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PLASTOVÁ POTRUBÍ – NOVÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI 

HYDRAULICKÉ DOPRAVY 
 

Abstract 

Underground mining requires stable supplying of mediums (energies) from stage of 

excavation through preparation till final liquidation of mine. Supplying is mainly provided by 

the pipe system. In the past selected type of piping was from steel, nowadays plastic pipes are 

being prevailed more frequently. Their advantages were proved in international mining. Paper 

describes the practice of usage polyethylene pipes in extreme conditions of hydrotransport. 

 

 

Úvod: 

Potrubní systémy zajišťují v hornictví kontinuální dopravu především vody, pro požární  

a technologické použití, stlačeného vzduchu k pohonům strojů a zařízení, inertního plynu, 

cemento-popílkových směsí. V podzemí jsou dále zřizovány technologické vysokotlaké 

rozvody kapalin k zajištění provozu mechanizovaných výztuží, degazační potrubní systémy, 

kterými je depresně odváděn plyn metan, a také odvodňovací potrubní řády  

pro čerpání důlních vod na povrch. S ohledem na mikroklimatické podmínky současného 

hlubinného hornictví se provozují nově také rozvody chladící vody. V otvírkových důlních 

dílech se ihned při ražbě klade až 7 druhů potrubních řádů s různými technickými parametry. 

S ohledem na nízkou životnost a vysokou obtížnost při instalacích ocelových potrubních řádů 

se začaly v podzemí prosazovat také plastová potrubí. 

 

1. Požadavky kladené na využití plastů v podzemí. 

• Nehořlavost  

Všechny plastické hmoty určené pro použití v podzemí musí být z požárně technického 

hlediska schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem § 185 Vyhl. ČBÚ  

č. 22/1989 Sb. Metodu zkoušení hořlavosti hadic a potrubí z plastických hmot určuje 

Instrukce VVUÚ č. 64/90.  
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• Elektrostatika – výrobky z plastů včetně jejich spojovacích materiálu (např. typu 

Victaulic) lze použít v podzemí do prostorů s  nebezpečím výbuchu metanu  

a s nebezpečím výbuchu uhelného prachu pouze v případě, že splňují požadavky dle ČSN 

EN 1127-2, ČSN EN 13463-1 a ČSN 33 2030  a podle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů) za dodržení následujících podmínek: 

a) uvnitř potrubí bude vyloučena přítomnost výbušné atmosféry 

b) vnější povrch potrubí bude elektrostaticky uzemněn podle požadavku ČSN 33 20 30, 

čl. 11 

V současné době vyhovují těmto legislativním požadavkům pouze zahraniční výrobky  

ze speciálních sklolaminátů a také potrubí z polyetylénů. 

 

2. Výhody a nevýhody schválených typů plastových potrubí 

 

• Sklolaminátová potrubí s polyesterovou pryskyřicí: 

 

Výhody:  

- odolnost na korozi a agresivní média 

- nízký hydraulický odpor 

- pevnost 

- odolnost proti hoření 

- antielektrostatika 

- nízká tepelná vodivost 

 

Nevýhody: 

- křehkost 

- konstantní délka 

- přírubové koncovky 

- neohebnost 

- vylučují zápach 

 

• Polyetylenová potrubí (PE-HD) 

 

Výhody: 

- nízká hmotnost, snadnější transport a montáž 
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- spojování systémem Victaulic 

- velmi nízký hydraulický odpor 

- odolnost proti korozi a agresivitě médií 

- otěruvzdornost 

- vyšší průtočná rychlost 

- elasticita  

- odolnost proti poškození úderem a vzniku trhlin  

- možnost řezání a spojování v libovolné délce potrubí 

- snadná instalace armatur 

- spojky Victaulic  pro mnohonásobné užití bez poškozování potrubí  

- materiál nevylučuje zápach 

- možnost napojení na ocelová potrubí PE/ocel systémem Victaulic 

- možnost napojení na ocelová potrubí PE/pevné i točivé příruby 

- jednoduchá a rychlá demontáž 

 

Nevýhody: 

- tepelná roztažnost 

 

3. První zkušenost s polyetylénovým potrubím v černouhelném hornictví 

 Polyetylénové potrubí PE-NE-AS vyráběné firmou „ELPLAST +“ Sp. z o.o. získala svůj 

certifikát NR B/1736/2007 od GIG-JC v Katovicích již v roce 2007. Potrubí a tvarovky jsou 

zhotoveny ze dvou částí, vnitřní polyetylénové trubky a vnější krycí trubky, která tvoří 

„ochranný pancíř“, zhotovený z polyetylénové nehořlavé (těžce hořlavé) a antistatické umělé 

hmoty (nepodporující hoření). Standardně se PE trubky a tvarovky vyrábějí v rozsahu 

průměrů vnitřní tlakové trubky DN 90 až DN 400 mm, s holými konci pro připojení spojkou 

Victaulic 995 M v délkách až 12 m. Rozsah teploty prostředí pro použití potrubí PE-NE-AS  

je od -40˚C do 60˚C. Maximální teplota dopravovaného tlakového média je 45˚C  

a při dopravě bez tlaku + 60˚C. Tahová pevnost potrubního systému je dána velikostí jeho 

průměru (čím vyšší průměr, tím vyšší pevnost).  

Na základě požadavků techniků z dolů OKD, a.s., kteří se seznámili s tímto potrubím  

na hornickém veletrhu Simex 2007,  zajistila firma Minova Bohemia s.r.o. v roce 2008  

pro české hornictví nezávislý certifikát vydaný společností VVUÚ, a.s. na základě 

velkorozměrové zkoušky hořlavosti a posouzení elektrostatických vlastností. (V průběhu 
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zkoušky „stanovení hořlavosti hadic a potrubí z plastů“ odolalo potrubí PE-NE-AS teplotám 

dosahujícím až 730 °C). 

Po dohodě s vedením Dolu Karviná byl na závodě Lazy nainstalován zkušební polygon 

tvořený 10 ks potrubí typu PE-NE-AS  115/110 PN 16. Účelem bylo odzkoušení výhod 

deklarovaných výrobcem při transportu nejagresivnějšího typu popílkové směsi.  

Dne 3.11.2008 bylo zahájeno testování a to na 8. patře - překop č. 82.                    

Instalace se provedla v plavící trase demontáží 60 m ocelového potrubí, které bylo nahrazeno 

polyetylénovým potrubím PE-NE-AS 115/110 PN 1,6 MPa a spojeno pomocí spojek 

Victaulic 995 M. Celá instalace se prováděla na počvě s následným postupným zvedáním  

a zavěšením na  řetězy a předem připravené použité PVC pásy. Při zkoušce na přetlak 2 MPa 

nedošlo k žádnému poškození. Splavován byl vysoce agresivní zlínský popílek v období  

od 3.10.2008 až doposud. Celkem bylo do 20.1.2009 již splaveno 15.000 m3 popílkové směsi. 

Provedenými měřeními světlosti potrubí nebyl zjištěn žádný úbytek ani poškození vnitřní 

tlakové trubky. Během plavení nedocházelo k únikům popílku na spojkách Victaulic a potrubí 

nevykazovalo žádné negativní účinky. Touto zkouškou jsme ověřili, že toto potrubí lze použít 

i v plavícím systému. 

Možnost využití PE-NE-AS potrubí je omezená tlakem 2,5 MPa. Pro vyšší tlaky se používá 

systém ST-PE potrubí, kdy do klasického kovového potrubí je výrobcem vtažena vnitřní 

polyetylenová vložka zajišťující všechny výše uvedené výhody. Spolupracující kanceláři byl 

vypracován projekt pro umístění potrubí také v jamách a šibicích.  

 

4. Závěr 

Zkušebním polygonem na Dole Karviná bylo ověřeno, že PE potrubí je: 

- snadno a rychle montovatelné 

- částečně ohebné a přizpůsobivé 

- ve spojích pevné a těsné 

- odolné při transportu agresivních látek 

  Potrubím lze dopravovat technologickou, odpadní a chladící vodu, ledovou tříšť, 

stlačený vzduch, vodu s emulzí pevných látek a minerálních sloučenin nacházejících se 

v důlních vodách, solanku a agresivní kapaliny (proti kterým je polyetylén odolný  

dle ISO/TR 10358) a popílkovou směs. Na dole Borynia w Jastrzębiu Zdroju bylo 

provozní praxí ověřeno, že instalace PE potrubí je realizována v polovičním čase,  

a životnost potrubí je několikanásobně vyšší při dopravě magnetitových suspenzí  

i uhelno-kamenných úpravárenských výpěrků v porovnání s ocelovým potrubím.  
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Při dodržení technických podmínek stanovených pro PE potrubí lze garantovat 

provozovateli provozní jistotu minimálně na 10 let.  

 
 
 
 
 

     
 
Obr. č.1 PE potrubí DN 400 před zkouškou     Obr. č.2  PE potrubí DN 400 po zkoušce 
 
 
 
 
 
 

   
 
Obr.č.3 instalace PE potrubí DN 115                   Obr.č.4 zavěšení PE potrubí DN 115 
 
 
 


