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VYUŽITÍ PAŽÍCÍCH ROHOŽÍ S NÁVLEKEM PRO DOTĚSNĚNÍ 

STROPNÍ ČÁSTI STYKU PORUB-CHODBA PŘI LIKVIDACI PORUBU 

138 810 V 8. KŘE DOBÝVACÍHO PROSTORU LAZY 

 
Abstract 

Mine Lazy used a new product of firm Minova Bohemia s.r.o. – casing mat as the hatching at 

building of  cuff  sealing. Casing mats fully substitute sealing spray, which was not usable in 

operation time of workplace. Multifunction and size variability casing mats with creeling 

recommned product to a wider use in solution of anti-gob prevention. Paper in detail describe 

aplication at first time use. 

 

1. Stručná charakteristika oblasti likvidovaných porubů 138 708 a 138 810. 

   Pro bližší představu o složitosti poměrů při protizáparovém boji v této oblasti je nutno 

předeslat, že samotná hornická činnost pro přípravu bloků pro dobývání v 38. a 39. sloji v 7. a 

8. kře dobývacího prostoru byla zahájena již v roce 1992. Do současnosti bylo obfáráno a 

vydobyto celkem 6 porubů ve sloji č. 530 – „38“ a 2 poruby ve sloji č. 512 – „39“. Za toto 

sledované období bylo zaznamenáno celkem 11 případů samovzněcovacího procesu. Jedním 

z těhto případů byl i výstup kouřů u sekcí č. 30 – 32 v porubu 138 810 dne 24.2.2007 v  645 

hodin. V porubu probíhaly přípravné práce pro likvidaci mechanizované výztuže.  

  Porub 138 810 byl dobýván od března 2006. Postup porubu byl veden s předstihem do 10 m 

před současně dobývaným porubem č. 138 708, který byl dobýván od října 2005. V obou 

porubech byla plněna stanovená protizáparová opatření stanovená závodním dolu. Rozbory 

vzorků vzdušin vykazovaly ve výdušném větrním proudu z obou porubů až do doby vzniku 

mimořádné události hodnotu  maximálně 28 ppm CO. Dne 24.2. 2007 byl ohlášen z dolu 

pracovníky provádějící výklizové práce v porubu 138 810 výstup kouřů u sekcí č. 30 -32 a 

následně byl zaznamenán prudký nárůst koncentrací CO na čidle na výdušné třídě 38 709-2. 
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Byl povolán výjezd HBZS Ostrava. Likvidace havárie přímým zásahem probíhala až do 

27.2.2007 , kdy v 1940 hodin došlo k prostorovému uzavření požářiště hrázemi H-1,  

H-2 a  H-3. Tímto došlo k uzavření porubů 138 708 a 138 810  V období po uzavření oblasti 

porubů 138 810 a 138 708 v dané oblasti probíhala inertizace požářiště plynným dusíkem. 

 

2. Likvidace porubu 138 708. 

  Dne 29.3.2007 byl na základě provedeného průzkumu a výsledků rozborů vzorků vzdušin 

proveden opětovný vstup pouze do porubu 138 708. Porub byl ovětrán průchodním větrním 

proudem. Vstup do porubu 138 810 byl plynotěsně uzavřen izopěnovou hrázkou z Krylaminy 

jako i závalový prostor za porubem 138 708 . Veškeré kufry sekcí a prostor mezi stropnicemi 

byl dotěsněn Krylaminou  a v prostoru před Krylaminou byla natažena těsnící plenta v celé 

délce vyklízené části porubu 138 708. Pro zamezení průtahů větrů v úseku spodní úvrati 

porubu byl tento prostor překlenut překlenovacím lutnovým tahem separátního foukacího 

větrání až do sekce č. 25. Prostor před spodní úvrati porubu a celý prostor styku porub-chodba 

až po závalovou izopěnovou hrázku byl ošetřen  těsnícím nástřikem hmoty Křemopur ( viz. 

obrázek č.1). Tato hmota byla aplikovaná po celém obvodu důlního díla na větrní plátno a 

vzniklý prostor za touto manžetou byl rovněž vyplněn izopěnou. Po celou  dobu likvidace 

probíhala inertizace požářiště porubu 138 810 plynným dusíkem a složení vzdušin 

v závalových prostorech byly monitorovány důlní plynovou laboratoří umístěnou u hráze H-1. 

Hodnoty byly přenášeny na centrální řídící stanoviště podniku. Po dobu likvidace porubu 

138 708 byla prokazována inertní atmosféra v dotěsněném porubu 138 810. 

   Likvidační práce v porubu včetně opětovného uzavření této oblasti na hrázích H-1, H-2, H-3 

bylo realizováno 30.8.2007. 

 

3. Likvidace porubu 138 810. 

  Dne 31.10.2007 byl opětovně proveden vstup do oblasti uzavřeného porubu 138 810 přes 

hráz H-2. Pro možnost vstupu do porubu 138 810 a přibírku v prostoru styku porub-chodba 

musela být zlikvidována těsnící Krylaminová hrázka. V prostoru vstupu do zlikvidovaného 

porubu 138 708 byla instalována těsnící Krylaminová hrázka před hráňovou sekci. 

V důsledku poškození těsnící křemopurové manžety bylo nutno vzniklé netěsnosti eliminovat. 

Bylo zvoleno použít pažících rohoží s návlekem. Tyto rohože byly zvoleny pro lepší možnost 

instalace a přechodu nerovnoměrého stropního reliéfu a navázání na zbytky Křemopurové 

manžety v prostoru  styku porub-chodba u obou porubů. Bylo použito rohoží o rozměrech  



0,5 m x 1,0 m v počtu 65 ks. Prostor v polyetylenové folii , tak i prostor za pažícími rohožemi 

s návlekem byl vyplněn Krylaminou superlehkou .Celková spotřeba činila 600 l roztoku 

Krylaminy superlehké . Bylo celkem  založeno cca 32 m2 plochy ve stropní části v oblasti 

vrchní úvrati porubu 138 810 (viz.obrázek č.2). Porub 138 810 byl v průběhu likvidace větrán 

v režimu větrání separátně foukacím způsobem s průběžnou stavbou těsnících Krylaminových  

hrázek v porubu. V průběhu likvidace porubu 138 810 bylo složení ovzduší v závalových 

prostorách porubu 138 810 monitorováno důlní plynovou laboratoří. Po dobu likvidace 

v porubu byla realizována inertizace plynným dusíkem z úvodní třídy č. 38 711 a 

prokazována inertní atmosféra v závalovém prostoru porubu 138 810. Likvidační práce a 

definitivní výbuchuvzdorné uzavření oblasti bylo dokončeno 29.12.2007. 

 

5. Ekonomické zhodnocení použití pažících rohoží s návlekem. 

 

5.1.  Materiálové náklady: 

- pažící rohože s návlekem  : cca 16 000 Kč 

- Krylamina :                                27 000 Kč 

CELKEM :                                   43 000 Kč 

 

5.2.   Mzdové náklady : 

instalace pažících rohoží s návlekem – 5 x 2 směny ═ 10 směn x 1000 Kč :  10 000 Kč 

vyplnění pažících rohoží  s návlekem a prostoru za nimi  –  3 x 3 směny ═     9 000 Kč            

CELKEM :                                                                                                         19 000 Kč  

 

 

4. Závěr. 

  Závěrem lze konstatovat , že díky využití produktů firmy Minova v kombinaci s dalšími 

protizáparovými opatřeními byly likvidační práce úspěšné. Přes zvýšené materiálové i 

mzdové náklady spojené s těmito pracemi je ekonomický přínos, z titulu znovu použití 

uzavřené technologie, pro další životnost dolu převažující.    

 







 


