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ZKUŠENOSTI Z APLIKACE NÁSTŘIKOVÝCH – VÝPLŇOVÝCH 
MATERIÁLŮ V PODMÍNKÁCH OKD 

 
Annotation:  
Contact of waste atmosphere with active mining area is always cause of risk. In case of 
working seams susceptible to self-ignition these risks include endogennous fires and in case 
of Ostrava working seams it includes risk of loosing effectiveness air system. Application of 
appropriate type of sprayed materials these risks can be eliminated. 
 
ÚVOD 

S neustále  rostoucí koncentrací hornické činnosti vyvstává nutnost zabezpečení důlních 
chodeb, jak u nízkých tak mocných slojí, proti nežádoucím komunikacím vzdušin s 
vydobytými prostory. 

Hloubka dobývání a často nízký ekvivalentní průřez dolu limitují kvantitativně možnosti 
větrání pracovišť. V důsledku hloubky a vysoké koncentrace dobývacích prací dochází ke 
geomechanickému ovlivňování  udržovaných důlních děl a tímto také k nežádoucím 
komunikacím mezi stařinama a důlní chodbou. Za extrémní situaci lze v sedlovém souvrství 
považovat  nežádoucí stropní komunikaci se stařinama při dobývání 40.sloje v lávkách. 
V ostravských slojích jde o riziko vysoké ztráty účinnosti větrání při „Y“ a „Z“ systémech 
komunikacemi přes trhliny důlními tlaky porušeného žebra a bezprostředního nadloží. 
 
1. RIZIKA VÝSTUPU STAŘINNÉ ATMOSFÉRY PŘI DVOJÍM VYUŽITÍ CHODEB 

Za preventivní opatření vedoucí ke snížení tohoto rizika lze považovat : 
• zvýšení únosnosti chodby pomocí kombinované výztuže 
• zvýšení kvality stavebních materiálů použitých ke stavbě ochranného žebra 
• ochrana žebra aplikací  kombinace vhodných kotevních a výplňových prvků 
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• zamezení průtahů vzdušin na kontaktu žebra a horninového masivu  močovinovou 
nebo fenolovou pryskyřicí vyplněním dutin nebo nástřikem 

 
2. ZAJIŠTĚNÍ CHODBY POMOCÍ ŽEBRA 

Na Dole Karviná, závod Lazy byl v roce 2007/08 dobýván ve sloji č. 163 - Natan porub č. 
163 102. Úvodní chodba č. 63 103 byla vyražena v profilu 00-0-16 a pro dvojí použití 
chráněna pomocí plaveného ochranného žebra a aplikací svorníků CKT 22 mm zavrtaných do 
stropu důlního díla, pro uchycení podélné roviny. 
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Přes veškerou snahu dodržet řádně systém a včasnost při stavbě a plnění vaků k dotěsnění 
závalového prostoru a přidržení stropu, docházelo při větrním systému „Y“ k vymývání 
vyrubaného prostoru a výstupu metanu kolem vyplněných vaků i přes nainstalovanou větrní 
plentu. S ohledem na 120 m převýšení místa výchozí prorážky a stop čáry porubu docházelo 
na této chodbě v její horní části k výstupu stařinné atmosféry  s vyšším obsahem CH4 než 
povoluje vyhláška ČBÚ č. 22/1989  Sb. do průchodního větrního proudu a souběžně po celé 
délce chodby. S ohledem na tlakový spád hlavního ventilátoru se ztrácelo okolo 50%  
z objemového průtoku čerstvých větrů ve vydobytém prostoru. Aby  k těmto jevům 
nedocházelo bylo třeba řádně zabezpečit úvodní třídu proti tlakům nadloží a zároveň zamezit 
prostupu metanu do úvodní třídy z porušených nadložních vrstev a  k průtahům mezi již 
zatlačenými vaky. 

Abychom tomu zabránili, bylo nutné utěsnit ochranné žebro těsnící pěnou o obchodním 
názvu Krylamina, v modifikaci Super.                                                  

Jedná se o novou dvousložkovou výplňovou, nástřikovou  a těsnící  pěnu na bázi 
močovinoformaldehydové pryskyřice. Tato pěna se vyznačuje odolností proti migraci plynů, 
vysokým stupněm napěnění (35 – 45 násobné), dlouhodobou stálostí a své těsnící vlastnosti si 
uchovává i při změně objemu zatížením nadložních  hornin. 
Použití    - k prevenci a represi endogenních požárů  

- ke zvyšování větrního odporu ve vyrubaném prostoru za posuvnou výztuží v 
   porubech                                                                                                                                                                    
- na stavbu „izohrázek“ k lepšímu využití průchodního větrního proudu v porubech 
- na stavbu dlouhodobých těsnících hrázek plněním mezi peření nebo do vaků 
- na stavbu manžet izolujících důlní díla od vyrubaných prostor 
- na vyplňování výlomů za výztuží důlních chodeb s dlouhodobou životností 
  a výklenků k zabránění hromadění výbušných směsí plynů 
- ke snížení migrace důlních plynů nástřikem na výztuž dlouhých důlních děl 

Krylamina Super nepodléhá biologické korozi a UV záření , ve vodě je nerozpustná. Při 
stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnící vlastnosti a co je důležité, že životnost 
v důlních podmínkách dosahuje  až 5  let.  
Tato hmota byla použita na dotěsnění stávajícího žebra na úvodní třídě č.63 103 za 
vydobytým porubem č. 163 102. Dotěsnění bylo provedeno v celé délce vyrubaného porubu 
a splnilo očekávaný výsledek. Po dotěsnění žebra mezi vaky a horninu byl zároveň proveden 
nástřik od TH šroubů po počvu důlního díla. 
Tím se splnil předpoklad řádného dotěsnění ( vyrubaného prostoru ) ochranného žebra za 
porubem a úvodní třída je připravena pro dobývání dalšího bloku jako třída výdušná. 
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Bok díla před nástřikem          Po nástřiku 
 
3. UZAVŘENÍ DOKOPANÉHO PORUBU 

Po dokopání porubu č. 163 102 byl tento ze strany úvodní chodby uzavřen stojkořadím 
z dřevěných stojek mezi, které byly nainstalovány vaky z geotextilie a vyplněny minerální 
hmotou Tekblend H. Následně byla tato uzavírací hráz dotěsněna nástřikem fenolové 
pryskyřice Ekoflex o tloušťce do 10 cm. Tím byla vytvořena souvislá vrstva, která, překryla 
prostor bývalého vstupu dokopaného porubu od pevného pilíře až po ochranné žebro a to 
min.3m na každou stranu. Nástřik byl proveden zubovým čerpadlem typu SK 90 s poměrem 
složek 2 : 1. 

    h        

                   Průběh nástřiku                                          Nástřik po dokončení 
 
4. ELIMINACE RIZIKA STROPNÍCH KOMUNIKACÍ PŘI DOBÝVÁNÍ  

V LÁVKÁCH 

Existující osvědčené metody nástřiku a vyplňování komunikujících dutin a trhlin stropních 
lávek nejsou vždy všelékem. Každá nástřiková a výplňová pěna má své limity – v pevnosti, 
přilnavosti a životnosti. Stavby „brudniků“ (těsnících manžet po obvodu dlouhých důlních děl 
s následnou výplní) jsou sice nejúčinnější, ale nejvíce pracné a časově zdlouhavé. Našim  



 212 

důležitým poznatkem v likvidaci  prostupu stařinné atmosféry do činných důlních děl je 
nástřik minerálními jednosložkovými rychle tuhnoucími prefabrikovanými materiály P3-41/1 
do suchého prostředí nebo FT 30 do vlhkého až zvodnělého. Nástřiky jsou plnohodnotnou 
náhradou klasických staveb „brudniků“. Aplikují se suchým způsobem nástřiku. FT 30 je 
hydraulická směs určená do prostředí s vysokou vlhkostí , dobře odolávající i agresivním 
vodám. Používá se hlavně ke zpevňování betonových konstrukcí , vodních hrází a větrních 
objektů, utěsňování boků, stropů i počev důlních děl v hornictví  a povrchovém stavitelství. 
Slouží ke zvyšování vodotěsnosti a plynotěsnosti hornin a stavebních konstrukcí nástřikem.  
Tento materiál v závislosti na vodním součiniteli dosahuje pevnosti v tlaku po  2 hodinách až 
1,0 MPa. Aplikace  směsi  FT–30  je prováděna technologií suchého nástřiku pomocí čerpadla 
na suché směsi – Meyco  Piccolo, Aliva nebo SSB  a stříkací pistole, ve které je dopravovaná 
směs smáčena vodou a tlakem  vzduchu nanášena na určený povrch. 

Tam, kde nejsou průsaky vod nebo je povrch málo zvlhčený je třeba po nástřiku ještě 
hmotu zvlhčovat vodou, aby došlo k jejímu úplnému vytvrzení – to se projeví zelenošedým 
zbarvením . 
                                                               

                  
                      Nástřik FT30         Hotový nástřik 

Tato hmota FT – 30 byla úspěšně použita k dotěsnění profilu  úvodní chodby  důlního díla 
 č. 130 89 na Dole Karviná, závodě ČSA. Záměrem vedení dolu bylo proplavovat nadložní 
stařiny a eliminovat přístup kyslíku k uhelné hmotě. Statický sloupec vody a popele narušoval  
klasické výpňové pěny z dutin ochranné lávky a protékal do profilu na těžní chodbu.  
Techničtí poradci firmy Minova Bohemia, s.r.o. doporučili provedení  izolačního nástřiku 
hmotou FT-30. Dotěsňování  bylo provedeno od staničení  115 m až po staničení  220 m 
v profilu důlního díla. Nástřik se prováděl pracovníky ZBZS dolu  od  stropu  až  pod  TH  
šrouby na předem připravený podklad TH výztuže . Jako podklad bylo použito rabicové  
pletivo ( síto )  z důvodů zpevnění a stability nástřiku. Nástřik prováděli 3 zaměstnanci ZBZS 
v souladu s návodem k použití. Tloušťka nástřiku byla od 10 do 20 mm. 
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Nástřiková hmota měla vynikající přilnavost, jak na horninu, tak na pažiny  i rabicové 
pletivo. Docházelo k minimálnímu odprýskávání aplikovaného materiálu od nástřikové 
plochy a doba tuhnutí byla cca 5 min. Nástřik se prováděl opakovaně po vrstvách. Již po 30 
minutách  byl materiál dostatečně vytvrzen a nešel již z naneseného podkladu odloupnout. Po 
takto provedených pracích  nástřikem materiálu FT – 30 mohlo dojít k aplikaci, vyplňování 
stařin  popílkovou  směsí  přes  předem  připravené vrty do nadložních vrstev.  Při aplikaci 
popílku již nedocházelo k průsakům materiálu do důlního díla č. 130 89 (viz.ilustrační foto 
pod textem).  
 

                         
 
5. ZÁVĚR   

Můžeme tedy konstatovat , že minerální směs FT – 30 je velice vhodná pro nástřik  do 
prostředí silně vlhkého až zvodnělého a k vytvoření obálky, za kterou je možno aplikovat 
popílkovou směs. 

Těsnící nástřikové a výplňové materiály jsou v současné době vyvinuty v modifikacích 
umožňujících dostatečný výběr podle charakteru použití s ohledem na jejich pevnost, 
napěnění, objemovou stálost, přilnavost i schopnost penetrace.  


