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VÝVOJ A HODNOCENÍ TĚSNÍCÍCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ PRO 
LIKVIDACI HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL 

 
Anotace:  
Použití zpevněného zásypového materiálu pro likvidaci jámového stvolu je jedním ze způsobů 
bezpečné likvidace hlavních důlních děl.Základková směs využitelná jako výplňový materiál  
s příznivou vlastností vodonepropustnosti, je jedním z možných alternativ vhodných pro 
likvidaci jam. 
 

V řadě svislých důlních děl je značný průnik vod z horninového masivu. K utěsnění těchto 
přítoků může sloužit základkový materiál,který zajistí dostatečnou pevnost a těsnící 
účinky.Pro tyto požadavky byly navrženy základkové směsi na bázi betonů a popílkových 
směsí. 

 
1. SMĚSI NA BÁZI BETONŮ S PŘÍMĚSÍ BENTONITU 

Při návrhu nových receptur byly namíchány a odzkoušeny receptury na bázi betonu 
s přísadou bentonitu, které by byly použity zejména při výstavbě jámových zátek 
s vodotěsnícími účinky. Přísada bentonitu ve směsi měla docílit snížení vodopropustnosti, 
aniž by neovlivnila jiné zejména pevnostní vlastnosti betonu.  

Těsnící směs byla připravena na bázi betonu ve složení: 
Receptura s jedinou frakcí kameniva: 
Kamenivo frakce frakce 0/4 z kamenolomu Tovačov  1240 kg . m-3 

Cement Hranice CEM 42,5 R     500 kg . m-3 
Voda         400 kg . m-3 
Bentonit - Sabenil 65, výrobce Keramost a.s.,    0, 25 a 50 kg . m-3 

Maximální objemová hmotnost betonu    2190 Kg . m-3 
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Receptura s třemi frakcemi kameniva: 
Kamenivo frakce frakce 0/4 z kamenolomu Tovačov  620 Kg . m-3 

Kamenivo frakce frakce 4/8 z kamenolomu Hrabůvka  250 Kg . m-3 
Kamenivo frakce frakce 8/16 z kamenolomu Hrabůvka  370 Kg . m-3 
Cement Hranice CEM 42,5 R     500 Kg . m-3 
Voda         400 Kg . m-3 
Bentonit - Sabenil 65, výrobce Keramost a.s.,    0, 25 a 50 Kg . m-3 

Maximální objemová hmotnost betonu    2190 Kg . m-3 

 

Použitý bentonit s označením Sabenil 65, výrobce Keramost, a.s., je aktivovaný 
uhličitanem sodným pro zlepšení těsnících účinků bentonitu. 

Nižší objemové hmotnosti uvedených betonů charakterizují tekutou konzistenci čerstvého 
betonu, která je dopravitelná potrubím o průměru 100 mm. 

Z každé směsi bylo vytvořeno požadované množství zkušebních těles -  krychlí o rozměru 
150 x 150 x 150 mm, které byly uloženy buď ve vodní lázni (krychle označeny písmenem w) 
nebo ve vlhkém prostředí (krychle označeny písmenem a). Po 28-mi dnech byla zkušební 
tělesa podrobena zkoušce pevnosti v tlaku [1] a zkoušce metodou měření hloubky 
průsaku tlakovou vodou [2], výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2. Ze zbylých 
krychlí byly odvrtány zkušební válcové vzorky, které byly podrobeny zkoušce 
plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti [3]. 

Tab. 1 – Výsledky pevností po 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí 

Pevnost v tlaku po 28-mi dnech (MPa) Označení Bentonit Kamenivo 

∅ w (uložení ve vodě) ∅ a (uložení ve vlhku) 

KJ0 0 % 1 frakce 24,77   100 % 23,57   100 % 

KT0 0 % 3 frakce 24,20   98 % 23,37   99 % 

KJ5 5 % 1 frakce 21,62   87 % 21,00   89 % 

KT5 5 % 3 frakce 21,09   85 % 19,47   83 % 

KJ10 10 % 1 frakce 20,26   82 % 19,31   82 % 

KT10 10 % 3 frakce 19,37   78 % 18,94   80 %  

Z uvedených výsledků je zřejmé, že pevnost v tlaku měřená po 28-mi dnech je vždy vyšší 
u vzorků, které byly uloženy ve vodní lázni, než u vzorků, které byly uloženy pouze ve vlhku. 
Rovněž vyšší nárůst pevností byl zaznamenán u zkušebních vzorků, ve kterých byla použita 
pouze jemná frakce kameniva. 
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Zkoušky pevnosti v tlaku s obsahem bentonitu vykazovaly o 20 % nižší pevnosti v tlaku, 
než vzorky bez přísady bentonitu. Snížení pevností v tlaku klesá s přísadou bentonitu. Beton 
KJ10 lze zařadit do třídy C 16/20. 

Při zkoušení vodotěsnosti vzorků metodou měření průsaku tlakovou vodou byly zjištěny  
rozdíly ve vodopropustnosti jak je znázorněno v tabulce č. 2.  Bylo zjištěno, že zkušební 
vzorky směsí s jedinou frakcí kameniva měly podstatně nižší průsak vody než zkušební 
vzorky směsí se třemi frakcemi kameniva a zkušební vzorky směsí s vyšším obsahem 
bentonitu ve směsi měly rovněž nižší propustnost než zkušební vzorky směsí s nižším 
obsahem bentonitu. 

Tab. 2 – Výsledky měření vodopropustnosti na tlakové stolici 

Průsaky zkušebních vzorků po 28-mi dnech (mm) Označení Bentonit Kamenivo 

∅ w (uložení ve vodě) ∅ a (uložení ve vlhku) 

KT0 0 % 3 frakce 125   100 % 141   100 % 

KT5 5 % 3 frakce 48   38 % 128   91 % 

KT10 10 % 3 frakce 39   31 % 114   81 % 

KJ0 0 % 1 frakce 42   34 % 46   33 % 

KJ5 5 % 1 frakce 26   21 % 42   30 % 

KJ10 10 % 1 frakce 24   19 % 35   25 %  

Značný rozdíl mezi zkušebními vzorky uloženými ve vodní lázni a zkušebními vzorky 
uloženými ve vlhku. Zkušební vzorky uložené ve vlhku vykazovaly podstatně vyšší 
vodopropustnost, než zkušební vzorky uložené ve vodní lázni. Pozitivní výsledky vykazuje 
beton KJ (jemná frakce) s 10% i 5% bentonitu, to je zvýšení nepropustnosti o 70% až 80%. 

Vodotěsnost byla doplněna metodou měření plynopropustnosti za trojosého stavu 
napjatosti [3]. Zkoušení uvedenou metodou bylo provedeno na zařízení, které vlastní Ústav 
geoniky AV ČR Ostrava.  

Při vlastním výpočtu plynopropustnosti je možno předpokládat viskozní (laminární) 
proudění a tedy pro výpočet koeficientu propustnosti použit Darcyho zákon (1): 
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Kde k - koeficient propustnosti (m2), 
 Q0 - množství plynu proteklého za 1 sekundu při referenčním tlaku p0 (m3. s-1), 
 β - dynamická viskozita (Pa .s), 
 L - výška vzorku (m), 
 p0 - referenční tlak (v našem případě se rovná p2) (Pa), 
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 S - plocha vzorku kolmá ke směru proudění plynu (m2), 
   p1  - počáteční tlak protékajícího plynu (Pa), 
 p2 - konečný tlak protékajícího plynu (Pa). 

Propočet na koeficient filtrace - propustnosti vzorku vodou o různé teplotě, jelikož se 
zvyšující hloubkou důlní jámy se zvedá teplota s hloubkou. Teplota vzduchu i důlní vody 
dosahuje v 800 m přibližně 40 - 50 °C. Se zvyšující se teplotou vody vzrůstá i její kinetická 
viskozita, kterou je nutno ve výpočtu zohlednit, tak jak je uvedeno v níže uvedené rovnici (2): 

vk  = 
γ

gk ⋅  (m . s-1) (2) 

Kde kv - koeficient propustnosti vody (m . s-1), 
 k - koeficient propustnosti (m2), 
 g - tíhové zrychlení (m . s-1), 
 γ - kinematická viskozita vody za normálního tlaku 0,1 MPa [10] 
     při teplotě 10 °C - 1,30 . 10-6 (m2 . s-1),  
     při teplotě 20 °C - 1,00 . 10-6 (m2 . s-1), 
     při teplotě 50 °C - 5,53 . 10-7 (m2 . s-1). 

Veškeré naměřené a přepočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3, hodnoty propustnosti 
vzorků při teplotě vody 50 °C jsou znázorněny v grafu na obr. 1. Vliv zvýšení teploty vody se 
projeví v propustnosti za trojosého stavu napjatosti pouze v hodnotě z       2,33 . 10-13 na 5,48 . 
10-13. 

Tab. 3– Hodnoty propustnosti materiálu za trojosého stavu napjatosti 

Propustnost vzorků pro různá média (m . s-1) Ozna-

čení 

Obj. hmot. 

(kg.m-3) dusík voda (10 °C) voda (20 °C) voda (50 °C) 
KJ0a 2039 3,01 . 10-17 2,27 . 10-10 2,95 . 10-10 5,39 . 10-10 
KJ0w 2048 2,86 . 10-18 2,16 . 10-11 2,81 . 10-11 5,07 . 10-11 
KJ5a 2042 3,53 . 10-18 2,66 . 10-11 3,46 . 10-11 6,26 . 10-11 
KJ5w 2034 4,09 . 10-19 3,09 . 10-12 4,01 . 10-12 7,25 . 10-12 
KJ10a 2045 5,35 . 10-19 4,04 . 10-12 5,24 . 10-12 9,49 . 10-12 
KJ10w 2054 3,09 . 10-20 2,33 . 10-13 3,03 . 10-13 5,48 . 10-13  
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Obr. 1 – Graf propustnosti materiálu při teplotě 50 °C  

 

Sloupcový graf č. 1 charakterizuje propustnosti betonu s jemnou frakcí kameniva, přičemž 
výrazný rozdíl je mezi vodním a vlhkém uložení, což potvrzuje účinnost bentonitu ve vodě. 

Rozdíly koeficientu propustnosti za trojosého stavu napjatosti u zkušebních vzorků bez 
přísady bentonitu a s přísadou 10 % bentonitu se projeví zvýšením o dva řády, tedy z KJ0w - 
5,07 . 10-11 na KJ10w - 5,48 . 10-13. 

Betony s přísadou bentonitu mají příznivé vodotěsnící i plynotěsnící účinky, které lze 
adekvátně aplikovat při stavbě jámových zátek či při likvidaci jámové tůně popř. 
jámového stvolu zaplněného vodou. Vodní uložení dokonale nabudí přísadu bentonitu a 
dojde tak k maximálnímu „nabobtnání“ směsi a zaplnění celého likvidovaného prostoru. 

 
2. SMĚSI NA BÁZI POPÍLKŮ, CEMENTU A BENTONITU 

Dosud používané popílkocementové směsi pro likvidaci důlních děl byly rovněž ověřeny 
s přísadou bentonitu Sabenil 65, výrobce Keramost a.s. 

Popílky použité do zkušebních směsí dosahovaly různého chemického složení, jak je 
uvedeno v tabulce č. 4. Z této je patrné, že největší rozdíl je ve volném CaO, které u fluidních 
popílků je až trojnásobné. 
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Tab. 4 – Chemické složení použitých popílků 

Parametr Fluidní popílek Kladno Fluidní popílek Třinec Popílek Přerov 

SiO2 50,5 ± 1,1 42,6 ± 1,0 53,5 ± 2,2 

CaO 6,8 ± 0,3 9,9 ± 0,3 2,45 ± 0,6 

Al2O3 27,3 ± 1,0 24,4 ± 1,0 24,2 ± 1,0 

Uhličitany jako CO2 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,65 ± 0,2 

Sírany jako SO3 1,9 ± 0,1 5,8 ± 0,2 0,55 ± 0,6  

Z každé směsi bylo vytvořeno požadované množství zkušebních těles -  krychlí o rozměru 
150 x 150 x 150 mm, které byly uloženy vlhkém prostředí, kdy následně tyto byly podrobeny 
zkoušce pevnosti v tlaku [1] po 1 nebo 7-mi 14-ti a 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí, aby 
mohla být vytvořena uvedená křivka nárůstu pevnosti. 

Uvedené pevnostní hodnoty byly zaznamenány v tab. č. 5, kdy z naměřených hodnot byly 
vytvořeny dva grafy viz. obr. 2 a 3, ve kterých byl zaznamenán regresní vývoj pevnostních 
parametrů. 

V prvním níže uvedeném grafu znázorněném na obrázku č. 2 jsou vytvořeny 3 křivky 
nárůstu pevnosti v rozmezí 1 až 28 dnů, směsí K5, T5 a P5, tedy popílkových směsí 
s obsahem 5% cementu a s obsahem 10% bentonitu. Z grafu je zřejmé, že směs fluidního 
popílku K5 má nárůst pevnosti plynulý, který po 28-mi dnech zrání nabývá pevnosti 
přesahující hodnotu 4 MPa a směs popílku T5 má nárůst pevnosti pozvolný, který po jednom 
dni tuhnutí a tuhnutí nevykazuje měřitelnou pevnost a zřetelný nárůst pevnosti probíhá mezi 7 
až 14 dnem a rovněž přesahuje hodnoty 4 MPa, hodnota pevnosti směsi P5 je sice pozvolná, 
nicméně nepatrná nepřesahující ani hodnotu 0,5 MPa. 

Tab. 5 – Průměrné výsledky zkoušek směsí na bázi popílku, cementu a bentonitu  

Přísady (%) Pevnost v tlaku měřená po 1, 7, 14 a 28 dnech (MPa)   Ozna-

čení 

Po-

pí- Bent. CEM 1den 7 dnů 14 dnů 28 dnů 

K10 K 10 10 0,63 3,74 - 4,76 

K5 K 10 5 0,48 1,56 - 4,13 

T10 T 10 10 - 1,73 4,09 4,76 

T5 T 10 5 - 1,06 3,72 4,40 

P10 P 10 10 - 0,79 1,06 1,66 

P5 P 10 5 - 0,11 0,14 0,15 

Vysvětlivky :  K – fluidní popílek z teplárny Kladno odebraný z čistírny pod silem, T – fluidní popílek z energetiky 

Třinec odebraný z kotlů 11-12, P – popílek Přerov, cement Hranice CEM 42,5 R. 
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Logaritmická regrese - bez průměrů y = 2,4141Ln(x) - 3,3121
R2 = 0,8834
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Obr. 2 – Logaritmická regrese nárůstů pevností směsí s použitím 5% cementu 

 

Uvedené pevnosti jasně ukazují, že fluidní popílky s volným CaO společně 
s cementem mají latentní hydraulické vlastnosti, které vykazují znatelně vyšší pevnosti, 
než nefluidní popílek z teplárny Přerov. 

V grafu znázorněném na obrázku č. 3 jsou vytvořeny 3 křivky nárůstu pevnosti v rozmezí 
1 až 28 dnů, směsí K10, T10 a P10, tedy popílkových směsí s obsahem 10% cementu a 10% 
bentonitu. 
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Obr. 3 – Logaritmická regrese nárůstů pevností směsí s použitím 10% cementu 

Zde je zřejmé, že na směs fluidního popílku K10 má příznivý vliv vyšší obsah cementu, 
který uspíšil nárůst pevnosti a již po 7-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí vykazují zkušební vzorky 
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pevnostní hodnoty kolem 4 MPa. Směs fluidního popílku T10 má nárůst pevnosti pomalejší, 
který se radikálně začíná projevovat až po 7-mi dnech zrání a po 14 dnech přesahuje 
pevnostní hodnoty 4 MPa. Opět uvedené pevnosti zřetelně ukazují, že fluidní popílky 
s vysokým množstvím volného CaO mají latentní hydraulické vlastnosti a společně 
s cementem mají pucolánové vlastnosti, které velmi příznivě ovlivňují pevnost celé směsi. I u 
směsi popílku P10 je zřejmé, že vyšší obsah cementu ve směsi příznivě ovlivnil nárůst 
pevnosti, ovšem i tak zkušební vzorky po 28-mi dnech zrání nepřesáhly pevnost v tlaku 2 
MPa a proto využití popílku z teplárny Přerov pro likvidaci hlavních důlních děl bylo 
irelevantní. 

Po 28-mi dnech zrání byla zkušební tělesa každé navržené směsi podrobena zkoušce 
metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou [2], ovšem výsledky zkoušek navržených 
směsí metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou prokázaly, že ani jedna 
z navržených popílkových směsí s přísadou cementu a bentonitu nemá vodotěsnící 
účinky. 

 
[1] ČSN EN 12390-3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Září (2002). 
[2] ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 

vodou. Květen (2001). 
[3] Kožušníková, A. – Konečný, P. Jr.: Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu 

napjatosti, Sborník – Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a 
ekologii, Institut fyziky VŠB – TU, Ostrava (1998). 

 


