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NÁVRH NOVÉHO SYSTÉMU ŘEŠENÍ PREVENCE ZÁPARŮ PŘI 

RAŽBÁCH VEDENÝCH VE SLOJÍCH S VYSOKOU MÍROU 

NEBEZPEČÍ VZNIKU SAMOVZNÍCENÍ. 
 

Abstract 

 Mining work is pernament going together with a risk of start endogenic fires. Reasons of 

their starts are well known as well as methods to minimalize the risks. Minova Bohemia s.r.o. 

introduced within the previous year new product - casing mat with creeling. Parameters of 

product enable well timed preparation of working place to realised sanitation services. 

 

S neustále rostoucí koncentrací hornické činnosti vyvstává nutnost bezpečného způsobu 

přípravy nových těžebních ploch. Proto ražby ve slojích s vysokou mírou nebezpečí  vzniku 

samovznícení vyžadují zvláštní pozornost při řešení rizika endogenních požárů. Míra rizika 

samovznícení je však dle metodik OKD,a.s. hodnocena pouze pro poruby ( pomocí tzv. M 

kritéria, kdy limitem je počet bodů nad 35).  Je však nežádoucí, aby investiční prostředky 

vložené do nákupu nových razících technologií byly blokovány uzavíráním přípravných 

předků i s technologiemi. Protizáparová prevence se stala nedílnou součástí technologického 

postupu ražby přípravného předku. V přílohách technologických postupů jsou stanovena 

„Opatření k procházení tektonických poruch a procházení slojí při ražení s ohledem na 

protizáparovou prevenci“.  Cílem těchto opatření je zamezit možnostem vzniku endogenních 

požárů. Potenciálními rizikovými místy jsou neasanované vícevýlomy, tlakově porušená 

pásma slojí, oblasti přecházení tektonických poruch, procházení slojí překopními ražbami, 

nelikvidované vrty, otřasná odlehčovací trhací práce. 

Zodpovědnost za realizaci stanovených opatření má vždy vedoucí provozního úseku. O 

včasné realizaci primárních protizáparových opatření (snížení zabírky, zvýšení hustoty 

budování, vyplnění vícevýlomů, zpevňování pilíře pomocí PUR ampulí a dřevěných svorníků, 

tlaková lepící injektáž horninového masívu, jehlování, svorníkování, nástřik zpevňovacích a 

těsnících asanačních hmot) je plně v kompetenci směnového předáka a technika. Realizace 
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jakýchkoliv protizáparových opatření se může zdát kontraproduktivní, poněvadž vždy se 

snižuje čistý směnový čas na progresivní činnosti – ražení (splnění směnového úkolu 

v režimované metráži) a naopak dochází k navýšení materiálových nákladů provozního úseku. 

Přirozeným důsledkem je snaha omezit plnění stanovených protizáparových opatření na 

minimum. Občas dochází až k fatálním chybám, kdy nerozhodnost zodpovědných pracovníků 

způsobuje havárii přípravného předku (odtěžování geomechanicky nesoudržného nadloží 

z vyjetého předpolí raženého díla vytváří neměřitelné kaverny zhoršující napěťodeformační 

parametry okolí raženého díla ). Dokumentování vzniklých vícevýlomů pracovníky 

provozního úseku a jejich zakreslení do podélných profilů pracovníky ODMG je sice také 

důležité, ale vede pouze k pasivní ochraně stanovením odběrových míst vzorků vzdušin, 

popřípadě i periodické kontrole s měřením teplot uhelné hmoty profesionálním záchranářem. 

Dle technických možností dolu lze nakonec nainstalovat i kontinuální čidlo k měření 

koncentrací kysličníku uhelnatého. 

 

Z pohledu systematického řešení protizáparových opatření je nutné, aby razičská osádka byla 

natolik materiálově zabezpečena, aby mohla v kterémkoliv okamžiku změnit hustotu 

budování, vyplnit vzniklý vícevýlom inertním materiálem, zahájit jehlování stropu a zabránit 

vyjíždění uhelného pilíře lepením PUR ampulemi s dřevěnou jehlou ve vrtu. Každá další 

činnost vyžaduje přítomnost specializovaných pracovníků schopných ovládat speciální 

agregáty k provedení potřebných injektáží, popř. nástřiků. Vývoj stále dokonalejších hmot a 

technologií umožňuje dnes kvalitativně lepší utěsňování horninového masívu a dokonalejší 

vyplňování volných prostor. Požadavky na materiály používané k utěsňování horninového 

masívu a vyplňování volných prostor jsou dnes vysoké. Používané hmoty musí být nehořlavé, 

antistatické, časově stálé, relativně pružné a vodě odolné s dobrou přilnavostí k hornině. Dále 

je vyžadována jednoduchá aplikace s krátkou reakční dobou a samozřejmě nízkou pořizovací 

cenou.  

 

Cílem společnosti Minova Bohemia s.r.o. je uvádění na trh pouze kvalitních, ověřených a 

bezpečných produktů k zabezpečení všech požadavků protizáparová prevence. V krátkosti 

uvedeme systematický přehled jednotlivých rizik záparů se současným osvědčeným 

návrhem eliminace rizika vzniku endogenních požárů. 

 

 



•    zabránění úniku větrního proudu do volných prostor nad  výztuží (nekontrolovatelné 

průtahy) hromadění metanu a   

-    močovinová pěna Krylamina, životnost dle stupně napěnění až 12 měsíců (min.) 

-    fenolová pěna Ekoflex, životnost neomezena 

-    výplňová napěňující cemento-popílková směs Wilfoam K, životnost neomezena 

 

• zpevňování porušeného vyjíždějícího uhelného pilíře 

- lepící ampule PUR v kombinaci s dřevěnou jehlou 

- tlaková injektáž lepícími hmotami Bevedan-Bevedol S 

- lepené sklolaminátové svorníky, např. Rockbolt aj. 

 

• zpevňování propadávajícího bezprostředního nadloží 

- zavrtávané injekční svorníky s následnou tlakovou injektáží lepícími hmotami 

 

• těsnění rozrušené sloje v bocích díla (geomechanicky porušená oblast, staré vrty) 

- tlaková injektáž organicko-minerální hmotou Krylamin DU a DUS 

- tlaková injektáž polyuretanovými lepícími hmotami Bevedan-Bevedol S 

- injektáž starých vrtů Geolithem 

 

• zpevňování a dotěsňování uhelné sloje v bocích a stropě díla  

- nástřiková konsolidační směs P 3/41 

- nástřiková hydroizolační cementová směs FT-30 

- výplňová cemento-popílková směs Wilfoam K 

 

• zvyšování únosnosti výztuže (náhrada základkového polštáře) 

- výplňová lehká betonová směs Tekblend H 

- výplňová cemento popílková směs CP.MIX 

 

Všechny z výše uvedených hmot a doporučovaných kotvících prvků jsou k dispozici ve 

skladových prostorách firmy Minova, včetně aplikační technologie. 

  

 

 



Těsnící manžety 

V oblasti protizáparové prevence jsou v OKR již první zkušenosti také s nástřikovými 

těsnícími manžetami. Jejich smyslem je zamezení přístupu kyslíku k místu s potenciálním 

rizikem záparu oddělením provozovaného pracoviště od inertizované přiléhající části důlních 

prostor. Inertizovaná oblast izolovaná těsnící manžetou musí být trvale držena v přetlaku. Na 

pracovišti je často povolována výjimka z bezpečnostních předpisů na snížený obsah kyslíku.  

Rozlišujeme dvě metody vytváření  manžet.  

• metoda nástřiku – přímo na horninu anebo častěji na výstroj důlního díla (torkret) 

• metoda injekční – krátkými injekčními jehlami, hadičkami se vytváří cca 20-30 cm     

                                      hrubá vrstva v napadávce za výztuži po obvodu důlního díla  

 

V obou případech se jedná o použití  materiálů s velmi krátkými reakčními časy a vysokou 

viskozitou. Nástřikové a injekční (výplňové) materiály na bázi fenolformaldehydových 

systémů aplikované po celém obvodu důlního díla pomohou sice k rychlému vytvoření těsnící 

manžety o určitém stupni těsnosti, ale vyžadují trvalé napouštění plynného dusíku do výlomu, 

protože volný prostor mezi výlomem a těsnící manžetou je bez odvodu tepla a s trvalým 

rizikem proudění vzdušin. Při realizaci fenolformaldehydové těsnící manžety musí být 

stanovena přísná hygienicko-bezpečnostní opatření (odvolání pracovníků ve větrních cestách 

z důvodu uvolňování formaldehydu, ochrana dýchacích cest pracovníků chemickými 

respirátory). Závažným rizikem je jejich teplotní degradace, která začíná již od 80-120°C, 

v závislosti na použitém plnivu (dřevěná moučka, azbest). V případě endogenního požáru je 

nutné počítat také s termooxidací vytvrzené fenolformaldehydové pryskyřice . Při teplotách 

nad 300°C dochází  ke vzniku těkavých produktů, jejichž hlavní součástí je fenol. Z těchto 

důvodů nelze považovat těsnící manžety prováděné z fenolovoformaldehydových pěn za 

vhodné. 1) 

Za velmi vhodné lze považovat kombinaci fenolformaldehydové hmoty s následnou zálivkou 

cemento-popílkovými napěňujícími materiály, které dotěsní případné netěsnosti a vytvoří 

teplotně odolný vzduchonepropustný polštář vyplňující a geomechanicky stabilizující  

vzniklou kavernu. Takováto kombinace plně chrání důlní dílo před endogenním požárem. 

Dobře se v případech likvidace havarovaných porubů osvědčily těsnící manžety vytvářené 

jako neprodyšná stěna oddělující místo plenění od inertizovaného porubu. Tyto Křemopurové 

těsnící manžety (membrány) jsou realizovány za přísných hygienicko-bezpečnostních 

opatření, protože se jedná o křemičito-izokyanátové hmoty.  Pro velmi vysoký těsnící účinek 



se Křemopur s výhodou využívá k zabránění výstupu plynu přímým nástřikem na horninu, 

uzavírací hráz a její okolí, lze jej využít i jako antikorozní ochranu před stékající vodou. 

 

 

Stavby brudniků  

Nejvyšším stupněm ochrany a současně nejekonomičtějším, tj. trvalým protizáparovým 

opatřením, je použití výplňových a zpevňujících materiálů za účelem realizace výstavby 

„brudníku“, tj. objektu zamezujícího přístupu kyslíku k porušené části uhelného masívu, která 

se nachází ve výlomech a je mimo účinný dosah větrního proudu. Takovéhoto stavu lze 

docílit pouze provedením 100 % vyplnění volných prostor vícevýlomů. V minulosti byly 

prováděny stavby brudníků pomocí vnitřního filtračního peření – bednění ohrazujícího 

pracovní prostor, nabitého na polygon podbudovávající poddajnou ocelovou obloukovou 

výztuž. Do dutiny za takováto peření je následně začerpávána nejčastěji cemento-popílková 

směs. Popílek se dopravuje ve vozech a na místě je mísen dle pevnostních požadavků s větším 

či menším množstvím cementu. Takováto realizace je časově zdlouhavá a zásadním 

způsobem je následně snížen světlý profil důlního díla. Pro urychlení asanačních prací se 

může zvolit vyplňování sádrou, ale ta je po vyzrání netěsná (vyžaduje doplňkovou tlakovou 

injektáž ).  V posledních létech byly na trhu k dostání napěňující cemento-popílkové směsi, 

kterými bylo zajišťováno rychlé vyplnění volných prostor s trvalou těsností vytvořeného 

brudníku. Cemento-minerální napěňující směs Wilfoam K dokáže vytvořit z 1 tuny prášku 10 

až 12 m3 pěny, která dokáže protéci napadávkou ve výlomech a vytvořit těsný, teplotně  a 

objemově stálý geokompozit. Technologie ale vyžaduje aplikaci hmot speciálním výkonným 

vřetenovým čerpadlem s řízeným vodním součinitelem. Také zde přetrvává požadavek na 

poměrně těsné provedení ohrazujícího peření. Za tímto účelem přišla firma Minova Bohemia 

s.r.o. v roce 2006 na trh s myšlenkou, kdy chceme ušetřit náklady související s dodatečnou 

stavbou „brudníku“ a současně zajistit možnost vyplňování vzniklého vícevýlomu 

bezprostředně ihned za postupující čelbou (respektování inkubační doby záparu). 

 

 

Pažící rohož s návlekem – univerzální řešení 

Novým navrhovaným řešením je aplikace pažící rohože s návlekem. Při použití pažící rohože 

již při ražbě důlního díla se pažící rohož použije náhradou za tahokov, svařovanou mřížovinu, 

tyčovinu nebo betonové pažnice tak, že jednotlivé rohože jsou vkládány postupem zdola 

nahoru od počvy díla za obloukovou výztuž. Zahnuté ( o 90°) podélné dráty - „zámky“- musí 



směřovat do profilu díla. Za pažící rohož je následně proveden základkový polštář. Další 

pažící rohož je umístěna ke spodní tak, že záložky obou rohoží se vzájemně překrývají. Pro 

lepší stabilitu je možno jednotlivé rohože jistit k výztuži pomocí vázacího drátu. Ve směru 

postupu raženého díla se postupuje obkládáním dalšího segmentu obloukové výztuže  opět od 

počvy tak, že „zámky“ se protknou přes návlek rohože již obloženého oblouku. Tím se docílí 

překrytí pažících rohoží v podélném i příčném směru. Za takto připravený obklad výztuže je 

možno následně začerpávat jakýkoli těsnící materiál podle požadavku na pevnost a životnost 

výplně na bázi močovinoformaldehydové pěny, fenolformaldehydové pěny nebo cemento 

minerální napěňující směsi. K zajištění vyšší těsnosti a únosnosti díla lze provést nejprve 

vyplnění přímých dutin po obvodu díla pěnou s rychlým reakčním časem a napadávku uhlí ve 

stropě překrýt následnou zálivkou cemento-minerálními pěnami. 

                                    

Obrázek č.1    

Vyplňování výlomů za 

pažící rohoží s návlekem 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Průměr podélného prutu mm 7 7 7 8 8 8 

Průměr příčného prutu mm 5 5 5 6 6 6 

Celková délka rohože (L) mm 690 990 1190 690 990 1190 

Celková šířka rohože (S) mm 500 500 500 500 500 500 

Rozteč výztuže / bednění mm 500 800 1000 500 800 1000 

Vzdálenost příčného prutu od konce rohože (G) mm 195 245 245 195 245 245 

Maximální zatížení rohože kN 9,0 17,5 

Pažící rohože je možno vyrábět dle přání zákazníka o velikosti ok (a x b): 50 x 50mm,  

100 x 50mm nebo 100 x 100mm. 

 



Při použití pažící rohože jako dodatečného hrazení pro stavbu tzv. brudníku jsou pažící 

rohože navazovány na lícní stranu výztuže postupem zdola nahoru tak, že zahnuté podélné 

dráty – „zámky“ – směřují do boku díla. Jednotlivé rohože jsou ukládány se vzájemným 

překrytím jak ve svislém (záložky), tak vodorovném směru a fixovány k výztuži pomocí 

vázacího drátu. Za takto zhotovenou obálku je následně začerpáván těsnící materiál.  

 

U obou alternativ je při volbě rohože nutné zohlednit tlakové poměry v jakých se dílo nachází 

a volit rohož zhotovenou z drátů síly 8/6 nebo 7/5 mm. 
 

 

Závěr : Ražby ve slojích náchylných samovznícením vyžadují stanovení zvláštních opatření.  

Vhodnou kombinací preventivních opatření lze zamezit tvorbě endogenních požárů. Materiály 

aplikované při vyplňování vícevýlomů mohou být aplikovány za předem vkládané ohrazující 

výztužné pažící rohože s návlekem. Takto lze dosáhnout značných úspor mzdových 

prostředků při realizacích asanačních prací. Stavby brudniků nového typu se aplikací pažicích 

rohoží s návlekem urychlují a především prostorově zjednodušují. Především dojde k 

urychlení realizace protizáparových opatření. Vybavení razičského kolektivu havarijní 

zásobou PUR ampulí, dřevěných jehel, IBO svorníků a pažících rohoží lze považovat za 

nezbytnou součást aktivní připravenosti zahájit účinná opatření v okamžiku prvotních 

náznaků prolamování nesoudržného nadloží a tvorbě vícevýlomů na čelbě raženého díla. 

Následné vyplnění výlomů inertním napěňujícím materiálem snižuje počet odběrových míst, 

počet nasazených kontinuálních měřících čidel a ve finále i počet směn na havarijní zásahy.  

Takto lze dosáhnout požadované eliminace rizika dočasné ztráty razící technologie a metráže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Makromolekulární látky, svazek 32, Odolnost plastů a pryží, B.Doležal, SNTL 1981 

 


