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DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Z NÁVRHU NOVÉHO TYPU 

VÝBUCHUVZDORNÝCH UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ 

 

HISTORICAL EXPERIENCE WITH A DESIGN OF A NEW TYPE 

OF EXPLOSION-RESISTANT CLOSING BARRIERS 
 

 

Annotation: Since 1965 gypsum closing barriers have been used for explosion-resistant 

closures of mining works in OKD (Ostrava-Karviná Mines). With the aim to increase the 

safety level in underground mines and in underground construction the first examination 

of a closing barrier made of a new kind of construction material was performed by the 

company VVUÚ,a.s. in the testing gallery in Štramberk in 2006. During these tests a 

multiple dynamic loads were performed on this type of barrier. 

 

Vznik a vývoj užívání výbuchuvzdorných hrází 

Zdolávání důlních požárů, kdy se nepodaří přímým způsobem docílit jejich uhašení, má 

v podmínkách OKR svůj historický vývoj. Rozlišovaly se požáry bez nebezpečí exploze a 

s nebezpečím exploze směsi metanu se vzduchem. V obou případech se však preferovaly  

hráze „dokonale“ těsné, které by zaručovaly udušení požáru. Tyto činnosti byly vždy 

považovány za velmi náročné, vyžadující od pracovníků osobní nasazení, velkou svědomitost 

a odpovědnost. Historicky nejstaršími jsou tzv. špalíkové (kulakové) hráze, později nahrazené 

pytlovými hrázemi. Generační předěl nastal až v létech 1963/64, kdy na základě požadavku 

HBZS Ostrava (ing. Hájek) byla zahájena série pokusů v Pokusných štolách na Štramberku na 

vývoji sádrových hrází. Stavební materiál ze Sádrovcových dolů ve Štítině však obsahoval až 

30% jílových částí a první technologie pneumatické dopravy a mísení s vodou byla také 

nedokonalá (zafoukávací kotlík ZH-1, výkon 2,2 tuny za hodinu). Teprve přístup k německé 

sádře typu Model gips, Kraních a Rocasso a zahájení používání Fullerova čerpadla (šnekový 

podavač se vzduchovým motorem MV-8-H, výkon 5,6 tun za hodinu) s novými typy 
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směšovacích hlavic byl zárukou kvality sádrových hrází. Jejich schopnost byla prvně 

vyzkoušena v sedlových slojích na Dole Dukla v roce 1965 a po výbuchu a následném 

rozsáhlém požáru na Dole Zárubek v dubnu 1966 ve sloji Günther (zahynulo 16 lidí). 

Technologie sádrových hrází se plně osvědčila – rozhodnutím VLH bylo tehdy havarijně 

postaveno 9 sádrových hrází (pracovníky VVUÚ a HBZS) a současně muselo být dotěsněno 

více než starých hrázových objektů. Stupeň netěsnosti starých špalíkových-kulakových hrází 

byl moderní sádrovou hrází zcela překonán a tyto typy hrází nebyly dále užívány. Na základě 

ověřovacích zkoušek prováděných na VVUÚ byla vypracována oborová norma ON 44 8251 

z roku 1969.  Legislativně byla stavba havarijních uzavíracích hrází řešena vyhláškou ČBÚ č. 

4/1994 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č. 90/2003 Sb. V podmínkách OKD je její provedení ve 

smyslu konkretizace materiálů a konstrukčních řešení detailně rozvedeno v Instrukci č.1/2003 

OKD, HBZS, a.s. Ostrava. Během čtyř desetiletí využití sádrových hrází v podzemí OKD 

však vyšly najevo nejen její přednosti, ale také i nedostatky.  

Mezi největší nedostatky patří : 

- nutnost udržovat potřebné světlé profily důlních chodeb pro dopravu na závěsné drážce 
v celém rozsahu dobývacího prostoru 

- se zvyšující se modernizací technologií a nárůstem koncentrace těžby jsou raženy důlní 
chodby ve stále větších světlých profilech (dnes běžně 12 – 16 m2)  

- požadavek na velké objemy dopravy materiálu a hmot pro stavbu hrází blokuje ostatní 
provoz dolu (tratě závěsné dráhy, počet lokomotiv, nákladky) 

- zastaralý způsob polygonového systému stavby opěrných peření tvořený respama 
(půlkmeny) je ve velkých profilech fyzicky náročný a často se musí stojky nadvazovat pro 
svou nedostatečnou délku (4 m) 

- nízká spolehlivost čerpacích agregátů, vždy dopravovány 2–3 na místo stavby 

- agregáty nemají kontrolu otáček ani průtoku vody, tj. nelze prokazatelně dodržet 
požadovaný vodní součinitel k dodržení min. pevnosti 2 MPa v prostém tlaku po vyzrání 
sádrového rmutu 

- nízký tlak vzduchu omezuje dopravitelnost co do vzdálenosti a převýšení (max. dopravní 
tlak je 0,5 MPa). Osvědčená vzdálenost max. 40 m při vodorovném úseku, zvyšování této 
vzdálenosti zvyšuje riziko neúspěchu 

- vysoká četnost likvidace dopravních hadic C-52 (vytuhnutí materiálu) 

- nutnost dopravovat agregát až do blízkosti hráze, včetně sádrového pojiva 

- vlastní fyzická práce je velmi intenzívní a obzvláště při použití dýchacích přístrojů je 
obsluha výkonného agregátu značně fyzicky náročná a nutno zvyšovat počet členů 
obsluhy v ohroženém prostoru  

- nutno předem plánovat následné dotěsnění předplavem či jinou technologií, hráz je 
výbuchuvzdorná a nikoliv těsná, nutno připravovat systém separátního větrání hráze 
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- při krátkodobém uzavírání požářiště málokdy dochází k vyzrání hmoty a následné 
rozebírání je velmi pracné a nelze odtěžovat společně s uhlím do úpravny, nutné selektivní 
vytěžení sádrového rmutu 

 

Četnost staveb výbuchuvzdorných uzavíracích hrází (dále jen VVUH) v havarijním režimu je 

dána především množstvím mimořádných událostí. Celkový počet staveb sádrových hrází 

však mnohonásobně převyšuje počty mimořádných událostí. Sádrové hráze jsou totiž často 

stavěny v místech, kde není instalována plavící trasa pro hydraulicky dopravovanou 

základkovou směs EKOKARBO, schválenou pro použití v dolech OKD. V létech 2001 až 

2005 bylo havarijně postaveno 87 sádrových VVUH. Nehavarijně však bylo postaveno 

dalších 382 sádrových VVUH. Celkem tedy za pět let bylo postaveno 469 sádrových hrází, 

což činí 37 % z celkového počtu staveb VVUH. 

Z hlediska historického vývoje byly nové poznatky ve strojnictví a stavebnictví hnacími 

motory modernizace tak závažné činnosti, jakou stavby havarijních VVUH představují. 

S ohledem na tyto nové poznatky ve stavebnictví především  při výrobě rychletuhnoucích 

prefabrikovaných stavebních směsí a betonu lze očekávat, že dalšími nástupci sádrových hrází 

budou právě hmoty, které zajistí snížení pracnosti na dopravu materiálu a obsluhu čerpacích 

agregátů i vlastní výstavbu hráze. Využití moderních materiálů by bylo také možné při 

stavbách zděných VVUH, kdy se investoři často potýkají s velkorozměrností staveb 

v otvírkových důlních dílech. Hlavním ukazatelem kvality materiálu je jeho pevnost 

v krátkém čase po aplikaci při kontrolovaném vodním součiniteli, čehož stávající strojní 

technologie nejsou schopny. S ohledem na podzemní stavitelství je nutné hledat takové 

agregáty, které budou mít vysoké výkonové parametry, a hnací jednotkou bude elektromotor 

s převodovkou k regulaci výkonu. Snaha snižovat míru rizika zkrácením doby výstavby 

havarijních VVUH nese s sebou i potřebu zjednodušení stavebních prvků a zkvalitnění 

používaných agregátů i napěňujících stavebních hmot. 

 

Zpracování a doprava stavebních hmot ve formě suspenze 

Cílem výzkumného projektu je také vyřešení řízení kvality výplňového materiálu VVUH. 

V současné době jsou v praxi využívány vřetenová  čerpadla řady EPK, EPR, KTX a MONO 

WT.820. Z hlediska řízení kvality suspenze bylo zvoleno čerpadlo MONO WT.820. 

Výhodou tohoto agregátu jsou konstantní otáčky definované elektromotorem a kontrola 

mísicího poměru vody a práškové hmoty. Nevýhodou jeho objemnost a relativně nízká 

výkonnost. Přesto výkonové parametry vyhovovaly zadání výzkumného projektu. 
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Technická data a popis čerpadla MONO WT.820  

 

Přepravní výkon   nenapěněného materiálu 6 m3/hod. 

     napěněného materiálu 15 m3/hod. 

Množství zpracovaného materiálu 1500 kg/hod., max. 3000 kg/hod. 

Přepravní vzdálenost   300 m 

Převýšení      80 m 

Pohon      elektrický, trojfázový, 7,5 kW (vzduchový motor) 

Spotřeba vody    100 l/min. 

Tlak vody     0,5 MPa 

Hmotnost     780 kg (mod. verze MONO WT.820/1 jen 670 kg) 

Strojní zařízení tohoto typu se skládá z motoru (elektrický nebo vzduchový) s převodovkou 

na rychlý a pomalý chod, násypky, šnekového podavače, mísící nádoby a vřetenového 

výtlačného válce. Součástí čerpadla je ukazatel množství vody a dopravní trasa ze speciálních 

tlakových hadic o minimální délce 40 m, při které dochází již k homogenizaci čerpané směsi. 

 

 

Obrázek č. 1 Agregát typ MONO WT.820 
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Návrh limitní tloušťky zkušební VVUH č.1  

S ohledem na stavbu a předpokládané zatížení hrázového objektu realizované ve štole na 

Štramberku v termínu 26.9.2006 bylo stanovení limitní tloušťky hráze provedeno v předstihu 

po konzultaci se spolupracujícími řešiteli a s ohledem na stávající legislativu. 

Nejmenší tloušťka hráze L v metrech byla určena v souladu s Vyhl. ČBÚ č. 4/1994 Sb. 

v platném znění podle vztahu stanoveném  v části třetí, § 14 :  

 

tl

v kPbL
σ

...9,0 max=  

 k   –  součinitel bezpečnosti, bylo určeno k=2 pro uzavírání důlních děl a stařin       

                            s nebezpečím samovznícení 

 Pv  –  výbuchuvzdorný objekt byl dimenzován pro tlak 1 MPa, 

σtl  –  nejmenší pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa, 

bmax  –  největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka)     

                           v metrech. 

 

Vytvoření tohoto poměrně jednoduchého vzorce předcházela řada výpočetních 

zjednodušujících předpokladů: 

- předpokládá se kotvení hráze do záseků po celém obvodu důlního díla, 

- předpokládá se rovnoměrné zatížení hrázového tělesa v celém profilu, 

- neuvažuje se hodnota reflexního dynamického tlakového zatížení na hrázi, 

- užívá se definovaného statického zatížení hrázového tělesa hodnotou 1,0 MPa 

- do výpočtu je zahrnuta teorie desky rovnoměrně podepřené v obdélníkovém profilu, kdy 

jsou zjišťovány maximální napětí v tlaku za ohybu, 

- teorie klenby, zde se zjišťují tlaková napětí (je uvažována tvorba klenby HO) 

- výpočetní postup je vztažen zvlášť na vertikální a horizontální zatížení vyjmutého pásu 

z hrázového tělesa – kdy výpočet vychází ze zjišťování největšího ohybového momentu, 

- jsou uvažovány opravné koeficienty, vztažené k poměru stran (výška k šířce), 

- napěťové vztahy jsou řešeny k ose hrázového objektu a neuvažují krajní zóny s výskytem 

koncentrovaných napětí. 
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Výstup v podobě citovaného vzorce má rovněž své omezující stavy dané ohraničením 
platnosti: 
- délka hrázového objektu by měla být v rozmezí poloviny až jedné pětiny bmax,  

      tj. největšího z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) v metrech, 

- pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu v MPa by měla být v rozmezí  

      3,5 až 20 MPa. 

Pro stanovení limitní tloušťky hráze pro vytypovaný nový rychletuhnoucí materiál Tb-P11-1 

pro světlé průřezy ve štole na Štramberku bylo do výše uvedeného vzorce dosazeno za 

bmax.=.4 m, za σtl = 5 MPa (po osmi hodinách tuhnutí) a k = 2 (pro hodnotu výbuchového 

tlaku 1 MPa) s výsledkem 1,609 m. Limitní tloušťka hráze byla stanovena na 1,6 metrů. 

Skutečné hodnoty pevnosti v tlaku odebírané při stavbě VVUH po osmi hodinách dosáhly při 

kontrolovaném vodním součiniteli 1,25 hodnot při prvním odběru 6,6 MPa a při druhém 

odběru 5,95 MPa, tedy vyšších hodnot, než byly deklarované výrobcem. 

Dosazením těchto skutečných hodnot pevnosti v tlaku do uvedeného vztahu by mohlo dojít ke 

zkrácení tloušťky hrázového objektu: 

• pro pevnost v tlaku 5,95 MPa na 1,48 m 

• pro pevnost v tlaku 6,60 MPa na 1,40 m. 

Stanovení limitních délek dalších hrází z nových vytypovaných materiálů bude prováděno 

podle navržených nových výpočetních postupů, které připravuje stavební fakulta VŠB-TU. 

V rámci testování nového způsobu homogenizace metanovzdušné směsi bylo dne 24. října 

2006, tedy po 28 dnech, provedeno třetí zatížení hrázového objektu výbušným systémem o 

tlaku 1 MPa. Hrázový objekt opět odolal tomuto modelovanému výbuchovému tlaku.  

 

Posouzení odolnosti VVUH z rychletuhnoucího materiálu 

Výbuchové parametry všech tří zkoušek byly vyhodnoceny s těmito výsledky : 
Sledované hodnoty Zkouška č. 1 Zkouška č. 2 Zkouška č. 3 

Čekací doba po dokončení stavby hráze 8 hod. 34 hod. 28 dní 
Maximální hodnota tlaku v čele vlny [MPa] 0,481 0,474 0,403 
Max. hodnota tlaku na hrázi (odrazný tlak) [MPa] 1,117 1,042 1,091 
Max. rychlost čela tlakového maxima [m.s-1] 508 580 678 
Max. rychlost odražené vlny [m.s-1] 824 805 844 
Maximální rychlost plamene [m.s-1] 329 295 330 
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Postavená VVUH byla při všech třech zkouškách opakovaně zatížena dynamickým tlakem 

mírně převyšujícím 1 MPa. Hráz vydržela zatížení s mírnou tvorbou mikrotrhlin v prvním 

případě a s jejich částečným rozšířením při opakovaném zatížení. 

  

Obrázek č. 2. Stav hráze po prvním zatížení s klasickou stavbou peření včetně rozepření 

předního peření do stropu po odstranění tohoto peření. Obrázek č. 3 (vpravo) Stav 

hráze po druhém zatížení s odstraněním peření po 34 hodinách od dokončení stavby 

hráze. Obrázek č. 4  Stav hráze po třetím zatížení po 28 dnech po dokončení stavby 

(tato doba se rovná vytvrzení klasických stavebních materiálů). 
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Závěr 

Ze zkušeností získaných v průběhu stavby a likvidace prvního hrázového objektu nového 

typu, můžeme odvodit poznatky, které povedou k omezení doby pobytu záchranářů v 

ohroženém prostoru. Jedná se především o dořešení těchto úkolů : 

• použití lehkých flexibilních montovaných peření 

• optimalizace vodního součinitele (postupně jej při plnění hrázového objektu snižovat) 

• provést rekonstrukci agregátu MONO WT.820 na pneumatický pohon a ověřit jeho 

provozní parametry při stavbě další VVUH 

• naprojektovat a ověřit nový typ hrázových luten, který již nebude kotven svorníky 

• provést začlenění testovaných materiálů podle vyjádření  autorizované osoby 

• nové stavební rychletuhnoucí materiály posuzovat v souladu s požadavky na výrobky 

 

Po ukončení zatěžovacích zkoušek bylo odzkoušeno rozpojování VVUH při její likvidaci 

různými prostředky. Postupně byla ověřena vrtatelnost hmoty, její rozpojitelnost sbíjecím 

kladivem a nakonec její řezatelnost standardní vzduchovou řetězovou pilou. Ve všech třech 

metodách byla rozpojitelnost hodnocena jako velmi dobrá. Hmota svým zvýšením pevnosti je 

křehčí a snadněji rozpojitelná, než-li sádrová VVUH. 

Celý výzkumný projekt č.48-06 vedený pod názvem „Navržení nového typu uzavíracích 

hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných 

dolech a v podmínkách podzemního stavitelství“ je financován ze zdrojů VaV ČBÚ 

v Praze. Cílem projektu je zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí 

od unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor. Konkrétně bude předložen návrh na 

doplnění platných právních předpisů, tj. vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb., ve znění vyhlášky ČBÚ 

č. 90/2003 Sb., ve smyslu konkretizace materiálů a konstrukčních řešení hrází. Ukončení 

výzkumného projektu je plánováno v roce 2008. 
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