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UPLATNĚNÍ SANAČNÍHO SYSTÉMU CT-95 PŘI OPRAVÁCH ZDIVA 

V JÁMĚ DOLU ČSM SEVER 
 

Annotation:  

Inlet of working pit on Mine ČSM, plant- north is stiffed with brickwork. Brick work is 

damaged due to  time and wind activities. On the ground of non-possible discontinuation 

work in working pit, was for repair of brickwork used innovative way of system CT-95. 

System is intended for corrections of concrete constructions. 
 
Těžní jáma – T.č.1 – byla hloubena při otvírce důlního pole Dolu ČSM před více než 50 léty. 

Byla vyhloubena do úrovně 1070 m v kruhovém profilu o světlém průměru 7,5 m. Zaústění 

jámy bylo při hloubení vyztužováno do hloubky cca 30 m o síle cca 60 cm cihelným zdivem 

z pálených cihel. Další hloubení bylo prováděno za průběžného vyztužování litým betonem za 

šablony. V 6 m pod povrchem je do jámy zaústěn větrní kanál, kterým jsou v zimních 

měsících přiváděny ohřáté větry. Kanál je vyztužen železobetonem.  

Průsaky povrchových vod za dlouhotrvajících dešťů a kondenzovaná vlhkost včetně námrazy 

v zimních měsících se „podepsaly“ na stavu betonu větrního kanálu v místě jeho zaústění do 

jámy – obr. č. 1- a cihelného zdiva do hloubky cca 26 m od povrchu. Nejvíce poškozený úsek 

cihelného zdiva byl od 6 do 26 m v severovýchodním segmentu. Koroze zdiva byla místy do 

hloubky 10 až 15 cm tzn., že zdivo bylo místně zeslabeno o 10 až 25 % viz obr. č.2. 
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Vedení dolu stálo před rozhodnutím, jak provést co nejrychleji a nejefektivněji opravu. První 

návrh vycházel z již známé technologie – využití stříkaného betonu, protože se jednalo o úsek 

blízko pod povrchem a stroj pro podávání materiálu  by bylo možno umístit na povrchu na 

ohlubni jámy. Hadice s dopravovanou suchou směsí by byly spuštěny do jámy a pracovník by 

nástřik prováděl ze střechy klece. Tato technologie opravy však vyžadovala hodně času na 

přípravu vlastního nástřiku a nutnost úklidu po jeho provedení. Tím je myšleno provedení 

ochrany kabelových vedení a následné odstranění nálepu na průvodnicích, kleci, rozponách, 

potrubních řádech a dalším příslušenství jámy. Možnosti byly limitovány časovým vytížením 

jámy pro zajištění provozu dolu. Pro opravy a prohlídky jámy má důl vyčleněn časový prostor 

v noční směně o době cca 6 hodin a to ještě v nesouvislém časovém úseku. Po zhodnocení 

všech podmínek byl odzkoušen netradiční způsob opravy jámové výztuže pomocí sanačního 

systému CT-95, který je používán k opravám železobetonových konstrukcí inženýrských a 

dopravních staveb. 

 

Sanační systém je sestavován pro každý jednotlivý případ použití z několika součástí, které 

jsou: 

• CT-A antikorozního nátěr, který je určen pro ochranu ocelové výztuže  

v železobetonových konstrukcích před její další korozí. 

• CT-S kontaktní můstek, který zajistí na upraveném povrchu betonové nebo 

železobetonové konstrukce zvýšenou soudržnost malt CT-2 a CT-6. 

• CT-2 a CT-6  správkové malty (střední s velikostí zrna do 2 mm a hrubá se zrnem do 6 

mm) na bázi portlandského cementu modifikovaného polymery s mikrokřemičitany a 

polypropylenovými vlákny. Malty se liší s ohledem na velikost zrna možnostmi provedení 



výplně podle hloubky vykorodovaných míst. Nanáší se ve vrstvách do 10mm (CT-2) nebo 

10 až 50 mm (CT-6) i opakovaně podle hloubky opravovaného povrchu. Vyznačují se 

výbornou zpracovatelností, vysokou přídržností k podkladu, vodotěsností, nízkým 

modulem pružnosti, vysokou odolností vůči solím a zářazením do XA1 a XA2 dle ČSN 

EN 206-1. 

• CT-P jemná reprofilační malta- stěrková malta s velikostí zrna 0,5mm, která je určena 

k finální povrchové úpravě opravených konstrukcí i jako podklad pro ochranný nátěr 

 
S ohledem na pokročilé roční období – listopad, ve kterém musely být zahájeny opravy zdiva, 

bylo rozhodnuto o opravách ve dvou fázích. V první oprava nejhlouběji korodovaného 

cihelného zdiva a ve druhé oprava poškozené výztuže železobetonu ve větrním kanále. 

Opravárenský systém se nedoporučuje aplikovat při teplotách pod +50C. 

V jámovém zdivu se nacházely i otvory o hloubce až 40 cm po dřívější výměně rozpon. Tyto 

byly likvidovány klasickou cestou – zazděním – obr. č.3. 

 

 
Obr. č.3 

 Protože v jámě není nutno dbát na vzhled a koroze cihelného zdiva dosahovala v průměru 4 

až 8 cm bylo rozhodnuto o použití jen dvou součástí systému a to kontaktního můstku CT-S a 

hrubé reprofilační malty CT-6. 

 Pro zajištění úspěšnosti opravy muselo být zdivo zbaveno všech rozvolněných částí a nečistot 

pomocí omytí tlakovou vodou. Následně na ještě vlhký povrch, což je podmínkou, byl 

nanesen kontaktní můstek CT-S nátěrem – obr.č.4 - pomocí štětky a po jeho zavadnutí hrubá 

reprofilační malta CT-6.  



 
Obr. č.4 

Ta byla nejprve nanášena zednickou lžící, ale ukázalo se, že důkladné zatlačování do poměrně 

úzkých spár mezi cihlami je obtížné a místy vznikaly i malé uzavřené vzduchové bubliny. 

Jako nejlepší a nejspolehlivější bylo nanášení ručně gumovou rukavicí. Pro časové omezení 

byla oprava realizována po částech o plochách 6 – 8 m2 za směnu. Doba zpracovatelnosti až 

60 minut umožnila namíchání směsi na povrchu a následný sjezd na místo opravy. V časovém 

snímku noční směny bylo cca 45 min. prováděno mytí zdiva, cca 60 min. příprava nátěrem 

kontaktního můstku a cca 120 min. vyplňování hrubou reprofilační maltou CT-6 – obr. č.5,6. 
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 Doba vyzrávání se podle teploty proudících vzdušin pohybovala od 8 do 12 hodin. Takto 

byla postupně opravena celá plocha cca 80 m2. Na asanačních pracích se podíleli 4 pracovníci 

ve směně. Dva připravovali materiál mícháním na povrchu na ohlubni jámy a dva sjížděli do 

jámy k provádění prací v jednotlivých krocích. 



Závěrem: Použití sanačního systému potvrdilo i jeho použití k opravě povrchově narušeného 

cihelného zdiva avšak za podmínky dodržení návodu k použití pro daný systém, ve kterém je 

důležité dodržení základních podmínek tj. příprava podkladu, teplota prostředí v místě 

aplikace, dodržení vodního součinitele při přípravě jednotlivých složek systému a ukládání 

jednotlivých složek ještě na vlhký podklad. Ruční ukládání se ukázalo v případě cihelného 

zdiva jako výhoda. Neocenitelnou výhodou byla skutečnost, že jáma byla v případě nutnosti 

kdykoliv sjízdná a  po aplikaci nebylo nutno provádět v jámě žádné úklidové práce. 

K provedení oprav nebylo nutno použít žádná čerpadla jen jednoduchou vzduchem 

poháněnou ruční míchačku pro přípravu směsi ve formě malty. Ke druhé fázi oprav tj. 

železobetonové konstrukce větrního kanálu bude přistoupeno v jarních měsících po nástupu 

teplot nad + 50C. 


