami výlomu nad křížem začerpáním  

Wilfoamem K přes 2 ks v průběhu stavby kříže instalovaných potrubí Js 100mm.  Teprve 

potom byla vypleněna   původní výztuž překopu č. 3901. 

 

5. Závěr 

Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. § 43 ukládá: „V plynujících dolech a v uhelných dolech ve 

slojích náchylných k samovznícení musí být volné prostory za výztuží vyplněny hlušinou 

nebo jiným vhodným materiálem“ a dále, že „Volné prostory za výztuží musí být 

zabezpečeny proti uvolňování a vypadávání horniny. V důlních dílech nebezpečných ujetím 

hornin musí být tyto prostory založeny.“ 

Doposud byla cementová výplňová hmota Wilfoam K používána ke stavbě větrních přepážek, 

stavbě plynotěsných ostění tzv. Brudníků nebo začerpání prostor se vznikajícím záparem uhlí 

k jeho utlumení. Protože při stavbě prostorových děl, jako jsou kříže a odbočky obzvláště 

v málo pevných horninách je vždy nedostatek hlušiny ke splnění „litery zákona“, byla využita 

možnost vyplnění volných prostor cementovou výplňové hmoty Wikfoam K. 



 



 


