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MOŽNOSTI POUŽITÍ MŘÍŽOVINOVÉ PAŽNICE S TĚSNICÍ FÓLIÍ 
 

Anotace: Mřížovinové pažnice jsou používány jako výztužný prvek obloukové výztuže 

při zajišťování ražených nebo zmáhaných dlouhých děl. Jejich vybavením vhodnou folií 

získávají novou užitnou hodnotu v oblasti prevence endogenních požárů, problémů 

s utěsňováním boků činných důlních děl proti nežádoucím průtahům větrů, prolínání stařinné 

atmosféry, nežádoucímu hromadění metanu a řešení jiných bezpečnostních problémů. 

 

 

1. Úvod 

Se zpřístupněním a dobýváním uhelných slojí je nerozlučně spjata i potřeba utěsňování 

horninového masivu a vyplňování vzniklých volných prostor za účelem zamezení 

nekontrolovatelných úniků a průtahů větrního proudu, hromadění výbušných plynů, ostatních 

důlních plynů a stařinné atmosféry. 

Zabránění nežádoucím průtahům má svůj význam v prevenci endogenních požárů 

a metanového nebezpečí. 

Stále dokonalejší technologie a dokonalejší výrobky umožňují lepší utěsňování horninového 

masivu a dokonalejší vyplňování volných prostor a to díky novým materiálům s lepšími 

izolačními vlastnostmi. 

Nové technologie utěsňování jsou vynuceny novými technologiemi dobývání uhelných 

ložisek, vyztužováním porubů a ražených chodeb i vzrůstajícím nebezpečím, které je 

vyvoláno postupem do větších hloubek a vyšším stupněm nebezpečí přírodních vlivů. 

Z historie můžeme vzpomenout, že jsme při utěsňování horninového masivu postupně 

přecházeli od materiálů jílovito-hlinitých, přes hydraulickou základku i suchou základku 

drceným kamenem, torkret, pytlovaný písek či popílek, různé tkaniny s výztuhou nebo bez, 

nástřiky až po dnes využívané minerální materiály. 

Požadavky na materiály používané k utěsňování horninového masivu a vyplňování volných 

prostor jsou dnes vysoké. Musí být nehořlavé, antistatické, relativně pružné, časově stálé, 

mailto:minova@minova.cz


 48 

voděodolné, s dobrou přilnavostí k hornině, jednoduché v používání, s rychlou reakcí a také 

laciné. 

V osmdesátých létech minulého století byla zavedena pro izolování a vyplńování volných 

prostor, s cílem omezení hromadění metanu a stařinné atmosféry, močovinová pryskyřice. 

Nejprve to byl výrobek společnosti Schaum-Chemie a zkušenosti z německého hornictví, 

později výrobek společnosti Ekochem s názvem Krylamina a využíváním v polských dolech. 

U nás byla tato pěna v masívním měřítku poprvé uplatněna pri zdolávání záparu v porubu 

ve 37. sloji na dole Lazy v roce 1996. V létech dřívějších byla zkoušena také, ale v různých 

modifikacích a spíše jako výzkum v rámci resortních a státních úkolů. 

 

2. Používané technologie. 

V Německu používali pro provedení ohrazujícího pažení plátno s názvem Drafonet. 

Močovinová pěna byla vtláčena za toto plátno čerpadlem Monark. 

V Polsku, po uvedení močovinové pěny pod obchodním názvem Krylamina, začali tuto 

používat pro vyplňování volných prostor a k nástřiku na hrazení zhotovené z jemné síťoviny. 

Pro začerpání byl vyvinut čerpací agregát Hydrox Adal. Technologie nástřiku se ukázala jako 

nevhodná pro poměrně krátkou časovou stálost nástřikového materiálu. 

V další etapě vývoje bylo započato s používáním tzv. Geotextilie, která je používána jako 

prostorová tkanina nebo vak o různých rozměrech dle požadované potřeby nebo jako pás 

vyztužený kovovými pruty s označením pažící rohože. Tyto pažící rohože se nakládaly na 

obloukovou výztuž přímo při ražení. Pro stavbu tzv. „Brudníků” se navazovaly na pomocnou 

konstrukci. Šité vaky z geotextilie jsou využívány pro stavbu těsných hrázek za postupujícími 

poruby v mocných slojích, kde jsou v chodbách problémy se stavbou peření pro nedostatek 

dřevěných  stojek délky  4m a více. 

 

Zcela nové možnosti otvírá používání stropních sítí KAMA, které jsou ve své podstatě 

tvořeny svařovanou mříží opatřenou návlekem z podobného materiálu jako geotextilie, 

ale o jiných vlastnostech a chemickém složení. Návlek je navíc proveden tak, aby docházelo 

k překrývání jednotlivých návleků jak ve směru svislém tak vodorovném a nebylo nutno 

dalších pomocných kroků při jejich spojování. 

 

Ať použijeme močovinovou, fenolovou pěnu nebo minerální výplň za ohrazující síťovinu, 

vždy dosáhneme zvýšení bezpečnosti a snížení požárního nebezpečí na daném důlním díle. 



 49 

Ze zkušeností dolů v Německu, Polsku a u nás uvádíme na schématech několik typických 

použití: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těsnicí hrázky za postupujícím porubem jsou zpravidla stavěny na úrovni poslední sekce 

porubové výztuže s četností jednotýdenního postupu porubní fronty. Jejich cílem není jen 

zamezení proudění vzdušin úvodních větrů do vyrubaného prostoru a tím tzv. zanášení 

kyslíku k rozvolněnému uhlí pozůstalému v závalu, ale také usměrnění průchodního větrního 

proudu čerstvých větrů co nejblíže k uhelnému pilíři, aby byla jeho kapacita využita k ředění 

uvolňujícího se metanu a zlepšeny klimatické podmínky v pracovním prostoru. 

 

Obr. č. 1: 

Izolace vyrubaného prostoru vůči 

chodbám při různých způsobech 

větrání. Utěsnění boků chodby 

pod výrubem nebo v jeho těsné 

blízkosti. 

Obr. č. 2: 

Těsnicí manžeta typu „Brudník” může 

být provedena z močovinové pěny, 

fenolové pěny nebo minerální pěny podle 

požadavku na pevnost a časovou stálost. 
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Obr. č. 3: Způsob umístění dočasných hrázek za postupujícím porubem nebo 

k uzavření dočasně nepoužívaných chodeb nekomunikujících se stařinami. 

Obr. č . 4: 

Utěsnění závalového prostoru 

vůči činné části porubu 

s cílem snížení nebezpečí 

endogenního požáru a lepšího 

využití čerstvých větrů. 

Obr. č. 5:  

Vyplnění výlomů těsnicím nebo 

nosným materiálem. 
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K vyplnění výlomů může být použito močovinové pěny, fenolové pěny nebo některého 

minerálního materiálu s možnosti napěnění. 

 

3. Navrhovaná změna technologie v přípravě díla pro jeho izolaci 

Navrhovaná změna je zřejmá z fotografie. Běžně používaná síťová pažnice nebo tahokov se 

již během ražby tzn. stavby každého jednotlivího oblouku nahrazuje stropní sítí KAMA. Tato 

síť je provedena v jedno nebo dvou čepovém provedení. Síť se umístí na rub obloukové 

výztuže tak, že čepy směřují do prostoru díla.Sítě jsou kladeny od počvy nahoru tak, aby se 

límec překrýval s již usazenou sítí. Tím je zajištěno, že po následném začerpávání volného 

prostoru za výztuží dojde k přitlačení límce a dotěsnění ohraničeného prostoru. 

 

 

 

Obr. č. 6, 7: Stropní síť KAMA. Spojováním a vzájemným napojováním provedeme 

obložení celého nebo části oblouku výztuže. 
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Za takto ohraničený prostor je možno přes provedené otvory v návleku vtláčet močovinovou 

pěnu Krylamina, fenolovou pěnu Ekoflex, minerální napěňující Wilfoam K, nenapěňující 

Tekblend nebo i sádru. Všechny tyto materiály se vyznačují svou rychlou reakcí tj. gelováním 

až vytuhnutím. Záleží jen na námi požadované potřebné pevnosti při tlakovém namáhání. 

 

Všechny typy stropních sítí včetně stropní sítě KAMA jakož i tkanina použitá na rukávec jsou 

certifikovanými výrobky schválenými pro použití v polských dolech. 

Použitím nové technologie pažení za výztuž snížíme pracnost v provedení pažení, čas v jeho 

realizaci a v konečném efektu i náklady na provedenou základku nebo výplň menším 

množstvím použitého materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 8: Nový způsob provedení ohrazujícího pažení na vnitřní straně výztuže 

pomocí stropních sítí KAMA. Dosud pracné provedení pažením tyčovinou, 

betonovými pažnicemi nebo tahokovem je možno zjednodušit použitím stropních sítí 

KAMA upevněných na výztuž pomocí vázacího drátu. 
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Obr. č. 9: Provedení tzv. „Brudníku”. Na výztuž je z vnirřní strany díla upevněno 

na pomocné konstrukci větrní plátno nebo geotextilie. V inovovaném provedení se 

tato konstrukce nahradí přímým navázaním stropních sítí KAMA. 

Obr. č. 10: Provedení ohrazujícího hrazení použitím sítě „DRAFONET” německé 

výroby (v osnově sítě je zakomponována folie). 
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Utěsnění vyrubaného prostoru vůči chodbě, která má sloužit dalšímu využití. Stropní síť 

KAMA nedovolí svou konstrukcí protržení a poškození provedené manžety důlními tlaky. 

Dosud používané materiály, jako dřevěná prkna v kombinaci s větrním plátnem nebo i použití 

flexibilního hrazení s rohoží nezaručují po namáhání tlaky další funkčnost manžety. 

 

 

 

 

 

4. Závěr: 

Z praxe víme, jak důležité je pro bezpečný provoz dolu zamezit nežádoucím 

a nekontrolovatelným průtahům úvodních čerstvých větrů do stařin a naopak výstupu metanu 

a stařinné atmosféry z nich.  Utěsnění stařin, zmenšení různých výlomů na minimum, zesílení 

celíků atd. Má výrazný vliv na snížení nebezpečí vzniku výbuchu. Příkladů použití této 

technologie je mnoho. Stropní sítě KAMA mohou být využívány k prevenci tzn. všude tam, 

kde lze očekávat nebezpečí samovznícení, ale také při represi pracovníky BZS. Stropní sítě 

KAMA mohou výrazně snížit pracnost všude tam, kde potřebujeme připravit urychleně 

pracoviště pro jeho dodatečné utěsnění. 

Obr. č. 11: Utěsnění vyrubaného prostoru močovinovou pěnou a stav, kdy vlivem 

tlaku nadloží dojde k částečné deformaci ohrazujícího pažení. 


