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HODNOCENÍ RYCHLETUHNOUCÍCH HMOT PRO VÝSTAVBU UZAVÍRACÍCH 

HRÁZÍ V PODZEMNÍCH DÍLECH 

 

ČBÚ v roce 2006 vypsal veřejnou zakázku vedenou pod č. 48-06 s názvem „Navržení 

nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých materiálu, bezpečnosti 

pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství“. 

 Realizace projektu je rozvržena na dobu 3 let a v tomto roce je plánováno jeho 

ukončení. 

 Řešiteli projektu jsou: VVUÚ – řešitel projektu 

    VŠB-TUO, FAST – spoluřešitel 

 Dodavatelé služeb: OKD-HBZS 

    Minova a.s. 

 Účelem projektu je navržení nejvhodnějších stavebních materiálů vhodných pro 

zřizování hrází v podzemí , a to jak z hlediska výběru rychletuhnoucích hmot při stanovení 

jejich fyzikálně mechanických vlastností a výpočetních postupů na dimenzování 

výbuchovzdorných objektů, tak vytypování technologických a strojních komponentů pro 

zpracování a dopravu vhodných hmot. 

 Na realizaci projektu se na stavební fakultě podílí laboratoř stavebních hmot a katedra 

geotechniky. 

 V období let 2006 až 2007 bylo ověřeno několik typů rychletuhnoucích hmot 

zahraniční produkce označené typy Tb, Jb, IC, sádry z průmyslové výroby a produktů 

českých firem označené E. 

 Složení jednotlivých směsí je výrobním tajemstvím dodavatelů, lze však uvést 

základní složky uváděné výrobci : vápno, hlinitanové cementy a chemické urychlovače. 

 Všechny rychletuhnoucí hmoty byly laboratorně posuzovány z hlediska zjištění 

základních vlastností. 

U každé rychletuhoucí hmoty byly hodnoceny fyzikálně mechanické parametry: 

- objemová hmotnost 
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- rychlost začátku a konce tuhnutí s požadavkem na rozmezí 5 – 15 min s případnou 

úpravou vodního součinitele 

- sledování teploty hydratace 

- pevnost v tlaku 

- pevnost v tahu za ohybu s hodnocením přetvárných vlastností určených pro 

výpočty statiky hrázového objektu prováděných na katedře geotechniky 

 

Sledování časového vývoje mechanických vlastností bylo prováděno v době výstavby 

hráze mezi 1 hod. až 8 hod., dále  po 8, 24 hodinách po ukončení výstavby hráze, to je v době 

plánovaných odstřelů s tlakem 1 MPa působícím na čelo hráze.  

Další ověřování mechanických vlastností bylo prováděno v in situ při výstavbě hráze 

v pokusné štole Štramberk. 

V laboratoři stavebních hmot FAST bylo prováděno posuzování mechanických 

vlastností počínaje rokem 2006. Pro hodnocení vhodné hmoty byly stanoveny základní 

kritéria, které zabezpečí rychlost výstavby a stabilitu hráze.  

Pro informaci uvádíme přehled laboratorních výsledků jednotlivých hmot: 

1. hmota označená Tb 

rychlost tuhnutí:       začátek 5 min 

konec 15 min 

teplota hydratace v období 8 – 50 min    58°C 

nárůst pevnosti v tlaku od     1 hod 2,3MPa 

        2 hod  4,68 MPa 

        24 hod 6,22 MPa 

pevnost v tahu ohybem      2,13 MPa 

s průhybem při porušení     0,59 mm 

 

Parametry získané při výstavbě hráze: 

období tuhnutí       8 – 15 min 

průměrný vodní součinitel    1,20 

průměrná pevnost v době odstřelu    5,78 MPa ( po 8 

hod.) 

po 24 hodinách po ukončení výstavby hráze  8,5 MPa 

Při rozebírání hráze byly odebrány vzorky, na kterých byly ověřeny mechanické 

vlastnosti: 



po 60-ti dnech vzrostla pevnost v tlaku na   9,7 MPa 

v tahu ohybem na      3,5 MPa 

s deformací       0,8 mm 

 

2. hmota označená Jb 

byla laboratorně ověřována s vodní součinitelem   0,6 – 1,3  

tuhnutí hmoty probíhá v širokých mezích  10 – 20 min 

pevnost v tlaku po      1 hod  3,0 MPa 

a s vyšším nárůstem pevnosti  v delším časovém 

období až na       15 MPa 

pevnost v tahu za ohybu je nižší než u Tb a činí  1,29 MPa 

při deformaci po 8 hod.     0,42 mm 

Směs má obdobný charakter jako Tb, avšak z vyššími nárůsty pevnosti v tlaku 

s dobou tuhnutí a naopak s nižšími pevnostmi v tahu. 

3. sádra vyráběna z průmyslového sádrovce označená G 

rychlost tuhnutí velmi rychlá při W = 0,8 – 1,3  5 – 7 min 

pevnost v tlaku mezi     do 8 hod 1,4 – 1,50 MPa 

při vodním součiniteli w = 0,8 - pevnost v tlaku  4,75 MPa – externě rychlé 

tuhnutí 

Sádra jako vzdušné pojivo je značně ovlivněna množstvím použité vody, což 

způsobuje dlouhodobý plastický stav v masivním typu hráze ( 3-4 m). 

4. hmota IC 

Hmota IC byla ověřena v širokém stupni vodního součinitele mezi 1,1 až 1,5. 

Z hlediska pevnostních parametrů ji lze přiřadit k hmotě Tb, avšak při nižším 

vodním součiniteli 1,1 – 1,3 dochází k externímu smrštění a trhlinám v celé mase 

vzorku. 

vodní součinitel 1,5 způsobuje pomalejší tuhnutí až 28 min 

pevnost v tlaku dosahuje     po 8 hod 3,12 MPa 

        po 24 hod 4,25 MPa  

pevnost v tahu za ohybu činí    0,9 – 1 MPa 

s deformací      0,30 – 0,50 mm 

Směs lze srovnat s typem Tb.  

 

 



5. hmota označená E české provenience 

byla ověřována s vodní součinitelem    0,4 – 0,6 

při vodním součiniteli 0,6 probíhá pomalé tuhnutí až 60 min 

při nižším vodním součiniteli 0,4 tuhne do   4 min 

nejlépe vyhovoval vodní součinitel    w =  0,5 

s rychlostí tuhnutí      do 25 min 

s pevností v tlaku       po 8 hod 3,9 MPa, 

Avšak v období 1 – 5 hod. zůstává směs značně deformovatelná. 

 

Po provedených odstřelech byl stav vyhodnocených hrází v pokusné štole Štramberk 

posuzován z hlediska stavu porušení. Na hrázovém objektu z hmoty Tb bylo v pokusné štole 

v listopadu 2007 hodnoceno poškození se zakreslením trhlin po 1. a 2. odstřelu. Na hrázi 

vznikla centrální svislá trhlina vedena středem hráze s rozšířením až 3 mm a v okolí vznikly 

nezměřitelné vlasové trhliny. Hráz v hraniční tloušťce 1,2 m však dvěma následujícím 

odstřelům společně odolala. 

    
Obr.č.1: Hráz v pokusné štole Štramberk       Obr. č. 2:  Trhlina v hrázi  

 

Výběr se v současné době zúžil na dva typy rychletuhnoucích hmot. V roce 2008 

budou vyhodnocovány další hráze z materiálů Tb a IC pro  posouzení fyzikálně 

mechanických vlastností včetně jejich laboratorního ověření. 

 

 

  


