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DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI SE STAVBOU NOVÉHO TYPU 
UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ Z RYCHLETUHNOUCÍCH HMOT 

 
Abstract 

This article deals with present experience with fast-hardening materials which can be used in 

underground construction for building of a new type of closing barriers. Individual outputs of 

a real experiment, which took place in the Štramberk Testing Gallery and during which a fast-

hardening material with a trade name Tekblend H. was used, are also mentioned in the article.  

1. Úvod 
Tento příspěvek navazuje na předcházející článek z 12.mezinárodního semináře „Zpevňování, 

těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí “. Prezentuje další zkušenosti 

ze stavby nového typu uzavíracích hrází z rychletuhnoucích materiálů. Hráze vybudované 

z těchto materiálů musí zajistit dostatečnou bezpečnost pracovníků v hlubinných dolech a 

v podmínkách podzemního stavitelství. 

Celý 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.  

Ukončení výzkumného projektu je plánováno v tomto roce tj. 2008. 

2. Průběhy stavby jednotlivých hrází 
V rámci projektu byly do konce roku 2007 postaveny a odzkoušeny 3. výbuchuvzdorné 

uzavírací hráze (dále jen VVUH), zatím ze dvou typů materiálu. 

2.1. První VVUH 
Poznatky a zkušenosti získané ze stavby první VVUH, která byla postavena z dnes již 

certifikovaného materiálu Tekblend H  (název odpovídá původně použitému materiálu 

Tekblend v modifikaci hmoty Tb-P11-1), se stanovením tloušťky v souladu s vyhl. ČBÚ č. 4 

a s použitím klasického peření, byly popsány v předcházejícím článku. 
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2.2. Druhá VVUH 
Stavba druhé VVUH byla provedena koncem května roku 2007. Při stavbě tohoto hrázového 

objektu, který byl postaven z materiálu Jetblend v modifikaci Jb-P-31-1, bylo použito nových 

technologií a to ve smyslu použití nové konstrukce tzv. lehkého peření. 

Peření bylo postaveno z lehkých flexibilních betonářských stojek „PERI“, mřížoviny 

s okatostí 100x100 mm průměru drátu 5 mm, potaženou antistatickou textilií. Tloušťka 

hrázového objektu byla výpočtovým modelem stanovena na 1,35 m.  

 

 
Pohled na přední peření (přístupová část hráze) 

 
Samotné plnění hráze probíhalo bez větších problémů. Po 8 h od dokončení stavby hráze byl 

iniciován odpal výbušného systému při kterém došlo k selhánce. Opakovaný odpal výbušného 

systému byl proveden po 30 hod. od dokončení stavby hráze. Samotné hrázové těleso po 

zatížení dynamickým tlakem převyšujícím 1 MPa vydrželo bez viditelného poškození. 

Komplexní vyhodnocení výbuchovzdornosti hrázového objektu postaveného z materiálu Jb-

P31-1, je shrnuto v následující tabulce: 

Sledovaná hodnota Skutečnost 

Maximální hodnota výbuchového tlaku v čele vlny 0,46 MPa 
Maximální hodnota tlaku na hrázi – primární vlna 1,047 MPa 
Maximální hodnota tlaku na hrázi – sekundární vlna 1,237 MPa 
Maximální rychlost čela tlakového maxima 678 m.s-1 

Maximální rychlost odražené vlny 762 m.s-1 
Maximální rychlost šíření plamene 295 m.s-1 
 



2.3. Třetí VVUH 
 
Stavba třetí VVUH byla provedena v listopadu 2007. Před stavbou této hráze bylo rozhodnuto 

pro získání více vstupních poznatků pro výpočtové modely, že bude dimenzována v limitní 

šířce 1,2 m, bude použito materiálu s příznivějšími pevnostními charakteristikami, tj. 

Tekblendu H a hráz bude osazena pohybovými čidly.  

Konstrukci peření pro vymezení limitní šířky hrázového objektu 1,2 m tvořily lehké 

betonářské stojky „PERI“, odkory co půl metru, mřížovina 3 × 2 m s okatostí 100 × 100 mm 

z drátu průměru 4 mm a juta utěsněná paprsky.  

Z důvodu nízkých venkovních teplot při plnění hráze, které započalo 28. 11. 2007 v 1.15 hod. 

a bylo ukončeno v 6 hod. 45 minut, tj. doba stavby 5 hod. 30 minut, bylo nutné zajistit 

předehřátí materiálu ve skladech na 14 °C. Také byl zajištěn dovoz teplé vody v cisternách, 

celkem dovezeno 15 m3 vody o předpokládané teplotě 50 – 60 C (skutečnost 51,6 °C), tato 

voda byla mísena s vodou z vodovodního řádu na teplotu cca 20 až 21 °C (teplota směšované 

vody při počáteční aplikaci činila 25°C pro „nastartování“ procesu tuhnutí). 

Průměrný hodinový výkon čerpadla 2,02 t/hod., maximální 2,75 t/hod. 

Pro tloušťku hráze 1,2 m byla spotřeba suchého materiálu 13,15 t, mísící vody 15 760 litrů a 

průměrný vodní součinitel činil 1,1985 (při plánovaném 1,2). 

Po dokončení plnění hráze bylo pro odpal výbušného systému odstraněno lehké peření. 

Z důvodu nestability koncentrací metanovzdušných komor byl první odpal proveden po 34 

hodinách od stavby hráze. 

Vyhodnocení experimentálního měření představuje následující tabulka: 

Sledovaná hodnota Skutečnost 
Maximální hodnota výbuchového tlaku v čele vlny 0,566 MPa (T2) 
Maximální hodnota tlaku na hrázi 1,114 MPa (T3) 
Maximální rychlost čela tlakového maxima 760 m.s-1 (T1- T4) 
Maximální rychlost odražené vlny 811 m.s-1 (T1- T4) 
Maximální rychlost šíření plamene 362 m.s-1 (F1- F3) 
Maximální tlak na lutnovém poklopu 1,808 MPA (T5) 
Maximální výkmit hráze 13,3 mm (P) 
Trvalá deformace (výduť) hráze 1,4 mm (P) 
Rychlost deformace hrázového tělesa 0,68 mm.ms-1 (P) 
 
 



 
Pohybové čidlo na hrázi 

 

Hráz vydržela dynamické zatížení 1,114 MPa (T4) s okamžitým průhybem 13,3 mm (P) a 

trvalou deformací 1,4 mm, kterou demonstruje následující graf. 

Hmota Tek blend-H - zkouška č.1 (29.11.2007)
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Těchto výsledků bude využito k verifikaci dalšího modelového výpočtu ze strany pracovníků 

VŠB – TU FAST.  

Na hrázovém tělese z přístupové strany se projevila centrální trhlina v geometrickém středu 

hráze šířky 3 mm a drobný systém minimálních vlásečnicových trhlin mezi průlezy a 

potrubím hráze (viz následující obr.). Z vnitřní strany hráze byla vysledována centrální trhlina 

šířky 1,5 mm středem hráze. Hloubky byly neměřitelné. 



 
Systém trhlin 

Po dohodě s koordinátorem projektu a spoluřediteli byly provedeny ještě dva odpaly, které 

byly provedeny 13.12.2007 a 18.12.2007. Hráz vydržela oba dva odpaly při dynamických 

výbuchových tlacích 0,98 MPa resp.0,92 MPa. Při těchto odpalech byly naměřeny maximální 

průhyby hráze  15,5 mm  resp. 9,2 mm a trvalé deformace 8,9 mm resp. 5,1mm. Tyto 

parametry je vidět následujících dvou grafech. 

Hmota Tek blend-H - zkouška č.2 (13.12.2007)
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Hmota Tek blend-H - zkouška č.3 (18.12.2007)
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Po každém následujícím odstřelu se povrchové trhliny zvětšovaly až do šíře 4 mm a 

vlásečnicové na 0,5 až 1,4 mm jak z přístupové strany tak ze strany vnitřní. Po třetím odstřelu 

se centrální vnitřní trhlina zmenšila na 0,5 mm. 

3. Závěr 
Při likvidaci třetího hrázového objektu (po třetím odstřelu) bylo ověřeno, že v hloubce cca 20 

cm měly trhliny již poloviční šíři oproti rozměrům naměřeným na povrchu.V hloubce cca 40 

cm tyto trhliny pokračovaly pouze vlásečnicovým systémem. 

Hrázový objekt šířky 1,2 m trojnásobně namáhán dynamickým zatížením 1 MPa odolal 

tomuto zatížení bez výrazného poškození a zachoval si těsnost. Porušení objektu se projevuje 

vznikem nekomunikujících trhlin a mikrotrhlin. 


