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ZKUŠENOSTI Z OVĚŘOVACÍHO PROVOZU STAVBY 

VÝBUCHOVZDORNÝCH UZAVÍRACÍCH HRÁZÍ Z MATERIÁLU 

TEKBLEND H 
 

Abstract 

This report concern on experience witch we get during construction of permanent 

stopping filled with new kind of material. We filled this permanent stopping by material 

consist of mixture of quickly solidify prefabricate concrete called – Tekblend H. Construction 

of tree permanent stopping was realized on the basis of tested working permitted by Czech 

mining authority in Prague. This material hasn’t been authorized for construction of 

permanent stopping yet. Darkov mine send request for tested working as a part of project 

num. 48/2006 program of science and research Czech mining authority to test the technology 

of building permanent stopping in deep mine by using quickly solidify material. VVUÚ 

solving this project n.48/2006 and we coordinated our work with them. 

 

1. Úvod 

V současné době se v podzemí dolů používá pro včasné výbuchovzdorné uzavírání 

opuštěných důlních děl, (vydobytých porubů, jejich širšího okolí i dalších více 

nepotřebných chodeb), a pro likvidaci požárů prostorovým uzavíráním uzavíracích 

hrází vyplněných sádrovým rmutem hydromechanickým způsobem. Sádra je jediným 

materiálem schváleným pro důl splňujícím požadavky na zajištění včasné 

výbuchovzdornosti a umožňujícím relativně rychlé zřízení výbuchovzdorného 

uzavření důlních děl. Na trhu je při tom k dispozici sortiment materiálů, které ve 

srovnání se sádrou vykazují vyšší hodnoty pevnosti, rychlejší dobu tuhnutí, vyšší 

vodní součinitel při hydromechanickém vyplňování hrází. V důsledku vlastností těchto 

materiálů je možné volit menší tloušťky hrází, výrazně snížit objem materiálu 

potřebného k vyplnění výbuchovzdorné hráze a tím urychlit čas potřebný ke zřízení 

výbuchovzdorného uzavření důlních děl. Uvedená problematika je řešena projektem 
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č. 48/2006 ČBÚ pod názvem:“Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska 

konstrukce a použitých materiálu , bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a 

v podmínkách podzemního stavitelství“. Řešitelem projektu je VVUÚ, a.s. Z důvodu 

ověření vlastní technologie stavby hráze z rychle tuhnoucího materiálu v provozních 

podmínkách hlubinného dolu byla Dolem Darkov byla podána žádost o povolení 

ověřovacího provozu a v součinnosti s řešitelem tohoto projektu, kterým byla 

doporučena hmota Tekblend H, byly realizovány stavby tří uzavíracích hrází. 

 

2. Složení a vlastnosti použitého materiálu Tekblend H 

2.1.Použitý materiál tvoří prefabrikovaná rychle tuhnoucí směs, obsahující různé druhy 

cementů, jemná zrna kameniva, minerální pojiva a modifikující přísady. Vyznačuje se 

rychlým nárůstem pevnosti v tlaku a tahu za ohybu v závislosti na čase. Začátek doby 

tuhnutí je po 10 minutách. Dopravitelnost materiálu min. 100 m s převýšením 25 m. 

V procesu zrání hmoty ani po jeho ukončení nedochází ke tvorbě vnitřních trhlin. 

2.2. Technická data 

Parametr  Hodnota 

Mísící poměr voda: prášek l/kg 1,2 : 1 1,3 : 1 1,4 : 1 

Objemová hmotnost zatvrdlého betonu kg.m-3 1500 ± 150 

Vydatnost (objem vyrobený z 1 t prášku) m3/t 1,5 1,6 1,7 

Tekutost min. 10 

Začátek tuhnutí min. min.10 

Pevnost v tlaku po 2 hod. MPa min.4,4 min.3,9 min.3,7 

Pevnost v tlaku po 4 hod. MPa min.5,4 min.4,8 min.4,6 

Pevnost v tlaku po 8 hod. MPa min.6,7 min.5,7 min.5,6 

Pevnost v tlaku po 28 dnech MPa min.12,0 min.10,0 min.8,0 

Pevnost v tahu za ohybu po 8 hod. MPa min.3,0 min.2,8 min.2,5 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech MPa min.3,4 min.3,2 min.3,0 

Dynamický modul pružnosti GPa >3,2 

Obsah přírodních radionuklidů: 

Index hmotnostní aktivity 
- <0,5 

Dynamická viskozita suspenze m.Pas <200 

Velikost zrna mm <0,3 

 

 

 



3. Situování uzavíracích hrází  

Výbuchuvzdorné hráze byly postaveny pro nehavarijní uzavření již vydobytého 

porubu 337 111 v 37 ef sloji, 1. dobývací kře lokality Gabriela závodu 2 Dolu Darkov 

a následně k nehavarijnímu uzavření širšího okruhu tohoto porubu na třídách. 

V období od 27.11.2007 do19.12.2007 byly realizovány stavby celkem tří hrází.  

 

4. Výpočet tloušťky hrází 

Tloušťka hrází byla stanovena podle ustanovení §14 vyhlášky ČBÚ č.4/1994 Sb., 

kterou se stanoví požadavky na provedení  a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a 

izolaci větrů a uzavírání důlních děl, následovně: 

[ ]1                                                                          
σ

kP
b0,9  L

tl

V
max

⋅
⋅⋅=  

kde: 

L - nejmenší tloušťka hráze [m] 

bmax - největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (výška nebo šířka) [m] 

PV - výbuchový tlak [MPa] 

k - součinitel bezpečnosti  [-] 

σtl - nejmenší pevnost v tlaku použitého materiálu [MPa] 

 

Při stavbě hrází byl dodržen mísící poměr 1,3 : 1  

PV = 0,5 MPa 

k - součinitel bezpečnosti volíme : 

k = 1 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci větrních proudů uvnitř větrní oblasti 

a pro uzavírací hráz určenou k uzavírání opuštěných důlních děl a stařin bez nebezpečí 

samovznícení uhlí  

k = 2 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci jednotlivých větrních oblastí, pro 

uzavírací hráz určenou k uzavírání důlních děl a stařin s nebezpečím samovznícení 

uhlí a pro hrázový objekt, který při povolování hornické činnosti určí obvodní báňský 

úřad.  

σtl  - pevnost v tlaku po 28 dnech min.10 MPa  

 

Hodnoty pro konkrétní hráz na třídě č. 3886 jsou uvedeny v bodě č.7 

 



5. Vlastní stavba hrází  

5.1 Kotvení hráze 

Hráz byla ukotvena dle požadavku §16 vyhl. 4/1994 Sb. do záseku po celém obvodu 

důlního díla. Obdélníkový zásek se zhotovil na neporušenou horninu nebo uhelný 

pilíř. Hloubka záseku byla stanovena na 50 cm.  

 

5.2 Konstrukce opěrného peření 

Opěrné peření bylo zhotoveno tak, aby odolalo hydrostatickému tlaku betonového 

rmutu v prostoru hráze. Bylo postaveno do záseku. Prostor mezi zadním a předním 

peřením byl vyčištěn od volně napadané hlušiny a uhlí. Pro stavbu peření bylo použito 

vzpěr TH výztuže, které byly vzepřeny proti směru možného výbuchu dřevěnými 

vzpěrami do TH výztuže. Po ověření samonosnosti materiálu je možno upustit od 

stavby těchto dřevěných vzpěr. Opěrné peření hráze bylo provedeno z krajin 

překrytých jutovinou. K hrázi stavěné do dovrchně vedeného důlního díla byl pro 

zesílení prostřední části předního peření stavěn tzv. křížový polygon proti možnému 

ujetí hráze. Tento polygon byl samostatně vzepřen dvěmi dvojicemi vzpěr do TH 

výztuže. Ve vrchní třetině  předního peření bylo ponecháno „okno“ o rozměrech 

600 x 600 mm pro kontrolu plnění hráze, které se po dosažení hladiny betonového 

rmutu k jeho okraji uzavřelo připraveným poklopem.  

 

6. Technické prostředky pro vyplnění hráze 

Čerpadlo pro dopravu betonové směsi k hrázi 

Typ čerpadla : MTF1 – vřetenové s podavačem, vzduchový pohon 

Technické údaje: 

- délka                                                  2,8 m 

- šířka                                                   0,6 m 

- výška                                                 0,7 m 

- hmotnost                                           350 kg 

- výkon                                                od 2 do 15 m3/h 

- množství vody                                  od 5 – 80 l/min 

- teplotní rozsah                                  0 do +40°C 

-dosah čerpání: 

horizontální                         do 250m 



svislý                                 do 60m 

- druh motoru                                       VMZ-15 P-1 

- výkon                                                 15 kW 

- tlak vody                                            0,3-0,6 MPa  

- průměr výtlačné hadice                     ∅ 32 mm - ∅ 52 mm 

-jednostupňová ozubená převodovka 1 N125 

Dopravní vedení 

Jako dopravního vedení bylo použito požárních hadic C 52 v rozsahu od 

7÷20 m v závislosti na umístění čerpadla pro jednotlivé stavby hrází. 

 

7. Poznatky získané při vyplňování hrází  

V součinnosti s řešením projektu Věda a výzkum č. 48/2006 ČBÚ, byly při 

vyplňování hrází zaznamenávány v pravidelných 30 min. intervalech hodnoty teploty 

okolního prostředí a relativní vlhkost prostředí, teploty vody použité k míšení směsi a 

v neposlední řadě množství použité hmoty a vody pro přípravu betonového rmutu, 

příklad viz. Příloha č. 1 Tabulka naměřených hodnot při vyplňování hráze č.3886. 

Množství spotřebované vody bylo měřeno průtokoměrem, kterým je vybaveno 

čerpadlo MTF 1, u poslední vyplňované hráze č.3886 byl pro zvýšení spolehlivosti 

měření použit vodoměr značky Wottex Actaris. Pro dosažení doporučeného vodního 

součinitele 1,3 dodržovali zaměstnanci při vyplňování hráze interval 50kg hmoty (dvě 

balení) za minutu a přívod vody byl regulován na 60 l/min. V průběhu stavby hrází 

nebylo nutno stanovit žádnou technologickou přestávku, plnění probíhalo bez 

přerušení chodu čerpadla a nebyly zaznamenány žádné výrazné změny na statickém 

ani hydraulickém tlaku vody a vzduchu. Při vyplňování nebyly zjištěny anomálie 

v chování tuhnoucí směsi v hrázi. 

Při vyplňování jedné z hrází byly dodavatelem hmoty odebrány vzorky použité směsi 

u kterých byla ověřena po 8 a 24 hodinách mimo jiné i pevnost v tlaku. Odběr vzorků 

a zkoušky byly provedeny zaměstnanci VŠB – TUO FAST. Byly zjištěny hodnoty po 

8 hodinách 5,12 až 10,20 MPa a po 24 hodinách 6,80 až 12,47 MPa. Rozptyl ve 

výsledcích pevnostních zkoušek byl zapříčiněn způsobem míchání hmoty, čerpadlo 

mísí vodu s dopravovanou hmotou v určitých cyklech, to způsobí rozdílnou 

konzistenci smíchané hmoty při dopravě. V hrázi se hmota smíchá na jednotnou 

konzistenci, kdežto  v použitých vzorkovnicích velikosti 150/150/150 mm k tomuto 



smíchání již nedošlo. Kompletní výsledky pevnostních zkoušek má k dispozici firma 

Minova, a.s. 

 

8. Srovnání tloušťky hráze, množství materiálu a nákladů pro stavbu hráze č. 3886 

vyplněné sádrou a lehkou betonovou směsí  Tekblend H na závodě 2, OKD, a. s., 

Dolu Darkov 

 

Tloušťka hráze z hmoty Tekblend H odpovídá §14, odst. 2 Vyhl.ČBÚ č.4/1994 při 

nejmenší pevnosti v tlaku 10 MPa: L = 1,44 m, zvolena tloušťka 1,5  m. 

Tloušťka hráze vyplněné sádrou hydromechanickým způsobem by odpovídala bodu 

2.S.1.1 Instrukce 1/2003 OKD, HBZS (sádrové pojivo G-2 B II): L = 3,521m, zvolena 

tloušťka 3,6m. 

 

Materiál potřebný pro vyplnění 1m3 : 

počet balení hmotnost balení cena 1kg Celkem 
materiál : 

[ks] [kg] [Kč] [kg] 

Sádra 33 30 2,4 990 

Tekblend H 23,6 25 10,78 590 
 

Materiálové náklady : 

materiál: sádra Tekblend H 

 šířka 

[m] 

výška 

[m] 

tloušťka 

[m] 

šířka 

[m] 

výška 

[m] 

tloušťka 

[m] 

rozměry  5,03 3,2 3,6 5,03 3,2 1,5 

objem [m3] ~ 46,4 ~ 19,3 

hmotnost [kg] 45 900 11 375 

balení [ks] 1 530 455 

cena mater. pro 

vyplnění [Kč] 
110 160 122 623 

cena mater. pro 

stavbu [Kč] 
15 000 15 000 

mat.náklady 

celkem  [Kč]  
125 160 137 623 

 



Mzdové náklady : 

 sádra Tekblend H 

směny na stavbu  40 40 

směny na dopravu 48 14 

směny na plnění  15 8 

směny celkem 103 62 

celkem [Kč] 306 940 184 760 

 

Celkové náklady: 

sádra Tekblend H 

432 100 Kč 322 283 Kč 

  

V tomto případě je výpočet proveden pro stavbu hráze v běžném nehavarijním stavu. 

Ve výpočtu není zahrnuta cena za spotřebu vody, NT vzduchu a naftu při dopravě 

materiálu a vyplňování hrází. 

 

9. Závěr 

Z dosavadních zkušenosti, které byly získány při ověřovacím provozu na Dole 

Darkov, můžeme říci, že materiál je vhodný pro stavbu výbuchuvzdorných 

uzavíracích hrází především pro výrazné snížení množství objemu hmot pro stavbu 

hráze, což  podstatně ovlivňuje nejen rychlost s jakou můžeme přistoupit k stavbě 

hráze, ale i snížení namáhavosti práce a zvýšení kultury práce při stavbě. Vliv důlního 

prostředí, kde teploty okolního prostředí a použité vody byly nad 20ºC příznivě působí 

na rychlost zpevňování směsi, aniž by způsoboval problémy při dopravě rmutu od 

čerpadla k místu plnění. Rovněž jako pozitivní můžeme označit, že voda použitá při 

plnění je vázána na cementové částice a nedochází k únikům do důlních děl. 

Z uvedeného cenového srovnání také jednoznačně vyplývá výhodnost použití 

materiálu na bázi prefabrikované rychle tuhnoucí betonové směsi. Použité čerpadlo 

MTF 1 je pro tyto hmoty vhodné, proti klasickému sádrovému agregátu je vyplňování 

hráze pomalejší, ale lze prokazatelně dodržet požadovaný vodní součinitel. 

 

 

 



Příloha č. 1 Tabulka naměřených hodnot při vyplňování hráze č.3886. 

Hráz č. :  3886       třída :    3886   datum : 19.12.2007 

čas 
množství 

H2O 

počet balení 

plavené 

hmoty 

množství 

plavené 

hmoty 

vodní 

součinitel 

v/c 

teplota 

ovzduší 

relativní 

vlhkost 

Teplota 

vody 

h : min m3 ks kg [ - ] [ ºC ] [ % ] [ ºC ] 

7 : 30 0,06 2 50 1,2 23,1 64,3 22 

8 : 00 1,600 50 1250 1,28 22.7 64,0 22 

8 : 30 3,450 110 2750 1,25 22,4 64,1 22 

9 : 00 5,300 171 4275 1,24 22,5 64.0 22 

9 : 30 7,150 225 5625 1,27 22,4 65,1 22 

10 : 00 8,700 275 6875 1,265 22,46 65,1 22 

10 : 30 11,050 340 8500 1,30 22,2 66,3 22 

11 : 00 13,150 409 10225 1,29 22,3 66,3 22 

11 : 20 14,900 455 11375 1,31 22,2 66,2 22 

 

 

 


