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ANOTACE 

Předložená disertační práce s názvem „Využití popílku a popílkových suspenzí při 
uzavírání dolů a při výstavbě hrázových objektů“ se zabývá využitím popílku, jakožto 
odpadní suroviny vhodné při likvidaci hlavních důlních děl, zejména při likvidaci jámového 
stvolu zpevněným, základkovým materiálem a při výstavbě hrázových objektů. Práce je 
zaměřena především na zhodnocení dosavadního způsobu zahlazování následků hornické 
činnosti, se zaměřením na likvidaci hlavních důlních děl a požadavků z toho vyplývajících. 
Cílem práce je navržení a zhodnocení nových, vhodných receptur základkových směsí pro 
likvidaci jam, se záměrem, aby navržené přísady kladně ovlivnily zejména těsnící účinky, 
které by příznivě ovlivnily vodo a plynonepropustnost likvidovaného díla. Současně se práce 
zabývá vyhodnocením směsí používaných v dolech a při stavbách v podzemním stavitelství, 
jakožto vhodnou alternativou při výstavbě hrázových objektů. 

Výsledkem práce je komplexní souhrn dosavadních technologií a materiálů 
používaných při likvidacích hlavních důlních děl a při výstavbě hrázových objektů v 
ostravsko – karvinském revíru. A dále řeší výsledky a zhodnocení nově navržených těsnících 
směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu a na bázi popílku, pojiva s přísadou bentonitu a 
zhodnocení výsledků laboratorních měření a měření „in situ“, vybraných směsí vhodných pro 
výstavbu výbuchovzdorných uzavíracích hrází. 

 

ANNOTATION 

The submitted thesis entitled „Use of fly ash and his suspensions at closing of mines 
and construction of perineal objects“ discusses the use of fly ash as a waste material suitable 
for disposal of the main mine workings. Especialy in liquidation of hole reinforsced shaft 
braced by attle and contruction of perineal objects. The work is mainly aimed at assesing the 
existing methods of smoothing the effects of mining activities, focusting on the destructions 
main mine workings and requirements from it. The purpouses of this work is to recipes of 
packs mixtures for liquidation holes, with the intention that the proposed additive positively 
influence mainly sealing effects, which would favourably affect the waterthightness and 
gasthightness of liquidated work. At the same time the work deals with evaluation of mixtures 
used in mines and in contruction of underground construction, as a suitable alternativ for the 
contruction perineal objects. 

 

The results of this work is a comprehensive summary of existing technologies and 
materials use in the liquidation of major mining works and the construction of perineal objects 
in Ostrava – Karvina basin. Also adresses the results and evaluation of newly proposed 
sealing mixtures based on concrete with addition of bentonite and fly ash-based ,binders with 
bentonite aditives and evaluace the results of laboratory measurements and measurements „in 
situ“, selected mixtures suitable for contruction of blow-up resistive containment dikes. 
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1  ÚVOD 

Již více jak 200 let se v ostravsko – karvinském revíru (dále jen OKR) dobývá černé 
uhlí. Podmínky při těžbě byly v našem revíru díky charakteristické petrografické skladbě 
hornoslezské pánve velice problematické, jedná se zejména o vysoké fluktuace důlních vod a 
tvorba důlního plynu – metanu ve stařinách. I přesto se předpokládá, že jen na Ostravsku bylo 
za toto období vyhloubeno asi na 500 jam a štol. V roce 1991 byl zahájen útlum ostravské 
dílčí pánve, zahrnující útlum podzemních částí dolů a končící likvidací jam. Tyto likvidace 
jam zpočátku probíhaly s využitím tradičního nezpevněného zásypového materiálu (výpěrků a 
hlušiny), v několika případech bylo použito popílků, popelovin a slévárenských písků. 
S postupem útlumových prací a zpřísňováním báňské legislativy bylo přistoupeno k likvidaci 
jam zpevněným zásypovým materiálem – cementopopílkové směsi a betonu. Většinou byly 
jámy likvidovány v celém stvolu, pouze v případech, kdy měla být zachována degazace 
důlního pole, byly jámy likvidovány pouze ve svrchní části nad vybudovanou betonovou 
jámovou zátkou. 

Četnost mimořádných událostí souvisejících s likvidací hlavních důlních děl, byla 
důvodem k důslednějšímu přistoupení likvidace jam a to způsobem použití zpevněného 
zásypového materiálu v celém jámovém stvolu. Nedostatečně, nesprávně a nedůsledně 
likvidované hlavní důlní dílo představuje dlouhodobě potencionální nebezpečí a je pouze 
otázkou času a řady dalších okolností, kdy se poměry v okolí ústí jámy vyvinou natolik 
nepříznivě, aby došlo k ovlivnění celého důlního díla. 

Nekvalifikovaný technologický postup, spojený mnohdy s překotnými likvidačními 
pracemi na utlumovaných dolech se může projevit různými způsoby, zejména : 

 

� propady starých důlních děl na povrch v důsledku ztráty jejich stability, 

� nekontrolovatelné úniky metanu končící až tragickými výbuchy, 

� vznik záparů v opuštěných důlních dílech, 

� nekontrolovatelné výtoky vysoce mineralizovaných důlních vod, 

� vznik výrazných poklesových kotlin. 

 

Je tedy zřejmé, že takováto likvidace utlumovaného dolu přináší jen zdánlivé úspory, 
neboť jámy zasypané nezpevněnou základkou představují trvalé nebezpečí. Projev 
nedostatečně likvidovaného hlavního důlního díla může po desetiletích či  až po staletích 
negativně ovlivnit a postihnout prostory a hmoty v jeho okolí, což může mít, zejména 
v intravilánu obcí, nebo v blízkosti jiné antropogenní činnosti (dopravní a inženýrské stavby), 
za následek škodní události a havárie, vedoucí ke značným materiálním škodám a nezřídka 
kdy i ke ztrátám na lidských životech.  
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Proto základem bezpečné likvidace jam (jejich stability a stability jejich okolí) je 
likvidace, resp. zasypání jámy v celém jámovém stvolu zpevněným zásypovým materiálem. 
Tento technologický postup je však, jak z časového, tak i z finančního hlediska velice 
nákladný, zejména díky velkému objemu vyhovujícího materiálu, který je třeba použít na 
zasypání hlavního důlního díla a rovněž díky aspektům, které při likvidaci takového díla 
musíme respektovat. Jedná se zejména o výskyt agresivních, důlních vod, které přitékají do 
ukončených, ale i činných míst důlních systémů, a můžou tak ohrozit stabilitu zásypového 
materiálů, či tvorba metanu, který vzniká ve stařinách a svým vznikem a velkým množstvím 
tak podstatně ohrožuje likvidaci. Tyto problémy je nutné při likvidaci akceptovat jako 
nedílnou součást problému. 

Z tohoto důvodu jsou hledány adekvátní, alternativní, druhotné, odpadní materiály, 
které by svými vhodnými chemicko - fyzikálními vlastnostmi eliminovaly možné havárie 
s nedokonalou likvidací  vznikající a současně z části nebo úplně nahradily pojivo potřebné 
k vytvoření hydraulicky odolného tmele, zpevňující zásypový materiál jámy. Jednou 
z možností je aplikace velkoobjemově produkovaných tuhých zbytků spalování uhlí a lignitu, 
tedy popelovin a to zejména popílků.      

Produkované popílky z určitých druhů spalovacích zařízení vykazují výrazné 
cementační vlastnosti a vzhledem ke značným rozdílům v chemickém i fázovém složení, 
zejména díky jejich latentní hydraulické vlastnosti, je výhodné jejich využití právě v úloze 
adekvátní náhrady jinak použitelného pojiva. Tímto způsobem je možné výrazně snížit 
vysoké náklady čerpané pro bezpečnou likvidaci jam uzavíraných důlních děl.  
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2 ZAMĚŘENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

Předložená disertační práce má za cíl zhodnotit dosavadní technologie a postupy při 
likvidaci hlavních důlních děl v OKR, zejména likvidace jámového stvolu při použití 
zpevněného, základkového materiálu a dále využití nových materiálů pro výstavbu 
výbuchovzdorných, uzavíracích hrází (dále jen VVUH). Práce má vyhodnotit dosavadní 
navržené, receptury hydraulicky zpevněných směsí, které byly doposud navrženy, zkoušeny a 
následně některé z nich v praxi požity. Jedná se o směsi navržené z odpadních materiálů, 
převážně popílku, které jsou společně stmeleny různými druhy pojiva. A dále zhodnotit 
současné technologie, postupy a materiály při výstavbě hrází. 

Současně je cílem navrhnout novou vhodnou recepturu základkové směsi pro 
likvidaci jam, se záměrem, aby její přísady kladně ovlivnily její vlastnosti, zejména její 
těsnící účinky, které by příznivě ovlivnily vodo a plynonepropustnost likvidovaného díla. 
Rovněž se práce zabývá směsmi používanými v OKD a při stavbách v podzemním 
stavitelství, jakožto vhodnou alternativou při výstavbě VVUH. 

Snahou je tak řešit problémy související se zajištěním trvalé bezpečnosti po ukončení 
likvidace důlních děl, které v budoucnu mohou být citelným nebezpečím nejen pro město 
Ostravu a její okolí, ale i pro další města postižená důlní činností.  

Tématicky je disertační práce zaměřena především na zhodnocení dosavadního 
způsobu zahlazování následků hornické činnosti se zaměřením na likvidaci hlavních důlních 
děl, současnou výstavbu hrázových objektů a požadavků z toho vyplývajících. V daném 
případě se jedná o posouzení dosavadních navržených receptur hydraulicky zpevněných 
zásypových materiálů a materiálů používaných při výstavbě, hrázových objektů, které byly 
navrženy a některé i následně použity při likvidaci jam v OKR s ohledem na možnosti a 
technologie, které byly v době navrhování receptur k dispozici. Z vyhodnocených poznatků 
jsou pak navrženy a laboratorně odzkoušeny vlastní receptury směsí, které by mohly být 
použity při likvidaci hlavních důlních děl a při výstavbě VVUH.  

V úvodu disertační práce je popsán důvod zahlazování následků hornické činnosti 
v OKR a problémy s tím spočívající při likvidaci hlavních důlních děl, které mohou být 
následnou hrozbou po ukončení těžby uhlí v hornoslezské pánvi. 

V kapitole 3 jsou popsány možnosti likvidace hlavních důlních děl, podmínky, které 
je nutno při takových likvidacích splnit, charakteristiky materiálů používaných při likvidaci 
jam zpevněným zásypovým materiálem a možnosti takové likvidace. 

Následně je kapitola 4 věnovaná současným technologiím a faktorům ovlivňujícím 
likvidaci jam, způsoby likvidace důlních děl v OKR, havárie způsobené nedůslednou 
likvidací, popis možností likvidace jam v OKR a zhodnocení návrhů receptur hydraulicky 
zpevněných zásypových materiálů, které byly od roku 1995 pro likvidace jam navrženy. 

Kapitola 5 je věnovaná patrovým uzavíracím a opěrným hrázím, u kterých jsou 
popsány podmínky za jakých může být taková hráz vybudována, zhodnocení dosavadních 
technologií a materiálů při výstavbě VVUH. A dále jsou zde popsány laboratorní zkoušky a 
zkoušky „in situ“ vybraných směsí s následnou možností využití pro výstavbu VVUH, které 
byly zkoušeny v rámci projektu P č. 48-06, zadaného Českým báňským úřadem. 
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Experimentální část disertační práce se zabývá návrhem a laboratorním zkoušením 
vlastních hydraulicky zpevněných směsí, které by mohly být použity pro likvidace hlavních 
důlních děl, jednalo se o návrhy receptur vlastních směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu 
a směsí na bázi popílku, pojiva s přísadou bentonitu.   

Závěrem v kapitole 7 je zhodnocení všech zjištěných poznatků a výsledků 
laboratorních měření a porovnání možností likvidací, které byly doposud při likvidování 
hlavních důlních děl doposud použity. Vyhodnocení poznatků, které byly zaznamenány při 
návrhu receptur vlastních směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu a na bázi popílku, pojiva 
opět s přísadou bentonitu.  

 

3 ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU PŘI 
LIKVIDACI HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL 

3.1 Úvodní informace 

Nejvýznamnějším bezpečnostním faktorem pro trvalou bezpečnost likvidovaných dolů 
a jam je stabilita základkového sloupce plniva v jámě. Stabilitu sloupce plniva lze obecně 
docílit těmito způsoby:  

 

� Použití stabilního plniva, které nevytéká z jámy ani po dodatečném 
zavodnění, např. kamenivo s hydraulicky účinným tmelem. 

� Použití jámových zátek, které umožní zasypat vrchní, relativně 
nejnebezpečnější část jámy. Spodní část se ponechá buď nezasypaná, nebo 
zasypaná nestabilní základkou. 

� Použití patrových uzavíracích hrází, vybudovaných na všech přístupech 
k jámě.  

 

Jakožto jedinou plně bezpečnou a mnoha lety osvědčenou metodou při likvidaci jam je 
použití stabilního plniva v jámovém stvolu. Tedy zaplnění jámy hydraulicky vázaným 
materiálem s hydraulicky účinným tmelem.  

Použití jámových zátek sice zvyšuje bezpečnost a spolehlivost uzavíraných jam, není 
ovšem řešením absolutně bezpečným, vzhledem k možnému postupnému snižování únosnosti 
jámové výztuže či hornin pod zátkou, jejímž důsledkem může dojít k porušení její stability.  
Jámovou zátkou se rozumí masivní betonový blok v jámě, úplně přehrazující jámu, který je 
dimenzovaný na vysoký tlak. Požadavky na technologický postup stavebního provedení i na 
samotný materiál zátky jsou velice vysoké, tedy absolutně vylučují použití neadekvátních 
materiálů nahrazujících pojivo.  
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Tématu patrových uzavíracích a opěrných hrází je v této práci věnována samostatná 
kapitola.  

3.2 Působící tlaky v zasypaných jámách 

Při posuzování stability základkového sloupce v jámě je nutno vycházet z tlaků, které 
plnící materiál vyvozuje. S tímto tlakem je pak nutno počítat při dimenzování jámových 
zátek, dále pak při dimenzování hrází na vodorovných důlních dílech ústících do jámy a 
konečně též při posuzování stability jámové výztuže. Použité základkové hmoty tímto tlakem 
působí na dno jámy nebo na zátku (vertikální tlak) a na stěny výztuže, resp. na hráze umístěné 
na vodorovných důlních dílech (překopech) ústících do jámy (horizontální tlak) [1].    

Způsoby výpočtů i velikost tlaků v jámách se různí podle druhu zásypového materiálu, 
hloubky a průměru jámy. V podmínkách OKR lze brát v úvahu tři základní typy plnících 
hmot a jejich zatížení :  

� Jáma je zaplavena vodou nebo vodou nasyceným popílkem, tedy na dno a 
ostění jámy působí hydrostatický tlak kapaliny příslušné hustoty nebo 
v případě popílku nasyceného vodou je tlak vyšší o objemovou hmotnost 
popílkové suspenze. 

� Jáma je zasypána pevnou základkou s hydraulicky účinným tmelem. Jak 
bylo již zmíněno jedná se o nejbezpečnější, rovněž nejnákladnější typ 
základky. 

� Jáma je zasypána kombinací obou metod.   

K těmto třem základním typům lze ještě přiřadit další dva základná typy 
základkových hmot a to, že jáma je zasypána suchou základkou nebo suchou 
nezpevněnou základkou. Ovšem oba uvedené případy nelze aplikovat v OKR vzhledem 
ke složitým hydrogeologickým podmínkám a důlní činností vytvořenému spojitému 
hydraulickému systému, díky němuž jsou od roku 2001 na dole Jeremenko stabilně 
čerpány důlní vody, aby nedošlo k přetoku podzemních vod do petřvaldské kotliny a tak 
do ještě činných částí jiných dolů. 

  Proto je třeba brát na zřetel, že dříve či později, po ukončení čerpání důlních vod, 
dojde k zaplavení jámy vodou a tím pádem i k zaplnění a možnému vodou nasycení plniva 
v jámě. Hydrostatický tlak je ze všech tlaků největší a také nejnebezpečnější pro stabilitu 
jámových zátek i překopových hrází. Voda ani vodou nasycený popílek nejsou zárukou 
trvalé stability jámové výztuže, proto relativně vyšší náklady na základku s hydraulicky 
účinným tmelem jsou vyváženy zvýšením trvalé bezpečnosti likvidované jámy a eliminací 
následných nákladů spojených s kontrolou a s dosypáváním likvidované jámy. 

3.2.1 Výpočet očekávaných zatížení 

Pro výpočet svislého i vodorovného zatížení, které působí zásypový materiál na dno 
jámy a hrázové objekty v důlním díle, se může využít tzv. teorie sil (zásobníků). Tato teorie 
vychází z Jansenovy teorie a platí pro klidový stav naplněného zásobníku sypkým materiálem.   

Při sypání zásypového materiálu do jámy vzniká svislý tlak  pv (1) [1]:      
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pv = γ . h (Pa)    (1) 

Kde γ - objemová tíha zásypového materiálu  (N . m-3), 
   h - hloubka uloženého materiálu, v němž svislý tlak působí (m). 

 

Zásypový materiál nemá žádnou pevnost v tahu, takže má snahu se roztékat 
(rozsypávat) a musí být stěnami jámy držen pohromadě. K tomu je potřeba vodorovná síla. 
Početně se tato síla stanoví ze svislého tlaku pv. Vynásobením součinitele aktivního tlaku 
náplně ω (2) [1]: 

w = tg2 (45° - φ/2)    (2) 

Kde φ - úhel vnitřního tření. 
 

Čím je úhel vnitřního tření zásypového materiálu menší, tím „plošší“ kužel vytváří 
zásypový materiál a tím větší horizontální síly je třeba k jeho udržení pohromadě (a tím 
větším tlakem působí na hráze v přístupových dílech k jámě a na jámové zdivo).  

Protože se zásypový materiál v jámách pružně i plasticky přetváří, dochází při 
zasypávání jámy k jeho postupnému zhutňování a k vertikálnímu pohybu, spojenému se 
vznikem třecích sil qf na stěnách. Třecí síly qf se vypočtou ze vzorce (3) [1]: 

qf  = ph
 . µ (Pa)    (3) 

Kde ph - vodorovný tlak (Pa), 
 µ - součinitel tření náplně o stěny jámy. 

 

Označíme-li  
  
 w - součinitel aktivního tlaku náplně viz. rovnice (č. 2) , 

 γ - objemová tíha zásypového materiálu (N . m-3), vypočítaná z objemové hmotnosti 
náplně na základě matematickostatistického rozboru, 

 R - hydraulický poloměr (m), kde platí pro kruhový průřez jámy o průměru d vztah 
R = d/4, nebo vztah R = a/u, kde a – plocha vnitřního průřezu jámy (m2), 

         u – obvod vnitřního průřezu jámy (m),   
 µ - součinitel tření náplně o stěny jámy, 
 h - hloubka zasypané části jámy (m), 

 γ´ - měrná tíha zásypového materiálu za vztlaku vody (N.m-3), vypočtená ze vztahu 
γ´ = (1-n).( γs -γw), 

 γs - měrná tíha zrna základky (N.m-3),  
 γw - měrná tíha kapaliny (voda, popílková suspenze, atd.) (N.m-3),  
 n - pórovitost, 

 

pak budou platit následující vztahy, uvedené v kapitolách 3.2.1.1 – 3.2.1.3. 
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Jelikož třecí síly přenášejí část hmotnosti náplně jámy přímo na stěny, klesá hodnota 
svislého tlaku a naopak stoupá vertikální zatížení výztuže, což muže vést v nepříznivých 
podmínkách k porušení stability. Uvedené síly lze podle Jansenovy teorie zobrazit graficky v 
obr. 1 [1].  

 

Obr. 1 – Působící síly suchého materiálu v jámovém stvolu 

3.2.1.1 Zatížení nezvodnělého (suchého) základkového materiálu 

Při vlastním výpočtu zatížení suchým plnícím materiálem vycházíme přímo 
z Jansenova vztahu. 

 

Svislý tlak na dno jámy (4) [1]: 

n
vp  = )e1(

µ

Rγ

w

1 )R/h(µw⋅−−
⋅

 (N.m-2) (4) 

Vodorovný tlak na dno jámy (5) [1]: 

n
h 0

p  = )e1(
µ

Rγ )R/h(µ⋅−−
⋅ w  (N.m-2) (5) 
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V obou případech tento tlak s hloubkou stoupá a jeho maximum nastává v hloubce 

hmax ≅  
wµ

R5

⋅

⋅
 ≅  35 m, kdy po této hloubce je tento tlak u suchých plnících materiálů 

konstantní. 

 

3.2.1.2 Zatížení zvodnělého základkového materiálu 

Bude-li tedy zásypový materiál zaplaven vodou, bude svislý tlak větší než 
hydrostatický tlak o měrnou tíhu zaplaveného materiálu pod vztlakem vody. Zatím co zatížení 
vyvolané zásypovým materiálem ve vznosu, bude menší než u suchého materiálu.  

Přídavný svislý tlak na dno jámy (6) [1]: 

n
vp  = )e1(

µ

Rγ´

w

1 )R/h(µ⋅−−
⋅ w  (N.m-2) (6) 

Přídavný vodorovný tlak na dno jámy (7) [1]: 

n
hp  = )e1(

µ

Rγ´ )R/h(µ⋅−−
⋅ w  (N.m-2) (7) 

V daném případě je v obou rovnicích třeba následně přičíst tlak vodního sloupce 
pw = 10 . h (KN.m-2) vzhledem ke skutečnosti, že zvodnělá základka nemá příznivý efekt 
suché základky a uvedený tlak se vzrůstající hloubkou  lineárně narůstá. 

 

3.2.1.3 Zatížení zpevnělého (hydraulicky stabilizovaného) základkového materiálu 

Napětí, které způsobí hydraulicky zpevněný materiál, je výrazně menší, než jaké by 
způsobil hydrostatický tlak na dno jámy a hrázové objekty důlního díla.  

 

Maximální svislé napětí na dno jámy (8) [1]: 

vp  = R
wµ

γ

⋅
 (N.m-2) (8) 

Maximální vodorovný napětí na dno jámy (9) [1]: 

hp  = R
µ

γ
 (N.m-2) (9) 
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Potom pro velikost vertikálního i horizontálního tlaku v libovolné hloubce h platí 
Jansenův vztah (10) [1]: 

p(h) = )e1(p 2/µγh
max

⋅⋅⋅−− w  (N.m-2) (10) 

Protože se maximální hodnoty pv a ph dosáhne již v prvních padesáti metrech hloubky 
a jejich velikost se dále již nezvětšuje, není zapotřebí počítat s celou hloubkou jámy.  

3.3 Materiály vhodné pro zakládání 

K likvidaci důlního díla lze použít jen nehořlavý, nerozpustný, nerozbřídavý a 
nebobtnavý zásypový materiál, který nesmí ohrožovat životní prostředí škodlivými výpary 
nebo výluhy s toxickými látkami. Zásypový materiál nesmí obsahovat kovové předměty. 
K použití jiného zásypového materiálu než přírodního kamene, přírodního kameniva nebo 
druhotné suroviny si organizace vyžádá předchozí souhlas příslušných orgánů ochrany 
životního prostředí [2]. 

Používaný materiál musí mít dle normy max. velikost zrna 250 mm. Pouze ve 
výjimečných případech (např. u jam, jejichž výstroj byla odstraněna) se připouští velikost 
zrna do 500 mm. Velké kusy při pádu vytrhávají jámové nosníky, oslabují tím obezdívku a 
zvyšují nebezpečí ucpání jámy a tvorbu nebezpečných dutin a kaveren. 

 Materiál je třeba také nutno volit v důsledku nebezpečí vznícení metanové směsi, při 
zasypávání jámy. Jakýkoliv materiál i vlhký, může způsobit frikčním jiskřením při pádu na 
kovové části výztuže. Proto je nejlépe zvolit jemnozrnnější hydraulicky pojivý materiál, bez 
jakýchkoliv kovových částic.  

Výplňový materiál musí odpovídat geologické a hydrogeologické situaci dolu a revíru. 
Při sypání plniva do zatopené jámy vzniká nebezpečí nedokonalého zhutnění plniva a narůstá 
nebezpečí roztékání plniva do přilehlých důlních prostor. Proto je výhodnější sypání 
základkového materiálu do suché jámy.       

3.3.1 Zrnitostní skladba 

Použitý materiál musí být schopen dokonalého zhutnění a má být objemově stálý. 
Musí mít optimální zrnitostní skladbu s dostatečným podílem jemné frakce. Po zasypání je 
rovněž nutno počítat se sedáním plniva, která je dána zejména zrnitostí použitého materiálu, 
jeho pevností a odolností vůči otlukovosti. Při pádu materiálu do jámy dochází ke značnému 
stupni degradace použitého plniva při nárazech na rozpony a ponechanou jámovou výstroj.    

Příklady degradace sypaného plniva do jámy jsou patrné na grafech znázorněných na 
obr. 2, 3 [3]. V obou případech je zřetelný značný stupeň degradace plniva díky volného pádu 
do jámy. Proto je nutné s tímto jevem počítat, zejména u směsí s hydraulicky účinným 
tmelem. 
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Obr. 2 – Křivka zrnitosti výpěrků před a po zasypání 

 

 

 

Obr. 3 – Křivka zrnitosti plniva z cihelného střepu před a po zasypání 

 

S ohledem na očekávaný značný stupeň degradace směsi pádem v jámě bude zřejmě 
výhodnější využít doporučenou skladbu přetržité směsi, zjištěnou výpočtem a ověřenou 
laboratorně, podle níž docílíme optimální skladbu [1]: 
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� zrna o průměru d0 vyplní 74,05 % objemu jámy, 

� zrna o průměru d1 (kde d1 = 0,4142 d0) vyplní 5,26 % objemu zaplňované 
jámy, 

� zrna o průměru d2 (kde d2 = 0,2247 d0) zaujmou 1,68 % prostoru jámy, 

� zbývající část objemu jámy (19,01%) připadne na jemné frakce a na 
hydraulicky účinné pojivo. 

Na zrnitostní skladbě závisí mezerovitost i hutnost výsledného základkového plniva, 
jeho vodo- i plynopropustnost, jeho sedání (a doba sedání) a do značné míry i spotřeba tmelící 
malty při použití hydraulicky účinné (stmelené) základky (a tím i cena za 1 m3 hydraulicky 
účinné základky [1]. Proto (zejména při zasypávání do velkých hloubek) je nutné počítat 
s výsledným překročením podílu malých frakcí při dopadu na dno jámy a dle toho navrhovat 
výchozí směsi.  

3.3.2 Druhy plnících materiálů 

Pro zakládání jam může být použito různých plnících materiálů (plniv) se 
specifickými vlastnostmi. Všeobecně by se mělo jednat o zrnitý materiál anorganického, 
přírodního nebo umělého původu, nezávadného vůči životnímu prostředí, určité velikosti. 
Zejména se jedná o : 

� Karbonské horniny – získané z ražeb překopů a chodeb, z hloubení šibíků a 
jam. Jedná se především o pískovce, písčité jílovce, jílovce prachovce, uhlí a 
uhelné proplástky, s velikostí zrna zpravidla do 200 mm i více. Vzhledem 
k jejich odolnosti vůči erozi, malé náchylnosti k vytékání a dostupnosti jsou 
karbonské horniny považovány jako vhodné plnivo. 

� Výpěrky z prádla – petrograficky tvořené jílovci, pískovci a uhlím, se 
zrnitostní skladbou do 80 mm, někdy až do 200 mm. Je možné je jako plnící 
materiál použít, ovšem je důležité při navrhování plnící směsi prokázat 
docílení požadovaných pevností zpevněného základkového materiálu. 

� Strusková pemza – vzniklá ochlazováním žhavé, tekuté strusky jako odpad 
při výrobě surového železa. Zrnitostní skladba bývá do 300 mm. Vzhledem 
k její chemické nestálosti je nezbytné prokázat její chemickou odolnost a 
stálost. 

� Popílky – viz. následující kapitoly. 

� Demoliční materiál (rmut) – plnící materiál vzniklý při demolici povrchu 
dolu. Tvoří jej kusy zdiva, betonu apod., mnohdy o velikosti několika metrů, u 
kterých hrozí v důsledku pádu vytrhávání jámové výstroje a nebezpečí 
vzpříčení samotného kusu v jámě a tím nebezpečí ucpání jámového průřezu. 
Materiál je jinak chemicky nezávadný s vysokou střihovou pevností. 

� Beton a hydraulicky tuhnoucí plniva – viz. následující kapitoly.         
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3.3.3 Popílky, jejich vznik a charakteristika 

Tradiční popílky vznikají při spalování práškových paliv v elektrárnách nebo v 
teplárnách v podobě velkého množství jemného úletu. Tento se zachytává v usazovacích a 
jiných odlučovacích zařízeních. Při odpopelnění je systémem suchého odběru popílek 
dopravovaný do expedičních zásobníků nebo je v mokrém stavu splavovaný do odkališť, kde 
tuhé fáze sedimentují a voda se vrací do elektrárny. Chemickým i mineralogickým složením  
se popílky navzájem liší podle druhu používaného uhlí.  

Význam využití popílků je daný ekonomickými a ekologickými faktory. V České 
republice je likvidace a zhodnocování popílků velice aktuální téma, neboť produkce 
popelovin je u nás vysoká. Je to dáno spalováním méněhodnotných paliv s nízkou výhřevností 
a vysokou popelnatostí. V minulosti produkce popílku výrazně stoupala a až v posledních 
letech se začala výrazněji zpomalovat, což bylo převážně dáno zlepšením spalovacích procesů 
(např. fluidní spalování) [4] .  

Dříve se velká část produkce popílků ukládala na skládky a do odkališť, což mělo 
negativní vliv na životní prostředí a to druhotnou prašností, která vzniká odnosem 
nejjemnějších částic popílku větrem. Rovněž negativní vliv má skladování popílku na 
vodohospodářský režim v důsledku vyluhování toxických látek z popílku ohrožujících tak 
kontaminaci vody a půdy. Kromě toho skladování popílku vzhledem na stabilitu hald 
vyžaduje stále větší záběr půdy. 

Veškeré tyto faktory hovoří zcela jasně o nutnosti zpracování popílku v co největším 
množství. Doposud jsou popílky zpracovávány v oblasti výroby a použití stavebních 
hmot jako surovina pro výrobu maltovin, lehkých betonů, stavebních prvků v cihlářství a 
keramice, v silničním a pozemním stavitelství a pro výrobu izolačních materiálů. Dále se 
popílky využívají jako úpravárenská surovina a zdroj pro výrobu koncentrátů kovů, zejména 
železa, hliníku, germania a titanu. Od roku 1994 jsou popílky používány při likvidaci jam 
jako základkové směsi.  

Před zpracováním v kterékoliv oblasti je nutné posoudit, je-li daný popílek na určitou 
formu využití vhodný, vzhledem ke skutečnosti, že vlastnosti popílku se můžou měnit i 
z jedné produkce.  

3.3.3.1 Vlastnosti popílků 

Popílek je heterogenní směs částic, jenž se liší tvarem, velikostí a chemickým 
složením. Tyto parametry jsou dány kvalitou spalovaného uhlí a typem spalovacího zařízení 
[5]. Popílky jsou charakterizovány vysokým obsahem neporušených kulovitých, sklovitých 
částic patrných na mikroskopických snímcích (obr. 4, 5, 6 a 7) [7], pořízených rastrovací 
elektronovou mikroskopickou analýzou. Tyto kulovité částice s nepatrným obsahem 
amorfních pórovitých zrn jsou zastoupeny ve všech velikostních frakcích zpravidla od 0,001 
mm do 0,1 mm. Uvádí se, že popílek obsahuje až 68% částic menších než 0,063 mm a až 98% 
částic menších než 0,04 mm má kulovitý tvar. Fyzikální vlastností popílku závisejí převážně 
na typu kotle, způsobu přípravy paliva a na druhu a účinnosti odlučovacího zařízení. Měrná 
hmotnost se pohybuje většinou v rozmezí od 1,9 g.cm-3 do 2,6 g.cm-3, úhel vnitřního tření asi 
ϕ = 30° a sypná hmotnost se pohybuje od 0,5 g.cm-3 do 1 g.cm-3. Nasákavost popílků je 
rozdílná podle druhu ohnišť. 
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Kromě druhu paliva má na vlastnosti popílků vliv také typ spalovacího zařízení a 
proces samotného spalování. Mineralogické složení je dáno obsahem a druhem přirozených 
minerálů ve spalovaném uhlí a stupněm jejich tepelné přeměny.  

 

 
Obr. 4 - Celkový pohled na vzorek popílku, REM snímek zvětšený (375 x) [7] 

 

 
Obr. 5 - Přiblížený celkový pohled na vzorek popílku, REM snímek zvětšený (1000 x) [7] 

 

 
Obr. 6 - Detailní pohled na vzorek popílku, REM snímek zvětšený (1500 x) [7] 
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Obr. 7 - Detailní pohled na kuličku popílku, REM snímek zvětšený (8000 x) [7] 

 

Popílky obsahují tyto hlavní skupiny minerálních látek [5]: 

� vodnaté silikáty a alumosilikáty, 

� minerály železa (magnetit, maghemit, hematit), novotvary, jejichž chemické 
složení je ve škále FeO, Fe2O3, Fe3O4 až po kovové Fe, 

� karbonátové skupiny, např. kalcit (CaCO3), siderit (FeCO3), 

� akcesorické minerály, např. křemen a cristobalit (SiO2), 

� skelnou fázi, jejíž obsah závisí na podmínkách spalování, 

� zbytky nespáleného uhlí, které sestávají z celé škály minerálních novotvarů, 
od původního uhlí až po koks.  

Některé popílky svým složením odpovídají pucolánům (skládají se z aktivního SiO2 a 
Al2O3), což společně s jejich hydraulickými vlastnostmi zvýhodňuje jejich využití při výrobě 
stavebních látek. Příčinou hydraulických vlastností je výrazné zastoupení skelné fáze v 
popílku, která je složením blízká mullitu. 

Z hlediska hydraulicity lze mineralogické složky popílku rozdělit na aktivní a 
neaktivní [6]. 

Aktivní složky: 

� hydraulické amorfní (část skelné fáze, aktivní SiO2), 

� hydraulické krystalické (hlinitany vápenaté), 

� nehydraulické (anhydrit, CaO, MgO), 

� budiče (sulfidy, alkalické soli). 

Neaktivní složky: 

� nespálené uhlí, 

� struska s vysokým podílem SiO2, 

� krystalické složky (křemen, mullit). 
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Kromě skelné fáze, jejíž podíl je z fázového hlediska nejvyšší, obsahují popílky také 
menší podíl krystalických fází viz. tabulka č. 1 a dle režimu spalování také organické látky, 
které nestačily vyhořet v důsledku rychlého přeletu paliva plamenem. 

Tab. 1 - Mineralogické složení popílků [6] 

Miner. 
složení 

SiO2 

 

křemen 

3Al2O3.  
2SiO2  

 

 mullit 

Fe2O3 

 

hematit 

TiO2 

 

rutil 

TiO2 

 

anatas 

CaO SiO2 

 

cristobalit 

FeO C 

 

uhlík 

Hmot. 
(%) 

70-80 14-26 4,5-7 1-2,5 0,5-1* 1* 0,6* 3* 1-2,5 

*Tyto fáze se vyskytují jen v určitých spalovnách. 

 

Významnou charakteristikou popílků je jejich tavitelnost, důležitá při různých 
způsobech zpracování. Podle bodu tání se tedy popílky rozdělují do tří skupin [8]: 

� lehce tavitelné - teplota tání 1040 až 1200°C, 

� středně tavitelné - teplota tání 1200 až 1425°C, 

� těžce tavitelné - teplota tání nad 1425°C. 

Popílek je heterogenní materiál z částic s rozdílným chemickým složením. Různorodé 
chemické složení vyplývá z toho, že při vlastním spalování jemně mletého paliva jsou 
všechny mineralogické složky vystaveny různě dlouhou dobu vysokým teplotám a mohou 
navíc provázet oxidačním nebo redukčním prostředím a dochází navíc k tavícím, 
aglomeračním, kondenzačním a sublimačním procesům. Vzhledem k velmi krátké době 
průchodu spalovaných částic vysokou teplotou ohnišť dochází zpravidla k jejich roztavení a 
tím k reakci v kapalné fázi jen na povrchu. Popílky vždy obsahují mimo nerostné zbytky i 
zbytky původního či do různého stupně přeměněného paliva. Chemické složení popílků je ve 
značné míře informací o složení původního uhlí, jehož spálením popílek vznikl [5].  

V různých frakcích popílků je zastoupení určitých chemických prvků, jejichž podíl na  
chemickém složení se procentuálně liší viz tab. 2. Kromě základních prvků, které popílek 
obsahuje, bylo zjištěno až 37 doprovodných prvků. V převážné míře se jedná o minoritní a 
stopové prvky. Rozdílná je též radioaktivita popílků a závisí na zdroji, z kterého pochází 
spalované uhlí. Některé druhy popílků jsou radioaktivní a to díky rozpadu mateřských 
nuklidů, čímž vzniká radon, který se postupně uvolňuje do ovzduší. Proto se již před každou 
aplikací prověřují ty vlastnosti, které by mohly při použití bezprostředně ohrozit zdraví 
člověka (radioaktivita, toxicita). 
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Tab. 2 - Chemické složení popílků [6] 

Chem. složka 
hmot. (%) 

SiO2 Al2O3 TiO2 

 

CaO MgO K2O Na2O SO3 

Černé uhlí 50-57 25-30 <1 2-4 1,5-3 2,5-5 0,2-2 0,5-1,2 

Hnědé uhlí 43-60 19-34 1-7 4-6 0-2 0-2 0,5-1 0-5 

 

3.3.3.2 Nové trendy - fluidní spalování  

Některé z elektráren v ČR již používají technologii fluidního spalování za 
atmosférického tlaku. Drcené palivo s přísadou vápence příp. dolomitu se spaluje v cirkulující 
vrstvě spalovacího vzduchu a vznikajících spalin tak, že zrna paliva se vyhoříváním postupně 
zmenšují. Vznikající popílek je vynášen do určité výšky, kde vlivem rozšiřujícího se průřezu 
ohniště klesá rychlost nosného média a přiváděné palivo se společně se zrny popílku rozvrství 
podle hmotnosti do určitých výšek. Tam částice neustále víří kolem své rovnovážné polohy. 
Tuhé zbytky po spálení, které zůstávají určitou dobu v ohništi ve formě sypkého popílku se 
nesmí spékat, proto teplota spalování se pohybuje okolo 850°C což je teplota nižší než teplota 
měknutí popelovin. Nízké teploty ve fluidním lůžku se dosahují použitím paliva s nízkou 
výhřevností, rovněž přiváděný vzduch je vyhříván na nízkou teplotu.  

V průběhu disociačního procesu se díky přidávané přísadě vápence váže z paliva 
uvolňovaný SO2 na CaSO4, což má značný význam z ekologického hlediska, neboť 
v opačném případě v důsledku oxidu siřičitého v atmosféře vznikají velmi škodlivé tzv. 
kyselé deště. Relativně nízká teplota fluidní vrstvy zase příznivě snižuje emise NOX.   

V těchto zmodernizovaných elektrárnách vznikají pevné odpady v podobě ložového 
popele a popílků z elektrofiltrů (odlučovačů). Výsledným produktem je pak směs popela 
z původního paliva, nezreagovaného odsiřovacího činidla (CaO s případnými zbytky CaCO3), 
síranu vápenatého, produktů reakce popelovin s CaO a nespáleného paliva. Vzhledem k tomu, 
že teploty spalování jsou při fluidních procesech nižší než při klasickém spalování, je 
nezreagovaný CaO přítomen ve formě tzv. měkce páleného vápna a je tedy reaktivní. Pro 
fluidní popílky je též charakteristický nízký obsah taveniny [9]. 

V důsledku transportu kouřových plynů z prostoru ohniště dochází k separaci 
jednotlivých frakcí této směsi, jemné podíly jsou odnášeny spalinami ve formě úletu a hrubší 
zůstávají ve spalovacím prostoru. Úlet tuhých látek je z kouřových plynů odstraňován 
běžnými technologickými postupy (cyklóny, filtry). Každá fluidní spalovací jednotka proto 
zpravidla produkuje fluidní popílky dvojího druhu: popílek z prostoru ohniště (označovaný 
např. ložový) a popílek získaný z úletu (označuje se cyklónový, filtrový apod.). Vlastnosti 
obou těchto popílků se výrazně liší jak ve fyzikálních vlastnostech (granulometrie, měrný 
povrch, hustota, sypná hmotnost), tak v chemickém a mineralogickém složení, i když 
pocházejí z téhož technologického procesu fluidního spalování a odsiřování. Stejně jako 
popílku klasického se i u fluidních popílků obou druhů projevuje nevýhoda kolísavých 
vlastností, zejména chemického složení, měrné hmotnosti a ostatních parametrů, způsobená 
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nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vlastností vstupních komponent (uhlí a 
odsiřovacího činidla). Výsledky chemického rozboru fluidních popílků z různých tepláren 
jsou uvedeny v tabulce č. 3 [9]. 

Tab. 3 - Výsledky chemického rozboru fluidních popílků [9] 

Složka Hodonín filtr Poříčí filtr Tisová filtr Tisová lože 

SiO2 32,5 38,28 34,19 33,00 

TiO2 0,60 1,23 5,21 2,91 

Al2O3 16,00 18,79 22,99 11,92 

Fe2O3 6,7 4,54 5,23 1,69 

FeO 0,4 0,66 0,72 1,83 

MnO < 0,1 0,01 0,06 0,05 

MgO 3,4 0,81 0,85 0,49 

CaO 24,5 21,11 20,66 31,90 

Na2O < 0,1 0,18 0,21 0,10 

K2O 0,8 1,03 0,39 0,23 

ztráta žíháním 4,49 4,05 2,18 2,21 

SO3 celk. 10,61 9,09 7,08 13,47  

 

Na rozdíl od klasických popílků, fluidní popílky nejsou tvořeny drobnými kulovitými 
částicemi, ale tvoří je jemné, tvarově nesourodé, sklovité částice viz. obr. 8. 

 
Obr. 8 - Pohled na fluidní popílek z teplárny Kladno, REM snímek zvětšený (200 x) 

 

Fluidní popílky obsahují na rozdíl od popílků klasických vyšší množství CaO, tedy 
měkce páleného reaktivního vápna (15 až 35 %) a poměrně vysoký obsah reaktivních 
amorfních aluminosilikátů (15 až 35 %). Díky těmto složkám vykazuje popelová směs po 
smíchání se záměsovou vodou cementační vlastnosti, což znamená, že tuhne a tvrdne bez 
přídavku jakéhokoli další příměsi či přísady. Základními produkty hydratace jsou minerál 
ettringit (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) a amorfni C-S-H gely. Tedy kompozitní popelová 
směs s těmito vápenatými sloučeninami má při vhodném smísení s vodou takové pucolánové 
vlastnosti, při kterých dochází k chemickým a fyzikálním změnám jako v maltovině. 
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3.3.3.3 Popílky jakožto umělé hydraulicky aktivní látky 

Do této skupiny hydraulicky aktivních složek příslušejí popílky a popely. V normě 
[14] se uvádí, že popílek může být svou podstatou křemičito-hlinitý nebo křemičito-vápenatý. 
První má pucolánové vlastnosti. Druhý z uvedených může mít navíc hydraulické vlastnosti. 
Ztráta žíháním nesmí být větší než 5 % hmotnostních. 

Křemičitý popílek je jemný prášek převážně z kulovitých sklovitých částic s 
pucolánovými vlastnostmi. Musí sestávat z aktivního SiO2 

2) a Al2O3. Ve zbytku pak z Fe2O3 
a jiných oxidů. Obsah aktivního CaO 1) musí být menší než 5% hmotnostních. Obsah 
aktivního SiO2 v křemičitém popílku podle této normy nesmí být menší než 25% 
hmotnostních [14]. 

Vápenatý popílek je jemný prášek s hydraulickými a nebo pucolánovými vlastnostmi. 
Musí sestávat hlavně s aktivního CaO 1), aktivního SiO2 

2) a Al2O3. Ve zbytku pak Fe2O3 a 
jiných oxidů 3). Obsah aktivního CaO nesmí být menší než 5 %. Vápenatý popílek, který 
obsahuje 5 % až 15 % aktivního CaO, musí mít obsah aktivního SiO2 větší než 25 %. Jemně 
mletý vápenatý popílek s více než 25 % aktivního CaO musí mít po 28 dnech pevnost v tlaku 
nejméně 10 N/mm2 při zkoušení [13] s výjimkami, uvedenými v poznámkách 4) a 5). 
Rozpínání vápenatého popílku musí být menší než 10 mm [14].  

 

1) Za aktivní oxid vápenatý CaO se považuje jen ten podíl CaO, který v normálních podmínkách tvrdnutí může 
vytvářet hydráty silikátů vápenatých  a aluminátů vápenatých. K jeho stanovení musí být od celkového množství CaO 
odpočten CaO vázaný na uhličitan vápenatý CaCO3 stanovený na základě zjištění obsahu oxidu uhličitého a CaO vázaný na 
síran vápenatý CaSO4 stanovený na základě zjištění obsahu oxidu sírového SO3. Při tom se nebere ohled na SO3 vázaný na 
alkálie. 

2) Za aktivní oxid křemičitý SiO2 se považuje jen ten podíl SiO2, který po rozkladu kyselinou chlorovodíkovou HCl je 
rozpustný ve vroucím roztoku hydroxidu draselného KOH. Množství aktivního SiO2 se stanoví z celkového obsahu SiO2 [15] 
odpočtením SiO2 obsaženého v nerozpustném zbytku [15], oboje v přepočtu na vysušený stav. 

3) Je-li obsah SO3 v popílku vyšší než povolený obsah SO3 pro cement , musí to být při výrobě cementu vzato v úvahu 
přiměřeným snížením přísady síranu vápenatého. 

4) Před zkouškou musí být popílek semlet tak, aby zbytek na sítě 40 µm při stanovení jemnosti plavením byl mezi 10 
% až 30 %. 

5) Malta se připravuje jen z vysoce vápenatého popílku namísto cementu. Vyjímání zkušebních těles z forem se 
provádí po 48 hodinách od vyrobení a tělesa se uchovávají ve vlhkém prostředí s relativní vlhkostí nejméně 90 %. 

Pro zkoušení fluidních popílků jako jedné z přísad do cementu zatím neexistují 
normové předpisy. Fluidní popílky obsahují na rozdíl od popílků klasických vyšší množství 
měkce páleného reaktivního vápna (15 % až 35 %) a mají poměrně vysoký obsah SO3 (7 % až 
18 %), jenž může způsobit v pojivu vznik ettringitu (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O). 

3.3.3.4 Aktivace pucolánových vlastností popílku 

Pucolánová reakce popílků je definována jako schopnost reakce ve vodném prostředí 
oxidu křemičitého SiO2 a hlinitého Al2O3 z popílku s hydroxidem vápenatým Ca(OH)2 
přičemž vznikají kalciumsilikátové a kalciumaluminátové hydratační produkty. Při hodnocení 
pucolánové aktivity popílků je nutno brát v potaz nejen schopnost vázat Ca(OH)2 , ale i 
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časový průběh reakce mezi popílkem a hydroxidem vápenatým. Pucolánová reakce se začíná 
projevovat přibližně okolo 28 dne při podmínkách normálního zrání, přičemž pevnosti 
získané na vzorcích betonů s přídavkem popílku byly podstatně vyšší po 90-ti dnech 
normálního zrání. 

Elektrárenské popílky vykazují tím vyšší reaktivitu, čím více obsahují ve sklovině 
přítomného SiO2 a současně čím je méně obsaženo mullitu. Vedle měrného povrchu vlastní 
reaktivitu negativně ovlivňuje vyšší podíl spalitelných látek (ztráta žíháním = nespálené 
zbytky pevného paliva), které mohou být přítomné v různém stupni rozkladu. Vedle 
sníženého stupně reaktivity může se nespálený podíl projevovat objemovou nestálostí 
vyrobené maltoviny [12]. 

Jednou z nevýhod použití popílků jako náhrady části cementu je snížení pevnosti 
malty v raném období pro ty druhy aplikací, kde je požadován rychlý nárůst pevností. 
Vhodnou alternativou, kterou lze odstranit tuto nevýhodu je použití vyššího množství popílku 
než je množství nahrazovaného cementu. 

3.3.3.5 Vliv chemického složení popílku na pevnost betonové směsi 

Chemické složení popílku, které je velice proměnlivé je velice důležité pro pevnost 
betonu. Popílky bývají obvykle tvaru dutých kuliček v nichž je nashromážděná směs plynů, 
tzv. cenosféry v složení: H2, N2, CO, H2O, Ar a CO2. Nejdůležitějšími složkami v popílku 
jsou SiO2 a Al2O3, které svým zvýšeným obsahem mohou příznivě ovlivnit pucolánové 
vlastnosti popílku. Dalším problémem je zbytkový uhlík, který je  limitován normou do 5%  a 
jeho přítomnost způsobuje tmavé zabarvení betonu v podobě černých skvrn. Ty se vytvářejí v 
důsledku vyplavování uhlíku na povrch betonu [16]. Je tedy nutné, aby byl do směsi přidáván 
stejný popílek o konstantním chemickém složení. 

3.3.3.6 Vliv hydratačního tepla na pevnost betonové směsi 

Při hydrataci slínku vzniká hydratační teplo, jehož nárůst závisí na chemickém složení 
cementu a jemnosti jeho mletí. Přídavek popílku v cementu snižuje reversibilní smršťování a 
rychlý nárůst hydratačního tepla v betonu, což je příznivý jev při betonáži masivních 
betonových konstrukcí.  

Popílkové cementy a betony mají pomalejší nárůst počátečních pevností. To je ovšem 
výhodné pro pucolánovou reakci, která se při vyšší teplotě urychluje. Ta se při 20 °C  
objevuje až po 11-ti či 14-ti dnech, což je v době, kdy se hydratační teplo v popílkových 
směsích začíná uvolňovat [16]. 

Panuje názor, že reakce skla s vápnem začíná pozdě a C-S-H fáze jsou viditelné pod 
elektronovým mikroskopem až po 28 dnech. Je také ovšem domněnka, že vznik pucolánové 
reakce je rychlý, ovšem její vliv na růst pevnosti se projevuje později. Kromě toho vznik 
ettringitu se pozoruje (ve směsích popílku s vápnem, či popílku z hnědého uhlí) velice rychle, 
již po jedné či několika hodinách [16]. 

3.3.3.7 Zpracovatelnost popílkocementové směsi 

Vysoký měrný povrch a zrna kulovitého tvaru mají velice přínosný vliv na zhutnění 
materiálu. Zrna účinně vyplňují nejjemnější mezery zpočátku mezi cementovými zrny a 
potom i mezi vznikajícími částečkami  hydratujícího tmelu. Při přípravě betonu jsou tedy 
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schopna působit jako plastifikátor a v pozdějších fázích reagují velice jemná zrna s již  
zmíněným hydrátem vápenatým Ca(OH)2, vylučovaným v přebytku při hydrataci cementu. 
Všemi těmito pochody se podstatně zvyšuje hutnost betonu, tím i jeho pevnosti (velmi 
výrazně pevnosti počáteční, neboť hydratace mladého cementového tmelu probíhá při vyšší 
hutnosti rychleji), jakož i další užitné vlastnosti. Chemickým vázáním vznikajícího 
nadbytečného málo pevného a málo chemicky odolného hydrátu vápenatého se dále zvyšují 
pevnosti betonu a roste i jeho chemická odolnost [17].  

Beton vyrobený z těchto cementů se vyznačuje příznivou dlouhodobou pevností, 
odolností proti zvětrávání a reakcím alkálií. Podle množství a kvality přísady jsou počáteční 
pevnosti těchto cementů nižší, ale následné pevnosti po více jak 28-mi dnech začínají 
dosahovat pevností srovnatelných s čistým portlandským cementem. Existuje málo použití, 
kde nejsou tyto cementy oblíbeny kvůli nízké počáteční pevnosti nebo barvě. 

4  SOUČASNÉ TECHNOLOGIE PŘI LIKVIDACI JAM A  
         FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOB LIKVIDACE 

Jáma je likvidována jejím úplným zasypáním zpevněným zásypovým materiálem. 
Umožňuje-li to charakter jámy, lze na základě povolení obvodního báňského úřadu použít 
nezpevněný zásypový materiál; povolení musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti 
z hlediska stability jámy a jejího okolí [2]. 

Z citovaného § 5 odst. 1  vyhlášky  Českého báňského  úřadu vyplývá, že jáma má být 
likvidována zasypáním zpevněným zásypovým materiálem v celé svojí výšce (od nejhlubšího 
místa až po ústí jámy). Nezpevněný zásypový materiál lze použít pouze tehdy, dovoluje-li to 
charakter jámy (geologické a geotechnické podmínky, hydrogeologické poměry a další) a to 
pouze na základě povolení obvodního báňského úřadu.  

Cílem likvidace je trvale a bezpečně zajistit spolehlivost stavby tak, aby v pozdějších 
letech nehrozil rozvoj deformačních a porušujících procesů v ústí jámy v důsledku zhroucení 
popř. ujetí uvedeného zásypu či aby nehrozil výstup nebezpečných, důlních plynů z podzemí 
do atmosféry.  

Taková likvidace musí technicky, bezpečnostně i ekonomicky optimálně vyřešit 
uvedené problémy a cíle, přičemž musí být navrhována v časovém měřítku století až tisíciletí. 
Z bezpečnostního i technického hlediska je spolehlivost likvidace nutno chápat, jako 
schopnost likvidovaného díla plně zabezpečovat jeho bezporuchovou, dlouhodobou funkci. 
V následujících dvou kapitolách budou hodnoceny dva nejpoužívanější postupy likvidace 
jam.    

4.1 Likvidace nezpevněným zásypem 

Zásypový materiál – materiál použitý k likvidaci hlavního důlního díla [2]. Obecně se 
pod tímto pojmem rozumí kamenný štět – což je ostrohranná hornina o velikosti max. 300 
mm, vznikající drcením přírodních hornin, rmutu, demoličního, lomového nebo ocelářského 
odpadu. Kamenný štět sypaný do jámy se díky vzrůstající výšce sloupce plniva v jámě 
rozpíná, uvedené zatížení vyvolává horizontální tlaky, jejichž důsledkem je zásypový materiál 
vytlačován do horizontálních důlních děl. Se vzrůstající zatížením se vytváří smyková tření 
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kamenného štětu o jámovou výztuž, čímž následně dojde ke stabilizaci horizontálních tlaků, 
které pak zůstávají nad svojí konstantní hodnotou a zabraňují dalšímu rozpínání zásypového 
materiálu do horizontálních důlních děl. 

Výhodami nezpevněných zásypů je [18] : 

� nižší náklady, 

� relativně jednoduchá technologie, 

� dostupnost materiálů, relativně konstantní kvality, 

� dlouhodobá spolehlivost stability zásypu při dodržení parametrů a konstrukce 
sloupce zásypu a spolehlivosti opěrných bodů, 

� jednoduchá kontrola stavu a chování zásypu. 

Nevýhodami nezpevněných zásypů je [18] : 

� nebezpečí vzniku zapálení metanu při provádění zásypu, 

� drcení zrn při pádu materiálu, 

� citlivost na ponechané překážky v jámě, 

� nutnost kontroly zrnitosti materiálu, 

� potřeba budování dlouhodobě spolehlivých opěrných konstrukcí na patrech, 

� propustnost zásypu pro plyn a vodu, 

� nutnost odvodnění zásypu v některých případech, popř. budování tlakových 
hradících objektů. 

 

Projevy nestability nezpevněného zásypu jsou [18] : 

� stlačování (sedání) zásypu a vytváření volných prostor pod patrovými nebo 
ohlubňovými zátkami, 

� vtlačování zásypu do horizontálních děl při překročení únosnosti hrází, starých 
uzávěr proniků v jámách a pod., 

� hydraulické nestability sloupce zásypu v jámě i zásypu v horizontálních 
dílech, 

� nestabilitě ústí jam jako důsledku různých forem nestability zásypu, 

� nestabilitě a zavalování stěn jámy v důsledku vzniku kaveren a nezaplněných 
prostor, 
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� vyjíždění zásypu do horizontálních děl v důsledku působení 
hydrodynamických sil, 

� vytváření samovolných zátek a uzávěr jámy při nedodržení technologie a 
skladby materiálu. 

Všechny vyjmenované projevy nestability nezpevněného zásypu byly již zaznamenány 
jako důsledky havárií při likvidaci hlavních důlních děl. Nutno ovšem poznamenat, že hlavní 
příčinou uvedených projevů bylo nedokonalé provedení technologického postupu, nedodržení 
zásad likvidace, chybné navržení a vytvoření konstrukcí zásypových sloupců v jámovém 
stvolu, podcenění účinků sufózy, překročení únosnosti uzavíracích objektů, absence 
monitoringu a kontroly. Tedy v drtivé většině případů šlo o faktory, které lze jistým 
způsobem ošetřit, ovšem nelze je do všech důsledků vyeliminovat. 

4.2 Likvidace zpevněným zásypem 

Zpevněný zásypový materiál – zásypový materiál s hydraulicky účinným tmelem [2]. 
Tedy směs plniva s pojivem, která na vzduchu i ve vodě tuhne a tvrdne a následně při styku 
s vodou neztrácí své již nabité vlastnosti. Tato směs by měla být ekvivalentní vlastnostem 
betonu. V klíčových místech (tedy v pronicích s patrovými náražími) by předmětná směs 
měla vykazovat pevnosti shodné s betonem třídy B 15. Následně by měl navazovat úsek o 
pevnosti betonu třídy B 5 a teprve pak by měla spočívat základka o pevnosti 2 MPa.  

Výhodami zpevněných zásypů je [18] : 

� počáteční vysoká spolehlivost likvidace a stabilita zásypu, 

� dokonalé zaplnění a počáteční utěsnění podzemních prostor, 

� odstranění nebezpečí výbuchu při provádění zásypu, 

� samonosnost zásypu a praktické nulové tlaky na hradící konstrukce po 
zatvrdnutí, 

Nevýhodami zpevněných zásypů je [18] : 

� značné vyšší náklady na likvidaci, 

� absence informací o korozní odolnosti zpevněných materiálů, smršťování při 
tuhnutí, průběhu procesu hydratace při zvýšených tlacích, 

� použití lehkých materiálů s malou hmotností a zrnitostí, 

� vyloučení možnosti kontroly stavu a chování zásypu, 

� složité a z hlediska únosnosti náročné opěrné konstrukce, 

� absence znalostí o napěťově deformačním stavu zpevněného zásypu (možnost 
drcení zásypu a urychlování průběhu korozních procesů), 
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� složitost technologie přípravy a nutnost pečlivé kontroly jejího dodržování při 
betonáži do vody.  

Projevy nestability zpevněného zásypu jsou [18] : 

� postupné narušení struktury materiálu zásypu procesy koroze materiálu, které 
mohou vést až k totálnímu rozpadu a rozložení na základní složky, 

� drcení sloupce zásypu a jeho postupné degradace (vlastní tíha, deformační 
procesy okolí apod.) vedoucí v konečnému stavu ke vzniku suspenze, která je 
vysoce citlivá na indukované pórové tlaky (ztekucení), vyvolává vysoké 
hodnoty zatížení uzavíracích objektů s možností „vytečení“ do důlních děl, 

� ohrožení stability ústí jámy a jejího okolí po rozpadu struktury zásypu. 

Tyto projevy nestability se ovšem mohou objevit až značně opožděně, kdy po 
počáteční stabilitě zásypu dojde k její snižování vyjmenovanými vlivy. Nebezpečnost těchto 
procesů spočívá zejména v jejich latentnosti, nepředvídatelnosti a rychlosti takového průběhu 
po dosažení kritického bodu nestability.  

Je třeba ovšem zdůraznit ten fakt, že např. Německo, země zabývající se likvidací dolů 
podstatně delší dobu než je tomu u nás, již dávno ve svých zákonech přijala výhradní 
technologický postup - zabetonování jam, tedy likvidaci hydraulicky zpevněnou základkou. 
Kdy výše uvedená praxe byla přijata po mnoha haváriích, které se v průběhu posledních 
několika desetiletích v Německu staly.     

V dané situaci je nutno podotknout, že uvedené projevy nestability zpevněné základky 
nejsou „de facto“ prokázány, resp. při technologicky správně provedeném zakládání jámy, 
precizně dodrženém postupu promísení základkové směsi a dodržení fyzikálně – chemického 
složení všech složek nemělo by k uvedeným projevům nestability dojít. Tedy, zakládání 
hlavních důlních děl zpevněným zásypovým materiálem s hydraulicky účinným tmelem je 
prováděno v doposud krátkém časovém rozpětí a pouze čas ukáže chyby, kterých je třeba 
ještě se vyvarovat. Momentálně je ovšem tato technologie likvidace jam považována za 
nejbezpečnější.      

4.3 Hydraulicky stabilní směsi vhodné k likvidaci jam 

Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, při likvidaci hlavních důlních děl, je 
potřeba klást veliký důraz na vlastnosti použitého materiálu a následně i na vlastnosti směsi, 
která byla z daného materiálu vytvořena. Je třeba dbát nejen na vlastnosti finálního produktu, 
zatvrdlé, hydraulicky stabilní základky, jako je pevnost, odolnost proti agresivním vodám, 
trvající stabilita, plynová nepropustnost a další, ale je nutné brát v potaz požadavky, které jsou 
na směs kladeny při jejím zpracování, dopravě a v neposlední řadě i požadavek co nejnižších 
finančních nákladů.  

4.3.1 Požadavky na směs 

Směs vhodná pro zakládání do jámy musí mimo výše uvedených vlastností splňovat 
řadu dalších hledisek, které jsou pro praktické využití mnohdy zcela zásadní [19].   
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� aby jednotlivé komponenty byly zajistitelné v požadovaném množství 
v závislosti na postup likvidace jam, 

� aby směs byla co nejlevnější a její příprava co nejjednodušší, 

� aby bylo možné směs připravit s požadovanou přesností dodržení receptury 
v poměrně jednoduchém výkonném technologickém zařízení umístěném na 
povrchu mimo bezpečnostní prostor jámy,  

� aby směs byla s ohledem na umístění zařízení dopravitelná čerpadlem a 
potrubím o průměru 150 – 200 mm na vzdálenost min. 50 m, 

� aby vyhověla ekologickým požadavkům orgánu životního prostředí.  

Popílek jako takový je odpadem a proto jeho využití při zakládání jam je vzhledem 
k jeho nízkým pořizovacím nákladům velice výhodné. Používání popílku získaného ze 
spalovacího prostoru elektráren a tepláren při zakládání jam je od roku 1990. V počátečních 
fázích byl popílek využíván pro zakládání důlních děl v plavené formě. V tekutém stavu byl 
dopravován potrubím o průměru max. 120 mm do důlních prostor. Příprava ztekuceného 
popílku byla a je prováděna tak, že popílek je pneumaticky dopravován do zásobníků obr. 9, 
kde se míchá s vodou. Takto vzniklá směs je používána pro zavážení jamy, kde je 
dopravována opět pneumatickými čerpadly obr. 10. Celé zařízení je nakonec možno 
demontovat a přemístit k další jámě. Výška hladiny popílku v zásobnících je 
měřena hladinoměry. 

 

Obr. 9 – Zásobníky popílku 

 

Obr. 10 – Pneumatické čerpadlo 

 

Použití čistého popílku je ovšem spojeno se značnými riziky a nevýhodami [1]: 

� Čistý popílek má značné proměnlivé fyzikálně mechanické vlastnosti, závislé 
na jeho fragmentaci a vlhkosti. Při překročení kritické vlhkosti se roztéká a 
chová se jako kapalina působící hydrostatickým tlakem na jámovou výztuž i na 
hráze, oddělující jámu od důlního pole. Zpravidla dochází k proražení 
nejslabších dílčích překážek a k nekontrolovatelnému a nepředvídatelnému 
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vytékání obsahu celé jámy do přilehlých prostor, spojené s dynamickými rázy 
sacích sil na povrchové objekty a na poklopy nad jámou.  

� Zvodnělá popílková základka je dokonale plynotěsná. Stoupá tak nebezpečí, že 
vznikající metan bude, bez možnosti řízeného odsávání, pronikat do jiných 
objektů v širokém okruhu likvidovaných jam. Takové nebezpečí je aktuální i 
po desetiletích od ukončení těžby a likvidace jámy. 

� Jámu zasypanou popílkem nelze znovu otevřít a obnovit. 

� Jisté druhy popílků mohou pro své negativní chemické vlastnosti kontaminovat 
důlní vody, do kterých se nebezpečné škodlivé látky z popílku vyluhují. 

� Samotné popílky působí s jinými zásypovými materiály jako ztekucovač 
(hydromodifikátor). 

Dalšími nevýhodami jsou: 

� Pevnost v tlaku suché popílkové směsi dosahuje cca 1MPa. 

� Nebezpečí opětovného rozplavení suché, popílkové hmoty. 

Laboratorními zkouškami bylo dokázáno, že zpevněný popílek po opětovném 
zvodnění se rozplaví a tím ztrácí své veškeré předešlé pevnostní charakteristiky. Takto vodou 
saturovaný popílek se následně rozplaví do přilehlých, vodorovných důlních děl. Následným 
efektem je vznik sání, které způsobí ujíždějící sloupec zvodnělé popílkové základky 
s následkem nekontrolovatelného havarijního stavu, za vzniku škod jak v přilehlých důlních 
dílech, tak i na povrchu dolu.   

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby při zakládání jámy byla použita hydraulicky stabilní 
základková směs s adekvátní částí pojiva, která je schopná aktivovat latentní hydraulické 
vlastnosti popílku, které následně kladně ovlivní požadované pevnosti a tím i trvalou stabilitu 
základkového sloupce plniva v jámě.     

4.3.2 Popílkocementové směsi 

V rámci řešení problematiky popílků využívaných při likvidaci jam byly zpracovány 
receptury zpevněných základkových směsí s pevnostmi v tlaku 2 až 5 MPa. Směsi byly 
tvořeny z popílků dostupných v Ostravské aglomeraci a z pojiv, které bylo možno zařadit jako 
pojiva odpadní, jednalo se o cementářské nápravky, průmyslové sádrovce, jemně mleté 
strusky a cementy. 

Z hlediska využití popílků pro základkové směsi jsou sledovány základní parametry 
těchto směsí a to :  

� pevnost v tlaku po 3 dnech, z důvodu postupného tuhnutí základky, 

� pevnost v tlaku po 28 dnech, 

� pevnost v tlaku po 90 dnech. 
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Bylo ověřeno, že směsi obsahující popílek tuhnou v delším časovém intervalu a to až 
90 dní, což se jeví jako negativní vlastnost vzhledem k tomu, že dle platných norem jsou 
směsi hodnoceny po 28 dnech. 

Dále jsou sledovány tyto parametry směsí :    

� objemová hmotnost, 

� tah za ohybu, 

� stabilita směsi ve vodním prostředí.  

V praxi se využívá popílkocementová směs tvořená různými druhy popílku doplněná 
2-10 % cementu, která je následně v řídké konzistenci dopravována do zakládaných důlních 
děl. Nevýhodou těchto směsí je, jejich částečná degradace v povrchových částech vinou 
přímého působení agresivního prostředí, se kterým je nezbytné při zakládání jam počítat.  

4.3.3 Směsi na bázi fluidních popílků  

Popílky z fluidního spalování jsou vlastně kompozitní popelová směs, obsahující 
vápenaté sloučeniny, u kterých dochází při smíchání s vodou (v poměru popílek : voda = 1:1 
až 3:1) k chemickým a pucolánovým reakcím, podobně jako v maltovině. Chemické složení 
fluidních popílků je určujícím nositelem těchto vlastností, které příznivě ovlivňují průběh 
hydratace a z toho následně vyplývajících pevností. Oproti běžným popílkům vykazují směsi 
z fluidních popílků vyšší odolnost a rovněž vyrovnanost hodnot pevností v tlaku.  

4.3.4 Směsi na bázi popílku, pojiva a kameniva   

Hlavním důvodem využívání těchto směsí je snížení požadavků na potřebu popílku a 
využití dalších odpadních surovin na uzavírání hlavních důlních děl, zejména jam. 
Z celkového vyhodnocení zkoušek lze uvést, že je možné snížit potřebu popílku a dalších 
pojiv na více než 50% a využít značné objemy kupř. výpěrků, které sice nezatěžují životní 
prostředí, ale svým objemem a skladováním devastují vzhled krajiny. 

Zkoušky prokázaly, že lze tyto směsi využívat v prostorách, kde je požadována 
pevnost v tlaku 2 MPa. Pro prostory s požadovanou pevností nad 5 MPa je vhodné využívat 
směsi bez kameniva. Zpráva o stanovení průkazných zkoušek směsí na bázi popílku,pojiva a 
kameniva FAST z 1/1997 uvádí příklady směsí : 

� 1. skupina směs s pevností do 2 MPa – ve složení popílek NH, 15% nebo 20% 
pojiva CEM 42,5 a kamenivo ze skládky, s pevností v tlaku po 28 dnech 2,34 
MPa (při 15% cementu) a 2,68 MPa (při 20% cementu).  

� 2. skupina směs s pevností nad 5 MPa) ve složení 45% returní prach, popílek 
NH a kamenivo ze skládky, s docílenou pevností 5,35 MPa, případně 30% 
returní prach, 10% CEM 42,5, popílek NH a kamenivo ze skládky, s pevností 
5,03 MPa. 

Stabilnějších výsledků se docílilo s využitím plastifikátorů, kde byl vysoký nárůst 
zvýšení pevnosti, ale mírně prodražilo cenu směsi. Výhodnost ekonomická se projevila u 
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směsí s nižším obsahem pojiva (18 – 20 %), technická výhodnost spočívá též ve snížení 
potřeby vody – vodní součinitel 0,5 – 0,6 [20]. 

4.3.5 Podmínky pro stanovení shody základkových směsí 

Nařízením vlády č.163/2002, navazujícím na zákon č.22/1997 jsou zásypové 
materiály, určené k likvidaci hlavních důlních děl vedeny v seznamu výrobků, podléhajících 
shodě. 

Tekuté základkové materiály na bázi popílkocementových směsí zalévaných do 
svislých jam a do uzávěr důlních děl navazujících na jámy musí splňovat současně několik 
základních technických požadavků pro posouzení shody: 

� Mechanická odolnost a stabilita základkové směsi po zatuhnutí musí vyplnit 
beze zbytku celý profil jámového stvolu se všemi nerovnostmi. To znamená, 
že po zatuhnutí základka pevně přilne k výztuži jámy, po zatuhnutí a po 
dosažení požadovaných pevností v tlaku vytvoří základka kompaktní celek 
uzavírající jámu v délce určené projektem. 

� Požární bezpečnost základkových směsí je zajištěna jejich zvodněním, čímž se 
stávají nehořlavé. 

� Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí je zabezpečena kontrolou 
výluhu dle zákona o odpadech. Kvalita výluhu se pohybuje mezi kategoriemi I 
a II což odpovídá požadavku na materiály u nichž dochází ke kontaktu se 
spodní vodou. Ztuhnutím směsi dochází k její solidifikaci (to je do uzavření v 
cementové matrici), čímž nedochází k uvolnění emisí do ovzduší. 

� Bezpečnost při užívání tekutých zvodnělých základkových směsí zalévaných 
do jam je dána tím, že není způsobováno jiskření, čímž se zcela vylučuje 
nebezpečí vznícení a výbuchu důlních plynů [20]. 

4.4   Útlum hornické činnosti v OKR 

Útlum hornické činnosti byl zahájen v ostravské dílčí pánvi v roce 1991, v petřvaldské 
dílčí pánvi v roce 1995 a dále bylo rozhodnuto o likvidaci neefektivních lokalit v karvinské 
části revíru. Každý z těchto útlumů podzemní části dolu končil likvidací jam nebo štol, které 
proběhly v souladu s Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. ve znění pozdějších 
změn. Likvidací důlních děl a rekultivací krajiny postižené důlní činností se v OKR zabývají 
3 společnosti.  

4.4.1 DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA 

 Vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice, Ostrava a 
Odra, tj. dolů z ostravské části revíru, ke kterým byl organizačně přičleněn Důl J. Fučík z 
petřvaldské dílčí pánve, závod František z karvinské části a závod Paskov z jižní části revíru. 
Společnost DIAMO se zabývá likvidací a ochranou lokalit postižených hornickou činností. 

4.4.1.1 Řešení výstupů důlního plynu 
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Odštěpný závod ODRA je v ostravském regionu aktivním řešitelem problematiky 
výstupu důlních plynů na povrch. V rámci řešení problematiky zabezpečuje provoz podstatné 
části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve. Jedná se o kontrolu  a 
údržbu 50 odplyňovacích vrtů, kterými při poklesu barometrického tlaku vychází důlní plyn 
usměrněně na povrch. Na požádání investora (stavebníka) zpracovává vyjádření ke stavbám 
na územích  s nebezpečím výstupu důlních plynů v ODP a PDP a stanovuje opatření 
pro jejich  realizaci.  

4.4.1.2 Zahlazování následků hornické činnosti a kontrola zlikvidovaných důlních děl 

V rámci zahlazování následků hornické činnosti realizuje odštěpný závod ODRA 
v současné době několik sanačně rekultivačních staveb a dalších 5 staveb je připraveno 
k realizaci v rámci projektu Revitalizace Moravskoslezského kraje. Rovněž zůstala závodu 
péče o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1.1.1946. Těchto hlavních 
důlních děl je celkem 99, jedná se o 97 jam a 2 štoly. Zaměstnanci o. z. ODRA provádí 
kontrolu zlikvidovaných hlavních důlních děl v souladu s Vyhláškou ČBÚ č. 52/1997 v 
platném znění. Jedná se o jámy zlikvidované především nezpevněným zásypovým 
materiálem, uvedené v následující tabulce č. 4 [24]. 

 

Tab. 4 - Zlikvidované hlavní díla společností DIAMO [24] 

Důl - lokalita Jáma 
Rok 

likvidace 
Druh zásypu 

Důl Odra - E. Urx  K3 1992 nezpevněný 

Důl Odra – Vrbice K2 1992 zpevněný 

Důl Odra - Hrušov H1, H2 1992 nezpevněný 

Důl Jan Šverma - Šverma Výdušná jáma č. 1, 3 1992 nezpevněný 

Důl Jan Šverma - Svinov Jáma č. 2, 6 1992 nezpevněný 

Důl Ostrava – Jakub Jáma č. 1, 2 1992 nezpevněný 

Důl Ostrava - Alexander Jáma č. 1 1992 nezpevněný 

Důl Jan Šverma – Šverma  Těžní jáma č. ¾ 1993 nezpevněný 

Důl Ostrava - Alexander Větrní jáma č. 2 1994 nezpevněný 

Důl Ostrava - Bezruč Nová jáma č. 2, Teresie č. 1 1994 nezpevněný 

Důl Heřmanice - Michálkovice Jáma Pavel, Petr 1994 zpevněný 

Důl Heřmanice - Michálkovice Jáma Oskar, Michal 1995 zpevněný 

Důl Fučík - Ludvík Jáma 3/2 1995 nezpevněný 

Důl Ostrava – Hlubina Výdušná jáma Hl-1 1996 zpevněný 

Důl Ostrava - Jeremenko Jáma č. 2 1996 zpevněný 

Důl Fučík - Ludvík Jáma 3/1 1996 nezpevněný 

Důl Ostrava - Hlubina Těžní jáma Hl-2 1997 zpevněný 

Důl Odra – E. Urx Jáma K4 a K5 - Koblov  1998 zpevněný 

Důl Odra - Přívoz Jáma OD-1, OD-2, OD-4 1998 zpevněný 

Důl Heřmanice - Heřmanice Jáma č. 2, 3 1998 zpevněný 
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Důl Fučík – Petřvald Jáma Václav č. 5/3 1999 nezpevněný 

Důl Fučík - Pokrok Jáma č. 1/1, 1/3 2001-2001 nezpevněný 

Důl Paskov - Paskov Vtažná a výdušná jáma 2001 zpevněný 

Důl František – František Jáma č 1, 2, 4 2001 nezpevněný  

 

4.4.1.3 Čerpání důlních vod 

 Po ukončení technických likvidací dolů, byly vybudovány dvě vodní jámy, kterými 
probíhá v současné době čerpání důlních vod. Jedná se o:  

� Vodní jáma Jeremenko pro čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve (ODP). 

� Vodní jáma Žofie pro čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve (PDP). 

Čerpání důlních vod je nutné pro ochranu aktivní části chráněného ložiskového území 
černého uhlí a ukončení čerpání je zatím předpokládáno v roce 2030.  

Nejdříve byla s probíhajícím útlumem ostravských dolů řešena ostravská dílčí pánev, 
kde byly vymezeny dvě základní oddělené struktury – tzv. oderský a ostravský bazén. Bazény 
jsou mezi sebou propojeny nepřímo prostřednictvím porušeného horninového masivu na 
několika výškových úrovních. Pro oba bazény bylo zvoleno jedno čerpací místo situované 
v ostravském bazénu na vodní jámě Jeremenko, sestávající z jámy č.1 a jámy č.3, kterými je 
čerpán celý přítok vody do dolů ODP.  

Čerpání je zajišťováno dvěmi výkonnými ponornými čerpadly umístěnými v jámě 
a provozovanými tak, aby hladina vody v likvidovaných dolech ODP byla udržována 
na úrovni – 389,5 až 371,5 m p.J.m., tzn. minimálně 39,5 m pod nejnižším spojením mezi 
ODP a PDP tzv. salmovským překopem. Pro čerpání důlních vod jsou použita vysokotlaká 
ponorná čerpadla . Výška vodní hladiny ve Vodní jámě Jeremenko je monitorována a 
vyhodnocována a čerpané důlní vody jsou vypouštěny do řeky Ostravice. 

 Řešení nakládání s důlními vodami v PDP, která tvoří samostatný bazén, bylo  
složitější, neboť tento bazén bezprostředně souvisí s činnou částí revírů OKD. 
V rámci čerpání důlních vod z PDP byla vystavena nová, hlavní čerpací stanice na lokalitě 
Žofie bývalého Dolu Fučík, odkud jsou veškeré důlní vody z oblasti PDP sváděny směrem 
k jámovému stvolu výdušné jámy 5/4 a odtud následně vypouštěny do povrchového toku 
Petřvaldská stružka. 

 4.4.2 GEMEC-UNION, odštěpný závod Ostrava 

Společnost má jako hlavní činnost výrobu stavebních hmot na bázi směsí s popílkem, 
které jsou určeny pro různé použití (násypy a zásypy, konstrukční vrstvy vozovek aj.). 
Principiálně se jedná o využití fyzikálních a chemických vlastností vstupních surovin a jejich 
změnu při procesu výroby v novém výrobku. Do technologie výroby vstupují materiály - 
suroviny, které jsou v převážné míře certifikované výrobky. V menší míře jsou využívány 
odpady, které svými parametry splňují požadavky na vstupní suroviny. Jedná se o materiálové 
využití odpadů, které je zcela v intencích požadavků zákona o odpadech. 
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Firma provádí zajištění starých důlních děl, opuštěných důlních děl, starých 
podzemních tunelů, propadlin, a to tuhnoucí základkovou směsí nahrazující původní horniny. 
Zabezpečení je odolné geostaticky, hydrogeologicky a bez ohrožení životního prostředí. 

Významnou měrou se podílí na systematickém výzkumu, směřujícímu k co 
nejefektivnějšímu využití vybraných velkoobjemových průmyslových odpadů se známými a 
dlouhodobě stabilními vlastnostmi - případně certifikovaných výrobků - z průmyslových 
podniků v regionu Ostravy. Jedná se zejména o popeloviny a jiné odpady od producentů 
Mittal Steel Ostrava a.s., VÍTKOVICE STEEL a.s., Třinecké železárny a.s., Válcovny plechu 
a.s. (Frýdek - Místek), ŽDB Bohumín a.s., ČEZ a.s.- Elektrárna Dětmarovice, Dalkia ČR- 
Teplárna Olomouc a jiné. 

Cílem dlouhodobého výzkumu je nalezení vhodného uplatnění pro odpadní materiály, 
jejich přeměnou ve stavební výrobek, jehož vlastnosti ho předurčí k dalšímu reálnému použití. 
Výsledkem spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti VŠB-TU Ostrava, orgány státní 
správy a dalšími odborníky je zpracování několika grantů, vědeckých prací, expertních 
analýz, laboratorních a provozních zkoušek, posudků a vyjádření. 

Tyto výrobky (stavební hmoty) jsou využitelné jako výplňový materiál podzemních i 
povrchových prostor, zejména pro rekultivaci odvalů, nádrží kalů ČOV, odkališť, 
poklesových kotlin na poddolovaných územích, technickou rekultivaci skládek a v poslední 
době se intenzivně pracuje na možnosti využívání jako stavební materiály při stavbě silnic a 
dálnic. V podzemí se obdobné materiály využívají při likvidaci důlních prostor, zejména pro 
výrobu zpevněných zásypových směsí při likvidaci jam. 

Společnost GEMEC-UNION je výhradním výrobcem a dodavatelem technologického 
zařízení ke stabilizaci a solidifikaci velkoobjemových průmyslových odpadů a producentem 
výplňové směsi pro likvidace jámových stvolů zpevněnými zásypovými směsmi o pevnosti 
2 MPa a 5 MPa. Společně s tehdejší společností OKD, Flotex a.s., společnost GEMEC–
UNION strojně zajišťovala likvidaci těchto důlních děl:  

� Důl Hlubina I a II - 35 000 m3, 

� Důl Koblov - 26 000 m3, 

� Důl Jindřich I a II - 27 500 m3, 

� Důl Stonava - 10 500 m3.  

Formou subdodávky směsi byly zlikvidovány jámové stvoly:  

� Řepiště a Nová Bělá - 30 000 m3, 

� Důl Paskov - 18 000 m3, 

� Důl František - 37 500 m3.  

V roce 2002 firma GEMEC-UNION přesídlila do města Žatec, areálu dolu Jan 
Šverma, kde doposud zajišťuje likvidaci důlních děl v dobývacím prostoru Žacléř. 
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4.4.3 OKD, HBZS a.s. 

Od roku 1995 prováděla v OKR likvidace jam za použití hydraulicky zpevněných 
zásypu společnost OKD, FLOTEX a.s., po jejímž zániku v roce 2000 její funkci přebrala 
společnost EKO – KARBO a.s. Tato se následně ke dni 1.7.2007 fúzí sloučila pod společnost 
OKD, HBZS a.s., která provádí likvidace jam hydraulicky zpevněnou základkou doposud.  

Základková směs je využívána v důlních prostorách v rámci technologického procesu 
dobývání (na stavbu hrází pro výbuchuvzdorné uzavření důlních děl, vyplňování volných 
prostor pro snížení účinku dolování na povrch, proplavování vyrubaných závalových prostor 
v rámci prevence nebo represe záparu uhlí). Pro výrobu základkové směsi je technologicky 
využíván pouze úletový popílek z granulačních nebo fluidních kotlů v suchém stavu s 
odběrem a přepravou v autocisternách nebo železničních vozech.  

Pro likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním zpevněným zásypovým 
materiálem se používá pro výrobu certifikovaných výrobků granulační nebo fluidní popílky 
ve směsi s cementem. Ověřené receptury zajišťují dosažení pevnosti v tlaku 2 nebo 5 MPa po 
28-mi dnech. Do současné doby byly společností OKD, HBZS, a.s. zlikvidovány tyto jámy 
uvedené v tabulce č. 5: 

Tab. 5 - Zlikvidované hlavní díla společností OKD, HBZS, a.s. 

Množství zpevněného materiálu (m3) Důl – lokalita Jáma Rok 
likvidace 2 MPa 5 MPa 

Hlubina H1, H2 1996 - - 

Koblov K4, K5 1996-1997 - - 

Heřmanice HE II, HE III 1998 - - 

Přívoz OD1, OD2, OD4 1998 - - 

Jindřich I, II 1998 - - 

9. květen SuSto I 1998 - - 

Důl Odra - Řepiště  Řepiště 2000 24 833 580 

Důl Odra – Nová Bělá Nová Bělá 2000 1 648 1 532 

Důl Odra - Fučík Výdušná 1/2, Úvodní 1/1 2000 68 1 794 

Důl Darkov - Gabriela Jáma č. 3 2000-2002 792 4 488 

Důl ČSA - Doubrava Orlovka 2000 - 2 104 

Důl Odra - Žofie Šachtice 2000 191 - 

Důl Odra - Bezruč Jáma č. VII 2001 368 - 

Důl Odra Jakub 2001 222 32 

Důl Odra - František Jáma č. 1, 2, 4, Šachtice č. 5 2001 23 834 3 727 

Důl Odra - Paskov Výdušná, Úvodní 2001 33 998 2 540 

Důl Darkov – Barbora Mimoosá 2001-2002 1 600 1 464 

Důl ČSA – Jan Karel Arnošt, Karel, Karel HDV 2002-2003 1 828 3 921 

Důl Darkov – Gabriela Mír 1 2004 708 - 

DIAMO Barbora 2005 - 1316 

Dukla Jáma č. 1 2007 302,5 513,5 
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Dále jsou společností OKD, HBZS, a.s. využívány popeloviny pro sanaci a rekultivaci 
na povrchových lokalitách dotčených hornickou činností, kde jsou využity pro výplňový 
materiál jako certifikovaný stabilizát. Pro tyto účely jsou zpracovávány hrubé frakce 
popelovin jako struska, škvára a ložový popel.   

Společnost OKD, HBZS, a.s. nabízí producentům možnost kontinuálního odběru 
popelovin z produkce teplárenských a elektrárenských zdrojů, bez omezení kapacity se 
zajištěním odběru, přepravy a využití v souladu s legislativou. Společnost je provozovatelem 
9 zařízení na využití odpadů pro výrobu certifikovaného výrobku základkové směsi na dolech 
OKD, a.s. 

4.5 Havárie spojené s nedokonalou likvidací důlních děl v OKR 

K mimořádným událostem tohoto druhu docházelo v minulosti nejvíce z důvodu 
vzniku samonosné zátky a volného prostoru v zásypovém sloupci nezpevněného materiálu 
pod ní, nebo prolomením jámu uzavírajících hrází a vyjetím zásypového materiálu do 
nezavalených důlních děl, nebo prolomením výztuže jámy s následným obdobným efektem. 

Z mimořádných událostí tohoto typu v nedávné minulosti byly [25] : 

� Ujetý zásypový materiál na jámách Alexander 1 a Alexander 2, které byly 
likvidovány výpěrky ve spodní části a popílkem ve vrchní části. Na jámě 
Alexander č. 1 došlo k ujetí 35 000 m3 (což nasvědčuje komunikaci 
s vyrubanými prostory) a na jámě Alexander 2 k ujetí 4 600 m3 zásypu. 

� Zasypávání jam bývalého dolu Jan Šverma v letech 1992 až 1993 bylo 
doprovázeno obdobnými problémy. U těžní jámy Šverma 3/4 o průměru 6,2 m 
a hloubce 853 m zasypávané směsí haldoviny, škváry, popílku a výpěrků 
došlo ke značným disproporcím mezi vypočteným a skutečným množstvím 
vysypaného materiálu a v menší míře se tento problém projevil i u výdušné 
jámy Šverma 3 o průměru 4,2 m a hloubce 517 m, likvidované směsí popílku a 
strusky. 

� V roce 1997 byl nejen ostravský region postižen velikými povodněmi 
s dalekosáhlými škodními účinky. Vylitá řeka Odra ze svého říčního koryta 
doslova zaplavila zlikvidované jámy dolu Odra, které byly zasypány pouze 
čistým popílkem. Takto vodou saturovaný popílek prorazil uzavírací, patrové 
hráze, které nebyly dimenzovány na tlak materiálu pod vztlakem vody a celý 
sloupec zásypového materiálu unikl do přilehlých důlních děl.     

� V roce 2001 byl prověřován nekontrolovatelný výstup důlních plynů na 
likvidovaných jámách Jakub 1 a Jakub 2 ve Slezské Ostravě (Zárubek), jehož 
projev byl vysvětlen následkem poklesu zásypového materiálu o cca 490 m 
s následnou přímou komunikací neuzavřeného patra s volným jámovým 
stvolem. Jáma Jakub 1 byla ve vrchní části vyzděna cihlovou výztuží 
v soudkovém profilu a následně prohloubena v kruhovém průřezu 
s betonovým vyztužením o průměru 3,9 m. Obě jámy byly v roce 1992 
zasypány nezpevněným materiálem – směsí výpěrků, cihlové drti a strusky, 
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s dotěsněním plaveným popílkem ve vrchní části. Příčinou mimořádné 
události bylo pravděpodobně vytvoření samonosné zátky během zasypávání, 
jejíž armaturu tvořily snad dřevěné prvky stavebního odpadu, použitého 
k likvidaci – po jejich zetlení došlo k ujetí zásypu do děl na starých patrech. 

4.6 Likvidace důlních děl v OKR  

V průběhu prováděných likvidací jam byly vytvořeny různé kombinace ukončení 
hlavního důlního díla. Vytvoření optimálního návrhu likvidace je podmíněno mnoha faktory. 
Jedním z nejdůležitějších faktorů je stanovení charakteristiky likvidovaného jámového stvolu, 
zejména jeho průřezu, druhu jámové výztuže a druhu horninového masivu, ve kterém je 
jámový stvol vybudován. Jako dalším z faktorů je stanovení podmínek, které v likvidované 
jámě převládají, tedy množství vytvořeného metanu s možností následné migrace a zjištění 
objemu důlních vod a sílu jejich přítoku. Na základě takto stanovených faktorů je následně 
projektantem vytvořena dokumentace, která udává druh a průběh likvidačních prací. V OKR 
byly použity tyto možnosti likvidace : 

� Likvidace zpevněným zásypovým materiálem v celém jámovém stvolu, až po 
okraj ohlubně. 

� Likvidace zpevněným zásypovým materiálem v celém jámovém stvolu, 
ukončené pod hladinou ohlubně s následným dosypání zeminy. 

� Likvidace zpevněným zásypovým materiálem v celém jámovém stvolu, 
ukončené pod hladinou ohlubně s následným použitím ohlubňového povalu a 
dosypání zeminy. 

� Ponechání volné (nezasypané) spodní části jámy, oddělené jámovou zátkou a 
následným zasypáním jámového stvolu nad jámovou zátkou zpevněným 
zásypovým materiálem. 

� Likvidace nezpevněným zásypovým materiálem v celém jámovém stvolu, až 
po okraj ohlubně s následným použitím ohlubňového povalu a dosypání 
zeminy. 

Likvidace hlavních důlních děl hydraulicky zpevněnou základkou se provádí u 
plynujících jam, u kterých hrozí nebezpečí výbuchu metanu. U takových jam nelze provádět 
likvidaci nezpevněnou základkou tvořenou převážně štětovým kamenem, vzhledem 
k vysokému nebezpečí frikčního jiskření a možnosti výbuchu a také vzhledem k následné 
možné migraci a nekontrolovatelný únik plynu skrz zásyp, který je plynopropustný. Proto 
v takových případech je volena možnost likvidace cementopopílkovou směsí.  

4.6.1 Zpevněný zásypový materiál s požadovanou pevností 2 MPa 

V nynější době jsou používány certifikované směsi, které při zachování 
technologického postupu dosahují uvedených pevnostních hodnot. Jedná se převážně o směs 
popílku s pojivem, kdy jako pojivo je v dnešní době nejčastěji používán cement v množství do 
5 %. Směs se používá v ostatních úsecích jámy, kde nehrozí nebezpečí roztečení zásypového 
materiály do ostatních důlních děl.  Cena směsi se pohybuje kolem 600 Kč/t.  
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4.6.2 Zpevněný zásypový materiál s požadovanou pevností 5 MPa 

Jako u předchozího zpevněného zásypového materiálu i tyto směsi i jsou certifikovány 
a při zachování technologického postupu dosahují patřičných pevnostní. Jako materiál je opět 
užívána směs popílku s pojivem, nejčastěji s cementem. Směs se používá v klíčových místech 
jámy, např. v pronicích s patrovým náražím a všude tam, kde je potřeba zabránit únikům 
zásypového materiálu do horizontálních důlních děl. Cena směsi se pohybuje kolem 750 Kč/t.  

Různé druhy zpevněných zásypových materiálů s požadovanými pevnostmi 2 MPa a 
5 MPa, jsou chronologicky zaznamenány v níže uvedených kapitolách 4.7.1 – 4.7.5.  

4.6.3 Jámové zátky 

Jedná se o zcela výjimečné řešení likvidace důlních děl, vzhledem ke skutečnosti, že 
zátka musí být založena v pevné hornině a dokonale svázána s horninovým masívem. Jako 
materiál musí být použit beton třídy min. B15. Takový způsob likvidace je používán 
v případech, kdy je potřeba zachovat spodní část důlního díla – jámy (např. při nutné 
degazace metanu). Likvidace jámovou zátkou při zachování nezasypané spodní části je 
nejnebezpečnější zde zmíněnou variantou a to zejména díky nebezpečí tvorby kaveren pod 
vybudovanými zátkami a možností ujetí celé jámové zátky i s výplňovým materiálem 
umístněným nad zátkou. 

Dle britských předpisů jsou používány jámové zátky kónické, paralelní a patrové, 
které jsou zobrazeny na obr. 11: 

 

Obr. 11 - Jámové zátky dle britských předpisů 

 

4.6.4 Ohlubňový poval 

Ohlubňový poval  je železobetonová deska, kterou se povinně zakrývají jámy 
zasypané nezpevněným zásypovým materiálem. Poval je tloušťky min. 300 mm z betonu 
třídy B 30, dimenzován na sací sílu 80 MPa a zpětnou nárazovou sílu 60 MPa. Ohlubňový 
poval musí být uložen na betonové ohlubni, která je zakotvena mimo jámový stvol. Dále musí 
obsahovat potřebná vybavení, jako dostatečně velký otvor pro kontrolu stavu zásypu, který je 
opatřen mříží a víkem s rourovým průchodem a dále pak monumentem, který je vysoký 
nejméně 1 m.   
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4.6.5 Projekt likvidace jámy 

Před každou započatou likvidací se ve spolupráci odpovědných techniků a projektanta, 
nejprve zpracují projektové dokumentace, ve kterých jsou zohledněny optimální způsoby 
likvidace po všech stránkách odpovídající stávajícím, technologickým možnostem. 

Jako prvotním, základním požadavkem je rekognoskace základních údajů, tedy 
stanovení parametrů jámy, zjištění těžního zařízení a výstroj jámy, která je nainstalovaná 
v jámě, charakteristiku napojení proniků a napojení horizontů. Ustanovení bezpečnostního 
pásma a bezpečnostního prostoru . 

Před zahájením samotného zásypu je nutné zlikvidovat staré proniky, demontovat 
technologické zařízení na patrech a zlikvidovat kanály ústící do jámy. Dále je nutné dokončit 
přípravné práce na povrchu, zejména odstranit překážky nad ohlubní jámy, které by mohly být 
případě výbuchu rozmetány, dále zajistit skládku výpěrků a zajistit měření a kontrolu měření 
ovzduší v jámě.  

Při zasypávání jámy je nutné posoudit metanové nebezpečí dané lokality. Z toho 
vyplývá dostatečně dlouho sledovat degazační proces dané lokality a na jeho základě vyhlásit 
bezpečnostní prostor. V jámě je potřebné zajistit adekvátní opatření, které zabrání možnému 
metanovému nebezpečí. Zasypávání jámy smí být prováděno pouze při dodržení základních 
požadavků: 

� Při zasypávání jámy musí být zajištěno kontinuální měření obsahu CH4. Práce 
je možné provádět do koncentrace 1 % CH4. 

� Prováděný zásyp je kontinuální v trojsměnném provozu a jednotlivé časové 
přestávky nesmí přesáhnout 180 minut.  

� Zásyp je prováděn v době příznivého barometrického tlaku větším než 5 hPa.  

� Potrubí v jámě musí být před zasypáváním rozpojeno a zaslepeno.  

� Během zasypávání jámy musí být zajištěno adekvátní větrání, jehož způsob se 
v průběhu likvidace mění podle výšky hladiny zásypu. 

� V případě nutnosti je možné provádět inertizaci atmosféry v jámě, která je 
nejbezpečnější, ovšem finančně nejnáročnější metodou. 

Jáma je zasypávána materiálem, který musí splňovat požadavky dané vyhláškou. Po 
každém zasypávání musí být provedena kontrola výšky hladiny zásypu, jehož výška musí 
korespondovat s objemem použitého materiálu. Pokud bude rozdíl vyšší než 20 %, zakládání 
se přeruší a zjistí se příčina, která může být v možném úniku materiálu do přilehlých důlních 
děl, či ve vytvoření kaverny. V průběhu likvidace musí být prováděna kontrola zásypového 
materiálu, jeho fyzikálně - chemické vlastnosti a pevnost v tlaku. 

Po dokončení likvidačních prací je na zasypané jámě vytvořen ohlubňový poval, na 
kterém je vztyčen monument se základními údaji o zlikvidované jámě. Prostor kolem 
ohlubňového povalu musí být následně oplocen, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných 
osob. Veškeré práce musí být důkladně zaznamenány v dokumentaci. 
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4.7 Zhodnocení receptur zpevněného zásypového materiálu navrhované  
          pro likvidace důlních děl v OKR  

Od roku 1995 bylo navrženo nepřeberné množství receptur různých směsí, které měly 
být následně použity jako zpevněný zásypový materiál pro likvidaci jam. Při návrhu byly 
vždy kladeny de facto stejné požadavky na směs, pouze se měnila skladba použitého 
materiálu. Základními požadavky bylo, aby směs po 28 dnech tuhnutí a tvrdnutí splňovala 
pevnost v tlaku převyšující hodnotu 2 Mpa nebo 5 Mpa a co nejnižší cenová relace, spojená 
s využitím odpadních materiálů, včetně pojiv. V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny 
různé laboratorní zkoušky směsí, z nichž některé byly následně použity při likvidaci jam 
v OKR. 

4.7.1 Laboratorní zkoušky zásypových směsí – dílčí zpráva HS 2158/95 [26] 

Na základě žádosti zadavatele OKD, Flotex a.s. byly na tehdejším Institutu stavitelství 
a geotechniky Hornicko - geologické fakulty VŠB – TU Ostrava, který předcházel nynější 
stavební fakultě, provedeny laboratorní zkoušky zásypových směsí vhodných pro likvidaci 
jam na lokalitách Hlubina a Koblov.  

Dle požadavků zadavatele byly ověřeny směsi elektrárenského popílku z výroby 
Elektrárny Dětmarovice a z teplárny Nová Huť s různými komponenty. Jednalo se o 
portlandský cement třídy CEM II/A-S 32,5; CEM I/42,5 R, dále returní prach, vzdušné vápno, 
průmyslový sádrovec, velmi jemně mletá struska a slévárenské písky. Požadavek byl, aby 
vzniklá směs měla patřičnou konzistenci potřebnou k dopravě směsi, docílila pevnosti v tlaku 
po 28-mi dnech tzv. zaručené pevnosti 2,94 MPa a počet komponent jedné záměsi byl max. 3. 
Výsledky zkoušek jsou patrné v níže uvedených tabulkách 6 – 10.  

Z tabulky č. 6 je zřejmý vliv stáří cementu na pevnostní vlastnosti směsí. U směsí 
F 7C – F 12C byl použit cement většího stáří, kdežto u směsí F 13C – F 22C byl použit 
cement bezprostředně vyrobený, který výrazně zvýšil pevnost v tlaku. Pevnosti v tlaku 
překračují hranici 2 MPa pouze u směsi se 7 % cementu, přičemž použití cementu nad hranicí 
5 % celkové hmotnosti suché směsi je neekonomické. 

Tab. 6 - Směs popílku a cementu s rozdílným vodním součinitelem  

Množství cementu (%) Číslo 
směsi 

CE 32,5 CE 42,5 

Druh 
popílku 

Vodní 
součinitel 

Pevnost (MPa) Poznámky 

F 1 C-I 4,1 - EDĚ 0,3 0,57 

F 1 C-II 4,1 - EDĚ 0,35 0,47 

F 2 C-I 5,7 - EDĚ 0,24 1,45 

F 2 C-II 5,7 - EDĚ 0,3 0,8 

F 2 C-III 5,7 - EDĚ 0,35 0,63 

F 3 C-I 7,8 - EDĚ 0,25 2,05 

F 3 C-II 7,8 - EDĚ 0,3 1,33 

F 3 C-III 7,8 - EDĚ 0,35 0,53 

F 4 C-I 4,1 - NH 0,41 0,50 

F 4 C-II 4,1 - NH 0,45 0,39 

Docílit zvýšené pevnosti 
v tlaku lze pouze 

s popílkem EDĚ při 8% 
cementu a vodním 

součinitelem max. 0,25 – 
viz. zkušební směs F 3 C-I. 

Popílek z NH vyžaduje 
výrazně zvýšené množství 

vody pro docílení 
požadované konzistence, 
přičemž pevnosti v tlaku 

jsou nižší než u směsí 
s popílkem EDĚ. 

Použití cementu nad hranici 
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F 4 C-III 4,1 - NH 0,53 0,34 

F 5 C-I 5,7 - NH 0,46 0,46 

F 5 C-II 5,7 - NH 0,48 0,42 

F 5 C-III 5,7 - NH 0,54 0,29 

F 6 C-I 7,8 - NH 0,45 0,54 

F 6 C-II 7,8 - NH 0,48 0,7 

F 6 C-III 7,8 - NH 0,55 0,67 

F 7 C - 5 EDĚ 0,28 0,47 

F 8 C - 6 EDĚ 0,28 0,48 

F 9 C - 7 EDĚ 0,28 0,53 

F 10 C - 5 NH 0,4 0,36 

F 11 C - 6 NH 0,41 0,42 

F 12 C - 7 NH 0,43 0,47 

F 13 C - 5 NH 0,43 0,85 

F 14 C - 5 EDĚ 0,26 1,88 

F 15 C - 3 EDĚ 0,26 0.77 

F 16 C - 3,5 EDĚ 0,27 0,71 

F 17 C - 4 EDĚ 0,29 0,94 

F 18 C - 3 NH 0,43 0,63 

F 19 C - 3,5 NH 0,44 0,63 

F 20 C - 4 NH 0,44 0,69 

F 21 C - 6 EDĚ 0,29 1,91 

F 22 C - 7 EDĚ 0,28 2,76 

Pevnost v tlaku překračuje 
hranici 2 MPa pouze směs 

F 22 C.  

Použití cementu nad hranici 
5% celkové hmotnosti 

suché směsi je z hlediska 
ceny směsi neekonomické. 

Směsi nejsou vyhovující. 

Vysvětlivky :   popílek NH, EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po   
28 dnech (MPa), CE 32,5; CE 42,5 – cement třídy CEM II/A-S 32,5; CEM I/42,5 R  

V níže uvedených tabulkách označených pod číslem 7 jsou uvedeny hodnoty zkoušek 
směsí popílku s různými přísadami, výsledky nedávají positivní výsledky. Jsou zaznamenány 
pouze ty výsledky zkoušek, které se blíží pevnostním požadavkům. 

Tab. 7 - Směs popílku a ostatních přísad s rozdílným vodním součinitelem  

S. písek 
Číslo směsi RP (%) 

(%) druh 
VJMS 

(%) 
Druh 

popílku 
Vodní 

součinitel 
Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

F 1 RP PI 10 5 světlý - EDĚ 0,33 0,69 

F 2 RP PI 10 5 tmavý - EDĚ 0,33 0,63 

F 3 RP PI 10 5 světlý - NH 0,43 0,42 

F 4 RP PI 10 5 tmavý - NH 0,43 0,35 

F1 PI VJMS - 5 světlý 10 EDĚ 0,28 0,1 

F2 PI VJMS - 10 světlý 10 EDĚ 0,28 0,17 

Směsi nejsou 
vyhovující. 

Vysvětlivky :   popílek NH, EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa), RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, S. písek – slévárenský 
písek, VJMS – velmi jemně mletá struska 
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  Číslo směsi 
RP 
(%) 

Vzdušné 
vápno (%) 

CE 32,5 
(%) 

Druh 
popílku 

Vodní 
součinitel 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

F1 RP VV C 10 0,5 1 EDĚ 0,3 1,43 

F1 RP VV C 5 0,5 1 EDĚ 0,29 0,91 

Směsi nejsou 
vyhovující. 

Vysvětlivky :   popílek NH, EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa), RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, CE 32,5 – cement třídy 
CEM II/A-S 32,5 

 

Číslo směsi 
Vzdušné 

vápno (%) 
Průmyslový 
sádrovec (%) 

CE 32,5 
(%) 

Druh 
popílku 

Vodní 
součinitel 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

F 1 PS C - 5 1 EDĚ 0,29 0,58 

F 2 PS C - 5 2 EDĚ 0,3 0,88 

F 3 PS C - 5 3 EDĚ 0,31 1,2 

F 1 PS VV 1 5 - EDĚ 0,33 0,74 

F 2 PS VV 2 5 - EDĚ 0,33 0,75 

F 3 PS VV 3 5 - EDĚ 0,34 0,87 

Směsi nejsou 
vyhovující. 

Vysvětlivky :   popílek NH, EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa), CE 32,5 – cement třídy CEM II/A-S 32,5, Průmyslový sádrovec – odpadní 
surovina při výrobě titanové běloby fa Precheza Přerov 

 

Tab. 8 - Směs popílku, retur. prachu a vápna s rozdílným vodním součinitelem  

Číslo směsi RP (%) 
Vápno 

(%) 
Druh 

popílku 
Vodní 

součinitel 
Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

F 7 RP VV 15 1 NH 0,5 - 

F 8 RP VV 20 1 NH 0,5 - 

F 9 RP VV 25 1 NH 0,5 1,12 

F 10 RP VV 15 2 NH 0,5 0,63 

F 11 RP VV 20 2 NH 0,5 1,05 

F 12 RP VV 25 2 NH 0,5 1,22 

F 13 RP VV 20 1 NH 0,47 0,98 

F 14 RP VV 15 1 NH 0,47 0,93 

F 15 RP VV 15 1 EDĚ 0,33 1,34 

Směsi nejsou vyhovující. 

V prvních dvou případech se 
zkušební vzorky rozpadly ve 

vodním uložení.  

F 16 RP VV 20 1 EDĚ 0,36 2,64 Směs vyhovuje. 

F 17 RP VV 15 1 NH 0,47 0,76 

F 18 RP VV 20 1 NH 0,47 0,93 

F 19 RP VV 15 10 EDĚ 0,44 1,11 

F 20 RP VV 20 10 EDĚ 0,45 1,99 

Směsi nejsou vyhovující. 
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F 21 RP VV 25 1 EDĚ 0,39 2,4 

F 22 RP VV 15 2 EDĚ 0,34 2,09 

F 23 RP VV 20 2 EDĚ 0,38 2,38 

Směs vyhovuje. 

F 24 RP VV 25 2 EDĚ 0,4 1,93 Směs není vyhovující. 

F 25 RP VV 15 2 EDĚ 0,34 2,06 

F 26 RP VV 20 2 EDĚ 0,38 2,8 
Směs vyhovuje. 

Vysvětlivky :   popílek NH, EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa), RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice 

 

Tab. 9 - Směs popílku, retur. prachu, prům. sádrovce s rozdílným vodním součinitelem  

Číslo 
směsi 

RP (%) 
Průmyslový 
sádrovec (%) 

Druh 
popílku 

Vodní 
součinitel 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

F 1 RP PS 15 1 EDĚ 0,33 1,46 Směs není vyhovující. 

F 2 RP PS 20 1 EDĚ 0,33 3,5 

F 3 RP PS 20 2 EDĚ 0,37 4,44 

F 4 RP PS 15 2 EDĚ 0,37 4,03 

F 5 RP PS 25 1 EDĚ 0,41 10,57 

F 6 RP PS 25 2 EDĚ 0,41 4,84 

Směsi vyhovují. 

F 7 RP PS 15 1 EDĚ 0,34 1,47 Směs není vyhovující. 

Vysvětlivky :   popílek EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po 28 
dnech (MPa), RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, Průmyslový sádrovec – 
odpadní surovina při výrobě titanové běloby fa Precheza Přerov 

 

V tabulce č. 8 byly použity směsi popílku a returního prachu doplněné vápnem pro 
docílení vyššího poměru CaO ve směsi. Z výsledků vyplývá, že lze snížit množství returního 
prachu na 20 % až 15 % s doplněním 1-2 % vzdušného vápna (směs F 26 RP VV). 

V další uvedené tabulce č. 9 byl returní prach doplněn 1-2 % průmyslovým 
sádrovcem. Výsledky jsou positivní s docílením pevnosti 3-10 MPa. Zkoušky nebyly 
provedeny na krychlích o hraně 150 mm pro nedostatek sádrovce. Ten jako odpadní surovina 
při výrobě titanové běloby má výchozí plastickou formu s obsahem až 50 % vody. Z hlediska 
technologie výroby popílkové suspenze je sádrovec těžko dopravitelný od výrobce, neboť jej 
nelze pro lepivost vyložit z dopravního prostředku a rovněž rozmíchání suspenzí je náročné.   

Tab. 10 - Směs popílku, returního prachu a cementu s rozdílným vodním součinitelem  

Číslo 
směsi 

RP (%) CE 42,5 (%) 
Druh 

popílku 
Vodní 

součinitel 
Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

F 1 RP C 15 1 EDĚ 0,35 1,54 

F 2 RP C 15 2 EDĚ 0,35 1,56 

F 3 RP C 10 1 EDĚ 0,32 0,9 

F 4 RP C 10 2 EDĚ 0,32 0,93 

Směsi nejsou vyhovující. 
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F 5 RP C 15 1 NH 0,46 0,77 

F 6 RP C 15 2 NH 0,47 0,69 

F 7 RP C 10 1 NH 0,46 0,43 

F 8 RP C 10 2 NH 0,47 0,85 

Vysvětlivky :   popílek NH, EDĚ – popílek z provozu Nová Huť, Elektrárna Dětmarovice, pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa), RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, CE 42,5 – cement třídy 
CEM I 42,5 R 

 

4.7.2 Zkoušky zásypových směsí určených k použití při likvidaci jam dolu 
Hlubina a Koblov– závěrečná zpráva HS 2158/95 [27] 

Ve výše uvedené závěrečné zprávě jsou zaznamenány zkoušky směsí s různými 
složkami. Z těchto zkoušek byly použity směsi s obsahem returního prachu při likvidaci jam 
na lokalitách Hlubina a Koblov. Kontrolní zkoušky, které byly při likvidaci uvedených jam 
prováděny byly zaměřeny zejména na pevnosti v tlaku.  

Z naměřených výsledků bylo konstatováno, že s vyšším vodním součinitelem v/p – 
0,76; v/s – 0,3 (který je nezbytný pro lepší zpracovatelnost směsi), se výrazně snižuje pevnost 
v tlaku. Ovšem i tak směs vyhovuje požadavkům. Kontrolované vzorky returního prachu 
dávaly výrazné rozdíly ve kvalitě prachu. Dále byly konstatovány tyto závěry: 

� Směs musí být průběžně zatěžována dalšími vrstvami. Vhodné je 
kontinuální sypání. 

� Při delším přerušení zásypových prací dochází na kontaktu vody a 
popílkocementové suspenze ke snížení její tlakové pevnosti. 

� Hydratace směsi ve vodním uložení probíhá v období až 42 dnů, kdy 
dosáhne optimální pevnosti v tlaku. V dalším období je nárůst pevnosti 
v tlaku minimální. 

Vše je znázorněno v tabulkách 11 a 12. 

Tab. 11 - Směs returního prachu a normového písku pro likvidaci jam dolu Hlubina 

Vodní součinitel Pevnost v tlaku (MPa) Číslo 
směsi 

RP 
(%) 

 Třísložkový 
písek (%) 

v/p v/s 7 dnů 14 dnů 28 dnů 

Poznámky 

RP 1 25 75 0,5 0,125 1,66 2,81 5,05 

RP 2 25 75 0,7 0,17 1,31 2,34 4,63 

RP 3 40 60 0,76 0,3 1,22 1,34 3,42 

RP 4 50 50 0,5 0,25 2,21 3,27 4,58 

RP 5 25 75 0,7 0,18 0,47 neměřeno 2,11 

RP 6 25 75 0,88 0,22 1,33 neměřeno 2,05 

Při přesném 
dávkování 

returního prachu 
směsi vyhovují.  

Vysvětlivky :  RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, Třísložkový písek – normový písek frakce 
I, II, III, Vodní součinitel – v/p (voda/pojivo); v/s (voda/sušina) 
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Tab. 12 - Popílkové směsi pro likvidaci jam dolu Koblov 

Číslo směsi RP (%) 
CEM 
(%) 

Vodní 
součinitel 

Pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa) 

Poznámky 

P RP 30 CE5 30 5 0,54 2,94 

P RP 30 CE7 30 7 0,55 4,23 

P RP 30 CE 10 30 10 0,54 6,9 

Směsi vyhovují. 

P RP 30 30 - 0,55 0,98 

P RP 35 35 - 0,55 1,01 

P RP 40 40 - 0,5 1,95 

P RP 40 40 - 0,56 1,94 

Směsi nejsou vyhovující. 

P RP 45 45 - 0,6 3,61 

P CE 15 - 15 0,4 7,3 

P CE 20 - 20 0,42 10,7 

Směsi vyhovují. 

Vysvětlivky :   RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, CEM – cement třídy CEM I 42,5, Vodní 
součinitel – voda/sušina  

 

4.7.3 Zkoušky na bázi popílku, pojiva a kameniva – zpráva HS 270001/97 [28] 

Na základě objednávky společnosti OKD, FLOTEX a.s., byly v roce 1997 
prostřednictvím Stavební fakulty VŠBTU Ostrava provedeny zkoušky směsí na bázi popílku, 
pojiva a kameniva. Úkolem  bylo navrhnout receptury základkových směsí a stanovit 
průkazní zkoušky navržených receptur.  

Použitím kameniva do základkových směsí byl sledován záměr snížení množství 
používaného popílku, který se stává v letních měsících nedostatkovým a vede k přerušování 
prací při likvidaci jam uzavíraných dolů a nahrazení jej další odpadní surovinou – výpěrky 
z uhelných úpraven. Výpěrky představují surovinu, která nezatěžuje životní prostředí výluhy, 
ale svým objemem a následným skladováním devastuje vzhled krajiny.  

Pro zpracování směsi byly odběratelem dodány potřebné suroviny - popílek z teplárny 
Nová Huť, výpěrky z uhelného prádla Heřmanice v zrnitosti od 40 do 200 mm, returní prach 
cementárny Maloměřice a cement I 42,5 R Štramberk. Směsi byly navrženy v kombinaci: 

� kamenivo jako základ pro vytvoření kostry směsi, 

� výplňová suspenze, zaplňující mezery mezi zrny. 

Výsledky pevností v tlaku po 28-mi dnech jsou znázorněny v následující tabulce č.13. 
Celkovým zhodnocením zkoušek bylo stanoveno, že lze docílit snížení potřeby popílku a 
dalších pojiv popílkových suspenzí na více než 50% a využít tak značné objemy 
skladovaných výpěrků.  Takové směsi ovšem, aby docílili patřičných pevností vyžadují 
vyšším obsah pojiva a tudíž vyšší náklady na směs. 
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Tab. 13 - Popílkové směsi s kamenivem 

Číslo směsi 
RP 
(%) 

CEM 
(%) 

Přísada 
Vodní 

součinitel 
Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

K P CE 7 - 7 kamenivo 0,52 0,76 

K P CE 15 - 15 kamenivo 0,52 1,91 

Směsi nejsou 
vyhovující. 

K P CE 20 - 20 kamenivo 0,5 2,4 

K P RP 30 30 - kamenivo 0,53 2,93 

VK P RP 30 30 - vápenec - 3,45 

SK P RP 30 30 - drcená struska - 2,73 

K P RP 40 40 - kamenivo 0,6 2,95 

K P RP 45 45 - kamenivo 0,56 3,31 

KP RP 30 C 10 30 10 kamenivo 0,49 4,32 

Směsi vyhovují. 

Vysvětlivky : RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, CEM – cement třídy CEM I 42,5, 
Přísada – kamenivo ze skládky zrnitost 40-200 mm; vápenec frakce 16-32; struska drcená 
frakce 16-32, Vodní součinitel – voda/pojivo 

Problémem je přilnavost suspenze k výpěrkům, vzhledem ke skutečnosti, že výpěrky 
jsou po úpravě v uhelném prádle smáčené těžkou kapalinou a nasáklé zbytky těžkokapalinové 
úpravy. Toto patrně způsobuje zhoršení přilnavosti a tím i relativní snížení pevnosti 
základkové směsi.  

Dalším úskalím je zajištění adekvátní technologie vzájemného propojení kameniva 
s popílkocementovou suspenzí před pádem do jámy. Jejich oddělené ukládání totiž neumožní 
spojení zrn kameniva, neboť popílková suspenze i s velmi řídkou konzistencí proteče do 
sloupce kameniva maximálně do hloubky 10 cm od povrchu. 

4.7.4 Návrh receptur plavících směsí pro likvidaci jam – zpráva HS 28 0033 [29] 

Na základě zadavatele OKD, Flotex a.s. byly Stavební fakultou VŠB-TU Ostrava, 
v roce 1998 navrženy a průkazně odzkoušeny receptury plavících směsí pro likvidaci jam.  

Pro laboratorní zkoušky byly použity tyto složky:  

� Redeponované popílky z Elektrárny Třebovice a.s. a Tepláren Karviná a.s., 
které byly těženy z úložišť popelů.  

� Popílek z Elektrárny Dětmarovice a.s., který byl získáván z elektrofiltrů ve 
dvou frakcích, dodávány v suchém stavu přímo z výroby. 

� Struska z Elektrárny Dětmarovice a.s. – hrubý popel, který byl zachycen ve 
vodních uzávěrech spalovacích kotlů. 

� HPŠ 18 – hydraulické pojivo Štramberk, produkované společností Kotouč 
Štramberk s.r.o. 

� Jemně mletá struska Třinec 
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� Returní prach – směs odprašků z mokrého procesu výroby cementu 
v cementárně Maloměřice u Brna. 

�  Cement CEM II/A-S 32,5 s parametry garantovanými výrobcem. 

� Průmyslový sádrovec z Elektrárny Dětmarovice a.s., který byl získán z procesu 
odsíření spalin. Dodáván v suchém stavu jako prášek.  

Jednotlivé výsledky byly vázány na dodávky základních surovin. Ve většině případů 
byly prováděny zkoušky pevností v tlaku po 28 dnech, na krychlích o rozměru 150x 150x 150 
mm. Doporučené směsi byly vždy ověřeny na krychlích o rozměru normové krychle, pokud 
vyhověly požadovaným parametrům byla zpracována zpráva o zkoušce a zpráva o přípravě 
směsi. Některé ze směsí byly následně zadavatelem společností OKD, Flotex a.s. 
certifikovány.   

V níže uvedené tabulce č. 14 jsou zaznamenány hodnoty pevností v tlaku po 28-mi 
dnech odzkoušených směsí různých druhů popílků a pojiva, které bylo tvořeno směsí cementu 
a HPŠ 18 nebo pouze cementem.  

U směsí PHC1 – PHC6, je patrné, že při zvyšování objemu pojiva roste u směsí i 
pevnosti v tlaku. Zvolené receptury jsou hospodárně navrženy pro pevnosti v tlaku 2 a 5 MPa. 
Ze směsí PC1-PC11 bylo vybráno několik receptur, které zajišťovaly v rozmezí konzistencí 
od plastické po řídkou, požadovanou pevnost v tlaku 2 a 5 MPa. Zkouška směsi PSC 
prokázala, že struska z Elektrárny Dětmarovice a.s. nemá zásadní vliv na hydrataci směsi. 
Pevnosti v tlaku po 28-mi dnech, při množství strusky nad 30% se dále již nezvyšují. 

Tab. 14 - Směs různých druhů popílku a cementu  

Číslo 
směsi 

HPŠ 
(%) 

CEM 
(%) 

Struska 
(%) 

Druh 
popílku 

Vodní 
součinitel 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

PHC1 22 4 - T 0,26 3,17 Směs vyhovuje. 

PHC2 30 5 - T 0,26 7,23 Směs vyhovuje. 

PHC3 25 5 - T 0,26 5,15 Receptura 10/98 

PHC4 20 5 - T 0,3 3,13 Směs vyhovuje. 

PHC5 16 5 - T 0,3 2,03 Receptura 12/98 

PHC6 15 5 - K 0,28 1,68 

PHC7 20 5 - K 0,29 2,03 

Směsi vyhovují pouze 
s větším objemem pojiva. 

PC1 - 16 - T 0,23 5,84 Směs vyhovuje. 

PC2 - 18 - T 0,27 5,35 Receptura 14/98 

PC3 - 20 - T 0,27 6,17 Směs vyhovuje. 

PC4 - 20 - K 0,29 2,07 Směs vyhovuje. 

PC5 - 10 - K 0,38 0,44 

PC6 - 15 - K 0,35 1,16 

PC7 - 20 - K 0,38 1,95 

Směsi nejsou vyhovující. 

PC8 - 25 - K 0,39 2,75 Směs vyhovuje. 

PC9 - 22 - K 0,39 2,2 Receptura 36/98 
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PC10 - 27 - K 0,54 3,08 Směs vyhovuje. 

PC11 - 27 - K 0,39 5,14 Receptura 37/98 

PSC - 27 37 K 0,43 3,59 Směs vyhovuje. 

Vysvětlivky :  popílek T, K – popílek z provozu Elektrárna Třebovice, Teplárna Karviná, pevnost v tlaku po 
28 dnech (MPa), HPŠ 18 – hydraulické pojivo Štramberk, CEM – cement třídy CEM II/A-S 
32,5; Struska – hrubý popel z Elektrárny Dětmarovice, Vodní součinitel – voda/sušina 

Níže uvedená tabulka č. 15 zaznamenává pevnosti v tlaku po 28-mi dnech u směsí 
různých druhů popílků, ke kterým byly přidávány různé druhy pojiva, kromě cementu.  

U směsí PH1-PH9 bylo zjištěno, že dostatečnou pevnost v tlaku po 28-mi dnech i u 
řídkých konzistencí, spolehlivě zajistí vyšší obsah HPŠ 18. Některé z receptur byly použity 
při likvidaci jámy Jindřich II. Receptura 31/98 byla navržena s konzistencí velmi řídkou, kdy 
požadavek na její pevnost v tlaku po 28-mi dnech byl 1 MPa. Ze směsí PSH1-PSH7 byly 
navrženy receptury, které i při řídké konzistenci zajistí potřebnou pevnost v tlaku po 28 
dnech. Směsi SH, PP, PSR, PSP nebyly doporučeny pro praktické využívání při likvidaci 
jam.  Směs PR byla navržena jako receptura. Směsi PPP1-PPP3 byly použity jako receptury. 
Získané hodnoty pevností po 28-mi dnech vykazují pozitivní výsledky. 

Tab. 15 - Směs různých druhů pojiva a plniva  

Číslo 
směsi 

HPŠ 
(%) 

RP 
(%) 

PTS 
(%) 

PS 
(%) 

Struska 
(%) 

Druh 
popílku 

Vodní 
součinitel 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

PH1 26 - - - - T 0,27 4,58 

PH2 28 - - - - K 0,29 2,06 

PH3 30 - - - - K 0,29 2,36 

Směsi vyhovují. 

PH4 25 - - - - K 0,29 1,91 Směs není vyhovující. 

PH5 40 - - - - K 0,31 3,8 Směs vyhovuje. 

PH6 30 - - - - K 0,34 2,10 Receptura 32/98 

PH7 25 - - - - K 0,37 1,78 

PH8 30 - - - - K 0,42 1,55 

Směsi nejsou 
vyhovující. 

PH9 25 - - - - K 0,46 1,09 Receptura 31/98 

PSH1 30 - - - 35 K 0,31 2,21 Receptura 40/98 

PSH2 30 - - - 23 K 0,36 2,07 Receptura 42/98 

PSH3 25 - - - 25 K 0,36 1,96 

PSH4 25 - - - 38 K 0,38 1,9 

PSH5 30 - - - 35 K 0,53 1,82 

Směsi nejsou 
vyhovující. 

PSH6 35 - - - 33 K 0,48 2,05 Receptura 49/98 

PSH7 35 - - - 43 K 0,38 2,12 Receptura 50/98 

SH1 30 - - - 70 - 0,23 4,47 

SH2 25 - - - 75 - 0,22 3,55 
Směsi vyhovují. 

PR - 30 - - - K 0,39 2,16 Receptura 53/98 

PP - - 30 - - K 0,37 0,17 

PSR1 - 30 - - 35 K 0,54 1,88 
Směsi nejsou 
vyhovující. 
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PSR2 - 30 - - 35 K 0,48 2,05 

PSP1 - - 30 - 35 K 0,42 0,22 

PSP2 - - 30 - 35 K 0,45 0,22 

PPP1 - - 15 45 - EDĚ 0,22 3,02 Receptura 60/98 

PPP2 - - 20 40 - EDĚ 0,26 3,97 Receptura 61/98 

PPP3 - - 20 10 - EDÉ 0,22 3,55 Receptura 62/98 

Vysvětlivky :  popílek T, K, EDĚ – popílek z provozu Elektrárna Třebovice, Teplárna Karviná, Elektrárna 
Dětmarovice, pevnost v tlaku po 28 dnech (MPa), HPŠ 18 – hydraulické pojivo Štramberk, 
RP – returní prach, odpad z cementárny Maloměřice, PTS – jemně mletá struska Třinec, PS – 
průmyslový sádrovec z procesu odsíření Elektrárny Dětmarovice, Struska – hrubý popel 
z Elektrárny Dětmarovice, Vodní součinitel – voda/sušina 

 

4.7.5 Využití fluidních popílků pro základkové směsi – zpráva z roku 2001 [30] 

V roce 2001 byly v laboratoři stavebních hmot FAST VŠB-TU v Ostravě provedeny 
řady zkoušek ohledně využití fluidních popílků, produkovaných v severomoravském regionu, 
pro základkové směsi v hornictví. Výsledky jsou patrné v tabulkách 16 a 17. 

Tab. 16 - Fluidní popílek z teplárny Třinec 

Přidaný popílek Fluidní 
popílek (%) 

HPŠ 
(%) 

CEM 
(%) (%) druh 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

100 - - - - 1,26 Pevnost čistého fluidního popílku. 

80-90 10-20 - - NH 2,56 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

50 10 - 40 NH 1,44 Směs není vyhovující. 

40-45 10-20 - 40 NH 2,0 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

10-40 10-20 - 50-70 NH 0,94 

10-50 - - 50-90 NH 0,58 
Směsi nejsou vyhovující. 

25-50 - 5-10 45-65 NH 2,67 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

25-50 10-15 - 40-60 T 2,88 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

15-20 10-15 - 70 T 1,35 Směs není vyhovující. 

40-50 10-20 - 40 V 3,47 Směs není vyhovující. 

25-40 10-20 - 50-60 V 2,52 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

15-20 10-20 - 70 V 1,55 

10-50 - - 50-90 V 0,50 
Směsi nejsou vyhovující. 

40-50 - 5-10 45-50 V 2,27 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

30-35 - 5-7 60-63 V 0,93 Směs není vyhovující. 

25 - 10 65 V 2,15 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

Vysvětlivky :  popílek T, V, NH – popílek z provozu Elektrárna Třebovice, Vítkovice, Nová Huť, pevnost 
v tlaku po 28 dnech (MPa), HPŠ 18 – hydraulické pojivo Štramberk, CEM – cement třídy CEM 
II/A-S 32,5 R 
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Jako pojiva byly standardně použity co nejvíce dostupné materiály, tedy HPŠ 18 – 
hydraulické pojivo Štramberk a cement třídy CEM II/A-S 32,5 R. Jako pojivo již nebyl použit 
returní prach, který byl dodáván jako odpad z cementárny Maloměřice u Brna, vzhledem ke 
skutečnosti, že cementárna změnila výrobní proces a tím pádem přestala tento materiál 
produkovat.  

Jako zkušební materiál byl použit cement CEM I 52,5 R z cementárny CEMENT 
Hranice a.s., z důvodů použití suroviny s co nejvyšším obsahem slínku (95 %). Popílek byl 
přivezen z Nové Huti a.s. závod 4 – Energetika, kde je spalovaný na granulačním kotli (100 a 
200 t); jako palivo bylo použito energetické uhlí (černé uhlí s menší výhřevností a větším 
množstvím nespalitelných podílů). 

V rámci zkoušek byly prováděny kombinace popílků z roštových topenišť, které 
produkují provozy ostravského regionu, ve směsi v různém percentuelním složení ve spojení 
s hydraulickými pojivy a směsí fluidních popílků bez pojiv. Použité množství vody bylo 
vztaženo k tekutosti směsi určené průtokem nálevkou. Byly prováděny zkoušky pevností 
v tlaku po 28 dnech. 

 

Tab. 17 - Fluidní popílek z teplárny Olomouc 

Přidaný popílek Fluidní 
popílek (%) 

HPŠ 
(%) 

CEM 
(%) 

(%) druh 

Pevnost 
(MPa) 

Poznámky 

100 - - - - 3,45 Pevnost čistého fluidního popílku. 

80-90 10-15 - - - 5,38 Směs vyhovuje pro pevnosti 5 MPa. 

30-50 10-20 - 40-50 NH 2,67 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

10-30 10-20 - 60-70 NH 0,99 

10-30 - - 70-90 NH 1,07 
Směsi nejsou vyhovující. 

40-50 - - 50-60 NH 2,33 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

40-50 - 5-10 45-50 NH 8,02 Směs vyhovuje pro pevností 5MPa.  

25-35 - 5-10 60-65 NH 3,67 Směs není vyhovující. 

25-50 - 1-5 49-70 NH 2,78 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

40-50 10-20 - 40 V 5,67 Směs vyhovuje pro pevnosti 5 MPa. 

30-40 10-20 - 50 V 3,36 Směs není vyhovující. 

25-30 10-15 - 60 V 2,03 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

15-20 10-15 - 70 V 1,4 

10-40 - - 60-90 V 0,72 
Směsi nejsou vyhovující. 

50 - - 50 V 2 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

40-50 - 5-10 45-50 V 8,5 Směs vyhovuje pro pevnosti 5 MPa. 

25-35 - 5-10 60-65 V 4,04 

50 - 1-3 47-49 V 3,4 
Směsi nejsou vyhovující. 

25-35 - 3-5 62-70 V 2,16 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

45-50 10-15 - 40 T 5,21 Směs vyhovuje pro pevnosti 5 MPa. 

35-40 10-15 - 50 T 3,87 Směs není vyhovující. 
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20-30 10-15 - 60-70 T 2,39 Směs vyhovuje pro pevnosti 2 MPa. 

<15 <15 - >70 T 1,52 Směs není vyhovující. 

Vysvětlivky :  popílek T, V, NH – popílek z provozu Elektrárna Třebovice, Vítkovice, Nová Huť, pevnost 
v tlaku po 28 dnech (MPa), HPŠ 18 – hydraulické pojivo Štramberk, CEM – cement třídy CEM 
II/A-S 32,5 R 

Z výsledných hodnot je patrné, že vzhledem k zvýšeným hydratačním vlastnostem 
fluidních popílků je jejich použití pro zpevněné zásypové směsi mimořádně příznivé. 
Základní ověřené parametry kompozitu na bázi fluidních a tradičních popílků jsou 
předpokladem pro vyvinutí zpevněných základkových směsí, které budou mít požadované 
parametry pevnostní, ekologické i ekonomické. 

4.7.6 Shrnutí a závěry navržených receptur 

Z výše uvedených receptur, které jsou chronologicky seřazeny tak, jak následoval 
jejich vývoj a zkoušení, je patrné, že vždy byla snaha o aplikaci druhotných, odpadních 
surovin, které by bylo možno velkoobjemově využít k likvidaci důlních děl. 

Hlavní a základní surovinou byl samozřejmě popílek, jehož produkce byla a stále je 
v našem regionu vysoká a velká část této produkce byla ukládána na složiště. Proto alternativa 
ukládání popílku do důlních jam byla velice výhodná. Ovšem zkouškami a následně i praxí 
bylo zjištěno, že vodou saturovaný popílek ztrácí své dříve nabyté pevnosti, rozpouští se a 
takto nezpevněný sloupec popílku v jámě ohrožuje přilehlá důlní díla. Proto bylo přistoupeno 
k návrhům receptur, obsahujících různé hydraulické pojiva, které by společně s popílkem, 
který má latentní hydraulicitu, zajistily stálou a potřebnou pevnost směsi v tlaku 2 a 5 MPa. 
Současně musela směs splňovat další hlediska, které byly zmíněny předchozích kapitolách.  

Pro receptury byl jako výplňový materiál použit popílek z Elektrárny Dětmarovice 
a.s., Elektrárny Nová Huť (nyní Mittal Steel) a redeponovaný popel ze složišť Elektrárny 
Třebovice a Vítkovice. Jako pojivo byly vyzkoušeny různé materiály počínaje cementem třídy 
32,5 a 42,5, dále pak pomalutuhnoucí pojivo PTS 1, PTS 2, PTS 3 z Třince, returní prach 
(odprašky) z cementárny Mokrá – Maloměřice, průmyslový sádrovec, jako odpadní surovina 
při výrobě titanové běloby fa Precheza Přerov a hydraulické pojivo HPŠ-18, jehož výrobcem 
byl Kotouč Štramberk s.r.o.  

Z výše zmíněných pojiv, které byly používány při návrzích receptur směsí pro 
likvidaci jam, se nyní již používá pouze cement. Důvodem byla buď malá efektivita směsi 
pojiva s popílkem (PTS 1-3), špatná zpracovatelnost a dopravitelnost směsi (průmyslový 
sádrovec), využití pojiva pro jiný účel a tak zvýšení nákladů (returní prach) nebo nesplnění 
požadavků na pojivo daných normou (HPŠ-18).  

Proto se v současnosti používá pouze směs popílku s cementem, který se míchá 
v požadovaném poměru a konzistenci v betonárně, která zaručí potřebnou kvalitu směsi. 

Vyvinuté receptury v laboratoři stavební fakulty VŠB - TU Ostrava zvýrazněné 
v tabulkách byly certifikovány dle zákona 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky.  
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5 PATROVÉ UZAVÍRACÍ A OPĚRNÉ HRÁZE 

Pro úplné informace o uzavírání důlních děl je dizertační práce doplněna i o hrázové 
objekty. 

5.1 Výbuchovzdorné uzavírací hráze 

Hráze se budují kolmo na podélnou osu důlního díla. Stavějí se z různých stavebních 
materiálů buď jako monolitické (z jednoho druhu), nebo kombinované (ze dvou). Slouží 
k těsnému uzavření opuštěných (odhozených) částí dolů, nebo uzavření havarovaných důlních 
oblastí při nepřímé likvidaci zápar a požárů. V dolech s nebezpečím výbuchu prachových či 
plynných směsí se vzduchem musí odolávat tlakovému účinku výbuchu v hodnotě do 1 MPa 
[21].   

Podle stavebního provedení jsou typizovány objekty uzavíracích hrází : 

� monolitické - to jsou z jednoho druhu pojivového, nebo pojivy spojeného stavebního 
materiálu : 

- zděné z cihel, či tvárnic na cementové maltě, 

- sádrové, bez obezdění, zpracované pneumatickým, nebo hydromechanickým 
způsobem; 

� kombinované - ze dvou druhů pojivového, nebo pojivy spojeného materiálu : 

- obezděné a vyplněné betonem, 

- obezděné a vyplněné popílkocementem [21]. 

Protivýbuchové objekty uzavíracích hrází musí být vybudovány v tloušťkách 
podložených výpočtem, ve kterém je respektována závislost na velikosti uzavíraného profilu a 
na pevnosti užitých stavebních materiálů. 

V celé své tloušťce jsou objekty zakotveny do klínového záseku, provedeného po 
celém obvodě uzavíraného díla, to je v bocích, stropu i počvě. Hloubka záseku je minimálně 
0,5 m v kameni a 1,0 m v uhlí. Zřizování záseku musí být provedeno bez užití trhací práce – 
po odstranění výztuže, pažin a základky [21].    

U objektů a zařízení pro rozvod větrů je možno zřizovat též plavené uzavírací hráze, 
tvořené popílkovou nebo popílkocementovou směsí. Pro stavbu takové hráze se musí použít : 

� směs popílku a vody,  

� směs popílku, vody a cementu; hmot. poměr popílku a cementu 4:1 až 1:1,  

� jiné materiály, pokud byly schváleny zkušebnou určenou Českým báňským 
úřadem. 

Plavená hráz se zřizuje zaplavováním prostoru důlního díla plavící směsí mezi dvojicí 
filtračních peření, v úklonných dílech, kde to úklon dovoluje, na jedno filtrační peření s tím, 
že tloušťka uzávěry se měří pod stropem důlního díla.  
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Plavenou popílkovou hráz lze považovat za výbuchovzdornou nejdříve za 2 měsíce po 
jejím dokončení stavby. Minimální tloušťka plavené popílkové hráze se bez ohledu na tvar 
průřezu důlního díla určuje dle tabulky č.18 : 

Pro stavbu plavené 
popílkové o světlém průřezu 
důlního díla větším než 14 m2 
musí být postaveny nejméně dvě 
polygonové vzpěry situované 
proti směru předpokládaného 
výbuchu, z nichž jedna musí být 
umístněna v polovině délky hráze. 
V případě použití dřevěných 
polygonů musí být použito 
kulatiny o průměru nejméně 25 
cm. 

Minimální tloušťka 
plavené popílkové hráze o světlém průřezu se určuje dle normativního vztahu, kterým se 
dimenzuje výbuchuvzdorný objekt, dle rovnice (11) [22] : 

L = 
tl

max

k
  Pv  b  0,9
σ

∗∗∗  (m),       (11) 

kde 
  
 bmax -  největší z rozměrů hrubého průřezu důlního díla (m), 
 Pv - výbuchový tlak, dimenzovaný u uvedených objektů na 0,5 MPa, 
 k - součinitel bezpečnosti 
 

� k = 1 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci větrních proudů uvnitř 
větrní oblasti a pro uzavírací hráz určenou k uzavírání opuštěných důlních 
děl a stařin bez nebezpečí samovznícení uhlí, 

� k = 2 pro objekt hrázových dveří určený k izolaci jednotlivých větrních 
oblastí, pro uzavírací hráz určenou k uzavírání důlních děl a stařin s 
nebezpečím samovznícení uhlí a pro hrázový objekt, který při povolování 
hornické činnosti určí obvodní báňský úřad,  

 tlσ  - nejmenší pevnost v tlaku použitého stavebního materiálu (MPa). 

5.2 Opěrné hráze 

Jsou objekty v důlních dílech ústících do hlavního důlního díla, které zamezují 
vytékání nebo jinému úniku zásypového materiálu z hlavního důlního díla do přilehlých 
důlních děl [2].  

Použití patrových uzavíracích hrází je možné pouze při splnění těchto okolností [1]: 

� Všechna opuštěná patra jsou od jámy oddělena protivýbuchovou uzávěrou, 
hrází, takže nejsou ke stavbě uzavíracích hrází přístupné. 

Tab. 18 – Minimální tloušťka hráze  

Světlý průřez díla (m
2
) Minimální tloušťka hráze (m) 

méně než 4 4,0 

4 až 6 5,0 

6 až 10 6,0 

10 až 12 7,0 

12 až 14 8,0 

více než 14 10,0  
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� Stávající patrové hráze jsou dimenzovány na výbuchový tlak 1 MPa, který je 
naprosto nedostačující pro očekávané hydrostatické tlaky vody a plniva. 

� Opuštěná patra mají většinou v ohradníku nezavalená původní velkoprostorová 
díla v náražích. 

� Stavba patrových uzavíracích hrází na předpokládaný hydrostatický tlak 
vyžaduje zpravidla rozebrání stávajících protivýbuchových hrází a uzávěr, což 
je mimořádně riziková činnost. V prostoru za stávajícími protivýbuchovými 
uzávěrami se mohou nacházet stařiny s výbušnou směsí i tlakové důlní vody. 
V Evropě jsou známy případy, že pracovníci, rozebírající takové hráze, přišli o 
život průvalem vod nebo výbuchem metanové směsi (frikční jiskření sbíječky) 
nacházející se ze hrází. 

� Stavba takových hrází je náročnou stavbou finančně, materiálově i pracností 
stavby. Není také stavba těchto hrází dostatečnou zárukou, že nedojde 
k porušení stability, tedy nejsou zárukou trvalé stability jámy. 

Z uvedených důvodů je zřejmé, že toto opatření k zajištění stability plnivového 
sloupce v jámě je nejproblémovější a nejrizikovější.    

Konstrukci opěrné hráze, její umístění, způsob zajištění stability sloupce 
nezpevněného zásypového materiálu a odolnost proti zatížení hydrostatickým tlakem určí 
dokumentace. 

Významným faktorem pro navrhování hrázových objektů je předpoklad a skutečné 
chování z hlediska jejich statické funkce. Z tohoto pohledu můžeme zjednodušeně hráze 
rozdělit na [23]: 

� tenkostěnné konstrukce přenášející zatížení: 

- deskovým zatížením (tenké desky), 

- membránovým účinkem (např. ocelové protivýbuchové konstrukce), 

- klenbovým účinkem   (válcové a kulové klenby s různým tvarem střednice); 

� tlustostěnné konstrukce : 

- tlusté desky, 

- tlustostěnné klenby, 

- zátky s předpokládaným deskovým a klenbovým účinkem; 

� blokové konstrukce : jejich statické působení se vymyká předpokladům chování tlustých 
desek a kleneb a v uzavíraném díle působí jako tuhá příp. stlačitelná zátka. 

Zatímco první dvě skupiny hrázových objektů musí být zhotovovány z pevných 
(tuhých) materiálů (zdivo, beton, železobeton) a vyžadují vesměs provedení speciálních 
záseků a úprav v horninovém masivu (vysoké hodnoty kontaktních sil a smykových 
namáhání, značné požadavky na tuhost horninového prostředí, nutnost zvládat vysoké 
hydraulické gradienty proudění v horninovém prostředí, eliminace smršťování betonu na 
kontaktech apod.) a provádět vyztužení betonových průřezů, jsou blokové konstrukce hrází 
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výrazně méně náročné na geotechnikou kvalitu horninového prostředí, úpravy výztuží a 
prostor za využití, požadavky na těsnící injektáže apod. Ve výjimečných případech (s 
ohledem na spolehlivost při působení extrémních zatížení nad 10 – 12 MPa a požadavků na 
zvýšenou těsnost) jsou u blokových hrází vyžadovány záseky do horninového okolí chodeb 
[23].  

Výhoda blokových hrází také spočívá v tom, že jejich konstrukce může být provedena 
jako sendvičová z materiálů různé tuhosti (beton, sypký materiál – písek, popílek), což 
výrazně ekonomizuje a zrychluje jejich výstavbu (nejsou např. nutné technologické přestávky 
na chladnutí betonu u velkých betonových bloků apod.) zejména při nižších nárocích na 
propustnost objektu [23]. 

5.3 Výbuchovzdorné hrázové objekty ze sádry 

Důvodem stavby sádrové hráze je obvykle vznik důlního požáru nebo záparu, který je 
pro svou nepřípustnost přímým zásahem nezvládnutelný. Takto ohrožené prostory je potřebné 
oddělit od činných částí dolu, ve kterých pracují lidé. K tomu účelu máme k dispozici více 
druhů uzavíracích protivýbuchových hrází, ale sádrová hráz je jedna z nejrychlejších a 
nejspolehlivějších prostředků ochrany v důlních podmínkách. Samotnou sádrovou hráz po 
dokončení je nutno dotěsnit předplavnou hrází plněnou plaveným popelem, neboť se sádra při 
procesu plnění hráze nedostane do prasklin a puklin ve vymezeném prostoru hráze a po 
vytuhnutí se smršťuje. Další možností dotěsnění hráze je injektáž horniny v bezprostřední 
blízkosti peření nebo zapěnění styku peření s horninou. Stavba sádrové hráze z různých 
důvodů je proces, který závisí na místní situaci a podmínkách. Ve většině případů stavby 
sádrové hráze se jedná o stavbu v havarijním stavu a pracovní podmínky báňských záchranářů 
jsou velmi náročné. Hráze se musí postavit na takových místech, kde již poklesla viditelnost 
vlivem kouřů, zvýšila se teplota do oblastí mikroklimatických podmínek a na výdušné straně 
od požářiště se staví hráz v nedýchatelném prostředí [39].  

Všechny tyto podmínky samozřejmě komplikují stavbu hráze, prodlužuje se doba 
výstavby a počet záchranářů, kteří hráz staví. Rovněž volba místa výstavby hráze je závislá na 
bezpečnosti záchranářů, tedy hráz je nutno stavět v bezpečné vzdálenosti od možného ohniska 
výbuchu, za ohyby a rozvětveními důlních děl. U rovných důlních děl se hráz staví více jak 
500 m za možným ohniskem výbuchu.  

Velkou roli při stavbě hráze hraje její umístění v důlním díle s čerstvými větry nebo na 
výdušné straně. Ztěžující podmínky při stavbě hráze jsou:  

� nevyklizený materiál v prostoru stavby hráze, 

� zhuštěné budování důlního díla a typ výztuže, 

� nesoudržný strop nebo boky důlního díla, 

� výskyt vody v místě stavby hráze, 

� těžko přístupný terén (svážné, úpadnice, svislé důlní díla), 

� problematická doprava materiálu pro stavbu hráze, 

� vysoké teploty okolního prostředí, 

� snížená viditelnost (díky kouře), 
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�  nedýchatelné a výbušné prostředí. 

Z větší části se sádrové hráze staví s těmito stěžujícími podmínkami, ale i přes tyto 
problémy je stavba sádrové hráze nejrychlejší prostředek pro uzavření požářiště a zamezení 
přístupu kyslíku k ohnisku a ochraně proti výbuchu [39].  

Staví-li se hráz plánovaně, tedy v době, kdy bezprostředně nehrozí vznik požáru či 
výbuchu, je kladen důraz na kvalitu stavby, šetření stavebního materiálu a i samotné sádry. 
Práce je prováděna v dýchatelném ovzduší a nehrozí relativně žádné nebezpečí. Místo stavby 
je předem důkladně vybráno a všechny problémy jsou řešeny s určitým předstihem. 

5.3.1 Předepsané technologie výstavby sádrových, hrázových objektů  

V současné době je dle vyhlášky ČBÚ č. 4/1994 Sb. a č. 90/2003 Sb. schválena pouze 
technologie výstavby výbuchovzdorných, uzavíracích hrází (VVUH) v hlubinných dolech 
s použitím normálně nebo pomalu tuhnoucí sádry nebo jiných materiálů schválených Českým 
báňským úřadem (ČBÚ). 

Tyto hráze se zřizují ze sádry dopravované do prostoru  mezi dvojici opěrných peření 
pomocí sádrovacího agregátu. Nejmenší tloušťka se určuje dle standardní rovnice (11) na 
str. 56. Pevnost se určuje na základě předchozích laboratorních zkoušek pro jednotlivé hmoty.  

Při stavbě hráze musí být dodrženy tyto podmínky [22]:  

� sádrová hráz musí být vždy ukotvena jako hráz zděná, tedy do záseku po celém 
obvodu důlního díla; klínový nebo obdélníkový zásek se zřizuje na 
neporušenou horninu nebo uhelný pilíř; hloubka záseku se stanoví s ohledem 
na pevnost horniny v místě zapuštění, nejméně však 50 cm; v důlních dílech 
s betonovou výztuží nebo pevnou horninou lze hráz kotvit pomocí svorníků 
zapuštěných do hloubky nejméně 0,7 m do počvy, stropu a boků důlního díla 
tak, aby na 1 m2 stykové plochy hráze s výztuží připadal nejméně 1 svorník; 
svorníky musí být o průměru nejméně 22 mm a o délce nejméně 1 m; jiné 
kotvící prvky musí být schváleny zkušebnou určenou ČBÚ. Příklad hráze viz. 
obr. 12, zobrazený na další straně,  

� zaústění plnící a kontrolní trubky musí být do nejvyššího místa hráze, 

� sádrování provádět bez přestávek a po celou dobu dodržovat vodní součinitel 
v rozsahu od 0,6 do 0,8; pokud při sádrování dojde k přestávce delší než 10 
minut, musí být do celé plochy nezatuhlé sádry zapíchnuty železné tyče nebo 
jiný armující materiál minimálně do hloubky 0,3 m. 
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Obr. 12 – Schéma znázorňující kotvící prvky v hrázi 

 

Hráz musí být vybavena zařízeními a výrobky určenými k zabudování nebo zavěšení 
do hrázového objektu, zejména [22]: 

� hrázové dveře a dveře pro průlez, 

� hrázová lutna, 

� průchod pro dopravník, 

� hrázový průvětrník, 

� účelová potrubí. 

Veškeré vybavení hrázového objektu musí být dimenzováno na tlak 0,5 nebo 1,0 MPa. 
V hrázi musí být zabudovány nejméně tři výstřiky z pevných trubek, na které se napojí 
dopravní vedení, kterým se čerpá sádrový rmut. Ve vrchní třetině předního peření musí být 
ponecháno okno, kterým se sleduje průběh plnění, po dosažení hladiny okna sádrovým 
rmutem se toto uzavře poklopem. V průběhu sádrování se kontroluje peření a v případě 
netěsnosti se ihned opravuje. Po dvou hodinách po naplnění hráze sádrovým rmutem musí být 
hráz odolná proti výbuchu.  

5.3.2 Sádrové pojivo G 2 B II 

V současnosti jediným (mimo schválených cementopopílkových, prefabrikovaných 
směsí) skutečně rozšířeným a schváleným materiálem pro stavbu VVUH je sádrové pojivo od 
výrobce GYPSTREND s.r.o., sádrové doly Kobeřice. V OKD je zavedeno používání šedého 
sádrového pojiva, tj. kvalitativně odpovídajícího při dodržení minimálního požadavku 
pevnosti v prostém tlaku po dvou hodinách aplikace. Výrobce ovšem neomezuje zákazníka ve 
výběru a nabízí poměrně vyšší kvality sádrového pojiva vhodnějšího pro havarijní uzavírání. 
Přesto i nadále zůstává jediným užívaným materiálem při stavbách sádrových hrází šedé 
sádrové pojivo G 2 B II o následujících parametrech [39], splňující veškerá ekologická 
kriteria viz. tab. 19 a 20: 
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Tab. 19 - Chemické složení sádrového pojiva G 2 B II 

Chem. 
značka 

CaSO4.½H2O SiO2 + 
nerozpustný 

zbytek 

CaSO4 SO3 CaO MgO Seskvioxidy 
(Al2O3, Fe2O3) 

ztráta 
žíháním 

% 80 - 95 8-12 0 - 0,5 37-44 24-36 0,2-1 1 – 2,5 4 - 6 
 

 

Tab. 20 - Fyzikální vlastnosti sádrového pojiva G 2 B II 

Objemová hmotnost 670 – 860 kg/m2 

počátek 8 minut Doba tuhnutí 

konec 16 minut 

Vodní koeficient 0,7 – 0,85 l/kg 

Zůstatek na sítě 0,2 mm 0,6 – 6 % 

Doba skladovatelnosti min. 2 měsíce v suchém prostředí 

po 2 hodinách 2,0 – 3,5 Mpa Pevnost v tlaku 

po 7mi dnech max. 8 Mpa 

Hmotnostní aktivita 226Ra 10 ± 4 Bq/kg  

 

Na 1 m3 sádrové hráze je zapotřebí přibližně 1 t práškové sádry, což vzhledem ke 
ztrátám je třeba navýšit o cca 20 %. Tedy na středně velkou hráz při průměrné spotřebě je 
zapotřebí 70 t až 100 t sádry. Při stavbě hráze se záměsová voda odebírá z požárního rozvodu, 
vzhledem k tomu, že sádra při smíchání s vodou velmi rychle tuhne je v některých případech 
třeba přidávat zpomalovač tuhnutí. 

5.3.3 Ekologická kritéria materiálů používaných pro hrázové objekty 

V současné době je jako vyplňující materiál používána sádra vyráběná z přírodního 
sádrovce, který se v ČR těží pouze na jediném ložisku v Kobeřicích u Opavy. Proto byla 
v první části grantu zaměřena pozornost na možnost nahrazení přírodní sádry, jiným 
produktem – energosádrovcem, který vzniká „de facto“ jako odpad při odsiřování 
v elektrárnách a teplárnách. Z energosádrovce je vyráběna energosádra, která je z minerálního 
složení shodná s minerální fází přírodního sádrovce. 

Odsiřování kouřových plynů v teplárnách a elektrárnách zahrnuje tři možné metody:   

� Metoda mokrá, kouřové plyny z elektrofiltrů, kde jsou zbaveny polétavého 
popílku, jsou zchlazeny ve výměnících a zavedeny do procesu vypírky oxidů 
síry. V absorbéru dojde k reakci oxidů síry s CaCO3 za vzniku CaSO3. Po 
následném dooxidování přítomným vzduchem vznikne konečný krystalický 
produkt – energosádrovec.   

� Metoda polosuchá, proces, při kterém jsou škodliviny ze spalin absorbovány 
částicemi vápenné suspenze, které jsou následně usušeny vlivem tepla 
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kouřových plynů. Energosádrovec obsahuje převážnou část síry ve formě 
siřičitanu, který na síran dále neoxiduje. 

� Jiná metoda, používaná při spalování tuhých paliv ve fluidních ohništích, kde 
proces odsiřování (čištění plynů) probíhá již během procesu spalování. 

Nejběžnější je převaha mokrého způsobu odsíření, kde energosádrovec vzniká ve 
formě vlhkého, jemnozrnného prášku s obsahem povrchové vlhkosti 8 - 12 %. Hlavní rozdíl 
oproti přírodnímu sádrovci spočívá ve fyzikálních vlastnostech (velikost zrna, typ krystalů a 
sypná hmotnost) a v kolísavém chemickém složení, které se pohybuje v intervalu hodnot dle 
kvality spalovaného uhlí. 

I přesto, jak lze vidět z tabulky č. 21, je energosádrovec pro svou chemickou čistotu 
pohybující se kolem 95% CaSO4.2H2O prezentován jako velmi výhodná surovina pro řadu 
průmyslových odvětví. 

 

Tab. 21 – Elektrárny v ČR produkující energosádrovec  

Elektrárna Metoda odsíření Využití energosádrovce 

Dětmarovice mokrá vápencová vypírka Složka pro výrobu cementu. 

Hodonín fluidní spalování   

Chvaletice mokrá vápencová vypírka Výroba certifikovaného energosádrovce. 

Ledvice polosuchá metoda, fluidní spalování Výroba stabilizací v silničním stavitelství. 

Mělník mokrá vápencová vypírka Výroba sádrokartonových desek, fa Rigips. 

Počerady mokrá vápencová vypírka Výroba sádrokartonových desek a sádry. 

Poříčí fluidní spalování  

Prunéřov mokrá vápencová vypírka Výroba certifikovaného energosádrovce. 

Tisová I fluidní spalování  

Tisová II mokrá vápencová vypírka  

Tušimice II mokrá vápencová vypírka   

Ve vztahu k výstavbě hrázových objektů lze konstatovat, že minimálně energosádra 
vyráběná z energosádrovce z elektrárny Prunéřov a Mělník splňuje požadavky kladené 
na stavbu hrázových objektů, jejíž největší výhodou je nižší cena než u sádry vyráběné ze 
sádrovce z Kobeřic. 

5.4 Dimenzování hrází se zřetelem na typ nosné konstrukce a pevnostní  
          parametry materiálu 

V rámci řešení projektu byl rozpracován přehled výpočetních postupů přicházejících 
v úvahu při dimenzování VVUH. Přehled je souhrnem poznatků, které jsou obecně používány 
při výstavbě tlakových hrází. Práce se zabývá možným typem nosné konstrukce a materiálem, 
který je při výstavbě hráze použit.  
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Ke zvolení vhodného typu hráze závisí konkrétně na důlně – geologických poměrech 
dané lokality a především na požadované funkci hráze. Tato hlediska byla zohledněna 
v navrženém systému vybraných typů hrází [39]. 

� Dřevěné hráze – staví se jen v dílech o malých průřezech, kde se očekávají relativně malé 
tlaky: 

• Trámcové hráze – staví se z trámců kladených na sebe a napříč osy důlního díla – 
hráze stojné, nebo z trámců kladených vodorovně na sebe kolmo na osu důlního 
díla – hráze ležmé. Počítá se tloušťka jednotlivých trámců namáhaných na ohyb, 
stanovená z podmínek volně ležícího trámce na dvou podpěrách zatěžovaného 
očekávaným tlakem, přičemž hodnota přípustného zatížení v ohybu se rovnala jen 
1/10 odolnosti dřeva. 

• Klínové hráze – vzdorují větším tlakům, než hráze trámcové. Borové klíny jsou 
kladeny v podélné ose důlního díla, přičemž se počítá, že na úhrnnou sílu, která je 
rozložená na čtyři stěny klínu, působí síla vzájemného tlaku klínů. 

� Zděné hráze – se projektují dle tlaku a vlastností hornin v nichž mají být postaveny: 

• Válcové hráze – staví se z cihel s drsným povrchem a spojují se výlučně 
cementovou maltou. Hráze se zřizují ve formě výseče válcového prstence, přičemž 
válcový povrch hráze je postaven svisle. Při výpočtu se předpokládá, že hráz má 
tvar poloviny válcového prstence, který je přitlačován hydrostatickým tlakem na 
patky v záseku. Čím je hornina méně celistvá, tím se volí větší poloměr. Při 
nadměrné tloušťce zdiva se doporučuje hráz postavit ze dvou nebo více částí 
ležících za sebou v ose důlního díla, kdy spáry mezi dílčími hrázemi se injektují. 
Největším tlakem je namáhána první hráz. 

• Kulové hráze – jedná se o výseky koule opsané ze středu příčného profilu chodby, 
jejich stavba je velmi obtížná, ovšem hráze jsou nejodolnější ze všech zděných 
hrází. Tlak se na hrázi rozkládá rovnoměrně, proto je výchozí tloušťka menší než u 
hrází válcových. 

• Kuželové hráze – mají stejný tvar jak ve svislém, tak i ve vodorovném profilu a 
představují lichoběžník opírající se na bocích o patky v úhlu menším než 20°. 
Patkové záseky se dělají mnohem snadněji než u hrází kulových a válcových, 
ovšem rozdělení napětí na nich je mně vhodné. Bude-li očekávaný tlak na hráz 
velký, staví se několik dílčích hrází za sebou, kdy u drobivých hornin se mezi dílčí 
hráze pěchuje beton.  

• Zděné hráze – se projektují dle tlaku a vlastností hornin v nichž mají být 
postaveny: 

� Tlakové hráze z prostého betonu – se staví výhradně jako kuželové, protože jiné tvary 
by totiž vyžadovaly velmi složitá bednění. Pro dimenzování těchto hrází se užívá vzorců 
odvozených z výpočtů pro zděné, kuželové hráze. Požadavky na beton jsou dány normou 
a při značných tlacích může být použita několika dílná hráz s několika záseky do horniny. 
Nevýhodou je malá odolnost čerstvého betonu vůči zatížení v průběhu zrání : 

• Kuželová hráz – navrhování a výpočet těchto hrází je dle teorie mezních stavů, 
tedy buď dle výpočtu porušení materiálů, kterou se stanoví dostatečná odolnost 
materiálu hráze, nebo metodou vzniku trhlin, kterou se stanoví její propustnost, 
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jedná-li se např. o vodotěsné hráze. Důlní, vodní hráze se navrhují zpravidla 
z prostého betonu nebo i z železobetonu. Budují se kuželového tvaru, mající ve 
svislém i vodorovném řezu tvar lichoběžníka, opírajícího se patkami o horniny a 
úhel úložní spáry se voli dle druhu horniny, ve které je hráz situována. 

� Železobetonové hráze – jsou projektovány, buď jako hráze kuželové (postup je stejný 
jako u hrází zděných či z prostého betonu), nebo jako hráze blokové: 

• Duté hráze – používají se jako vodotěsné hráze, využívající částečného přenesení 
tlaku vody na okolní horniny, kterou zajišťuje ponechaná kuželová dutina z vodní 
strany hráze. Vlastní klenba hráze není namáhána jenom výsledným tlakem, ale 
také i tlakem na střih. Lze tedy tyto hrázové uzávěry považovat za zátky, které se 
účinkem tlaku roztáhnou a tlačí na stěny chodby. S ohledem na malé tření mezi 
betonem a horninou se doporučuje zhotovit kolem chodby patkovité záseky a 
chodbu kónicky rozšířit směrem k příštímu uzavřenému prostoru. Pro zvýšení 
odolnosti proti pevnosti ve střihu jsou tyto hráze armovány.  

• Bicylindriké hráze – při výpočtu betonové hráze s bicylindrickým profilem se 
vychází z předpokladu, že tlak působí na válcovou plochu hráze. Vnitřní poloměr 
těchto hrází závisí zejména na šířce  (resp. výšce) důlního díla a na pevnosti 
doprovodných hornin. Pro velké tloušťky se navrhuje hráz ze dvou či více válců. 

Při navrhování hrází je velmi důležité stanovit především jejich potřebnou tloušťku, 
která by vyhovovala konkrétní důlně – geologickým a hydro – geologickým poměrům a 
současně respektovala použitý materiál hráze včetně konstrukce.        

5.5 Navržení nového typu uzavíracích hrází z použitých materiálů  

V rámci zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od 
unikajícího metanu z uzavřených důlních prostor, byl Českým báňským úřadem zadán projekt 
evidovaný pod číslem P č. 48-06, který byl v období od roku 2006 do roku 2008 zpracováván 
společně VVUÚ, a.s., ul. Pikardská 1337/7, Ostrava – Radvanice s Laboratoří stavebních 
hmot, FAST, VŠB TU Ostrava, ul. Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava – Poruba. Předmětný 
projekt se zabýval navržením nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a 
použitých materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách 
podzemního stavitelství.  

Vzhledem k tomu, že uvedený projekt probíhal současně s tvorbou této disertační 
práce a zaměření samotného projektu bylo natolik specificky blízké s řešením 
stanoveného problému likvidace důlních děl, bylo nezbytné tyto výsledky souhrnně 
zakomponovat do této kapitoly disertační práce.   

Samotný projekt byl rozdělen do několika etap a podetap zabývajících se zejména : 

� analýza stavby hrázových objektů ze sádry (hodnocení náročnosti stavby, 
doprava, peření, délka hrází, časová náročnost, cena atd.),  

� ekologická kritéria stavebních materiálů pro hrázové objekty, 

� laboratorní zkoušky navržených materiálů a jejich průběžné hodnocení, 

� provedení zkoušek nově navržených rychletuhnoucích materiálů „in situ“ ve 
zkušební štole dolu Štramberk, 
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� dimenzování hrází se zřetelem na typ nosné konstrukce a pevnostní parametry 
materiálů, 

Z uvedených etap vyplývá, že záměrem projektu bylo zhodnotit výstavbu 
standardních, stále používaných hrázových objektů tvořených klasickou sádrou a nově 
navržené hrázové objekty tvořené rychle tuhnoucími materiály. Nově navržené 
rychletuhnoucí materiály byly podrobeny jak laboratorním zkouškám tak i zkouškám „in situ“ 
ve zkušební štole dolu Štramberk. Současně byly stanoveny výpočetní postupy se zřetelem na 
pevnostní parametry použitého materiálu a velikost světlého průřezu dlouhého důlního díla.   

5.5.1 Nové rychletuhnoucí směsi vhodné pro hrázové objekty 

Základním kritériem pro výběr nových směsných, rychletuhnoucích, stavebních 
materiálů, vhodných pro stavby VVUH bylo jejich možné zavedení na obchodním trhu, tedy 
byly vybírány již schválené stavební hmoty, které již byly vyzkoušeny v rámci aplikací 
v OKD nebo v podzemním stavitelství. Jako další podmínkou byla schopnost adekvátní 
pevnosti více jak 1 MPa, splňující požadavek výbuchuvzdornosti po 8-mi hodinách od 
dokončení plnění hráze. 

Za daných okolností byly vybrány směsi používané v OKD při stavbách stěn, větrních 
objektů, vyplňování nadvýmolů, ke zvýšení vodotěsnosti a plynotěsnosti hornin a za účelem 
zpevnění stavebních konstrukcí, kdy se jednalo o tyto hmoty [40]:   

� Konsolidační nástřiková směs P 3-41/1 – jemnozrnný, prefabrikovaný, 
rychletuhnoucí materiál, obsahující sádru o různém stupni hydratace, drcený 
písek, popílek a přísady; určený k stabilizaci a zpevnění suchým způsobem 
nástřiku; doposud pouze ověřená pneumaticky nanášená vrstva o síle 5 cm; 
deklarovaná pevnost po 5-ti hodinách 20 MPa; nevýhodou je náročná 
manipulace při nástřiku,  

� CP.Mix – hydraulická, prefabrikovaná směs na bázi cementu a popílku; 
aplikovaná doposud v OKD pro vyplňování výlomu a při stavbě těsnících 
manžet; zpracování směsi je v míchacím a čerpacím agregátu, při dopravě 
velmi husté suspenze na vzdálenost do 250 m; deklarovaná pevnost 10 - 20 
MPa po několika dnech; nevýhodou je neznalost počátečních pevností, 

� Wilfoam K – hydraulická, prefabrikovaná, napěňující směs na bázi cementu 
s podpěrným a těsnícím účinkem; dosud aplikovaná v OKD pro vyplňování 
výlomu a při stavbě těsnících manžet; směs se zpracovává kontinuálními 
míchacími a čerpacími agregáty, při dopravě směsi do vzdálenosti 300 m; směs 
tuhne velmi rychle na pevnost 2,2 MPa, výhodou je vysoká výkonnost 
zpracování, za 1 hodinu lze vyrobit až 15 m3 pěny,  

� Materiál RTH – aluminátová, vysokopevnostní, rychletuhnoucí hmota; 
používaná jako stříkaný beton s rychlou únosností; naměřená, laboratorní 
pevnost za 2 hodiny po rozmíchání je zavislá na množství urychlovačů a může 
dosahovat až 41 MPa; po 28-mi dnech zrání dosahuje pevností až 88 MPa; 
výhodou je možná aplikace za nízkých teplot,  

� Supermin foam – organicko – minerální hmota, de facto napěňující 
pryskyřice se stupněm napěnění 1 – 12; v OKD využívána k zpevňování 
svislých důlních děl; pevnost v tlaku je závislá na poměru hmot a může 
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dosáhnout po 2 hodinách až 25 MPa; dopravitelnost směsi je závislá na druhu 
čerpadla až do 50 m,    

� Tb–P11–1 (s později upraveným názvem Tekblend) – minerálně – 
cementové pojivo užívané ke stavbě větrních objektů, izolačních žeber za 
poruby, vyplňování vícevýlomů v důlních dílech; rozplavitelnost materiálu je 5 
minut, garantující velké dopravní vzdálenosti; při dodržení vodního součinitele 
1 dosahuje poměrně velkých pevností,  

� Teksil – minerálně – cementové obdobných vlastností jako Tekblend, ovšem 
s vyšším stupněm napěnění a s nižšími pevnostmi, které narůstají pozvolněji; 
s vodním součinitelem nad 1 dosahuje po 8-mi hodinách pevnost v talku až 8 
MPa, 

� Izolitex-C – směsné, minerálně - cementové pojivo; určené pro podzemní 
pracoviště; při vyšším vodním součiniteli 1,5 nastává u hmoty napěnění 
s poklesem objemové hmotnosti; pevnost nebyla deklarována, 

� E 04 -R – rychletuhnoucí hmota složená z cementu, popílku a urychlovače; 
určená jako injektážní hmota, 

� Jb - P31 - 1 – jemně mletý prášek šedohnědé hmoty, složený z vybraných 
druhů cementů a přísad modifikující dobu tuhnutí a reologické vlastnosti. 

Na základě všech požadavků, byly pro další podrobné zkoušky vybrány materiály  
Tekblend, Izolitex-C, Jb - P31 - 1, E 04 -R, které byly podrobeny laboratorním zkouškám a 
zkouškám „in situ“ v pokusné štole dolu Štramberk. 

5.5.2 Zkoušky a jejich průběžné hodnocení – materiál Tekblend 

V první části řešeného projektu provedla laboratoř stavebních hmot FAST, VŠB – TU 
Ostrava zkoušky fyzikálně – mechanických vlastností hmoty Tekblend, kdy laboratorní 
výzkum probíhal: 

� v laboratorních podmínkách, 

� „in situ“ při budování hráze ve zkušební štole dolu Štramberk. 

Materiál Tb-P11-1, dodatečně pojmenovaný jako Tekblend, vyrábí společnost 
Minova Kochem S.A., Siemianowice Saskie, Polsko, ve složení: 

a dodává jej jako jemný práškový materiál, šedohnědé barvy, uložený v papírových pytlích o 
váze 25 kg. 

Při výrobě zkušebních vzorků je nezbytné předmětnou směs uchovávat v těsně 
uzavřené, styropěnové vzorkovnici s víčkem o rozměrech 100 x 100 x 100 mm, pro vzorky 
namáhané na pevnost v tlaku a ve vzorkovnici  a v těsně uzavřené, styropěnové vzorkovnici 
s víčkem o rozměrech 160 x 40 x 40 mm, pro vzorky namáhané na pevnost v ohybu. 
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Tab. 22 – Výsledky zkoušek materiálu Tekblend ověřené výrobcem  

Pevnost v tlaku (MPa) měřená v daném časovém intervalu poměr 
voda    

/      
prášek  

1 h 2 h 4 h 8 h 12 h 18 h 24 h 48 h 

Pevnost v tahu 
ohybem (MPa) 
měřená po 8 h 

1,0 4,12 5,85 6,25 8,59 8,93 9,30 8,80 13,50 1,79 

1,2 3,60 4,71 5,58 6,59 6,73 8,16 8,82 11,60 2,16 

1,3 3,21 4,28 5,10 5,89 6,97 7,34 8,05 10,80 2,15 

1,4 2,80 4,42 4,42 5,58 6,51 7,00 7,89 9,97 1,79 

1,6 1,91 3,05 3,63 4,84 5,36 5,50 5,71 8,08 1,89 

2,0 1,05 1,92 2,53 3,15 3,53 3,66 4,14 4,98 1,57  
 

Výsledky zkoušek hmoty Tekblend, při různém poměru vody a prášku, měřené 
v různém časovém intervalu, které jsou ověřeny výrobcem, jsou uvedeny v tabulce č. 22 [39]. 
Na obr. 13 jsou pak z předmětné tabulky graficky znázorněny pevnosti v tlaku při různém 
poměru vody a prášku, měřené v různém časovém intervalu [39]. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 12 24 36 48

hodiny

p
e

v
n

o
s

t 
(M

P
a

)

poměr 1,0

poměr 1,2

poměr 1,3

poměr 1,4

poměr 1,6

poměr 2,0

 

Obr. 13 – Průběh nárůstu pevností materiálu Tekblend při různém poměru prášku a vody 

 

5.5.2.1Vlastní laboratorní zkoušky materiálu Tekblend 

Hmota Tekblend byla dodána v množství 400 Kg, kdy směs byla připravována vždy 
v míchací nádobě o objemu 30 l. Nejprve bylo odváženo množství vody a pak odváženo 
množství suché hmoty. Následně bylo odvážené množství suché hmoty vsypáno za stálého 
míchání 1150 otáček za minutu do míchací nádoby s vodou. Po 1 minutě míchání byla směs 
nalévána do zkušebních forem a to [41]: 
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� polystyrénové formy tvaru krychle o hraně 100 mm, 

� plastové formy tvaru krychle o rozměru 150 mm,   

� plastové hranoly (trámce) o rozměru 100 x 100 x 400 mm. 

Přičemž zkušební vzorky určené pro zkoušky pevnosti v příčném tahu, byly 
plněny do zkušební formy – hranolu (trámce) buď bez přerušení nebo s přerušením plnění (po 
částečném zatuhnutí směsi). Formy po naplnění tekutou směsí byly uchovány v laboratorním 
prostředí s teplotou 22 ± 2 °C a vlhkostí 60 % proti odparu zakrytých silonovou folií po dobu 
24 h a následně podrobeny daným zkouškám. V rámci laboratorních zkoušek byly provedeny 
3 záměsi, u kterých byly pro ověření fyzikálně - mechanických vlastností hmoty prováděny 
tyto zkoušky [39]: 

� stanovení konzistence rozlitím [31] a hustoměrným kuželem [42]; vzhledem 
k rychlému hydratačnímu procesu byla konzistence měřena v časovém režimu 
3 – 10 minut, výsledky jsou zřejmé z tab. 23 [39]: 

 

Tab. 23 – Průběh tuhnutí materiálu Tekblend 

Záměs č. I (mm) Záměs č. II (mm) Čas                
(minuty) 

rozliv sednutí kužele rozliv sednutí kužele 

3 300 150 290 140 

5 260 120 230 115 

10 200 100 190 105  

 

� stanovení objemové hmotnosti čerstvé i zatuhlé směsi [32], zjišťována na 
vahách Sohnle 7745 s přesností na 0,5 g - dosahující průměrných hodnot 
1370 kg . m-3,  které byly závislé na vodním součiniteli, 

� pevnost v tlaku na vzorcích krychle o hraně 150 mm a 100 mm [34]; měřených 
na lisech BetonSystem a EU40, viz. tab. 24 [39], níže uvedený graf na obr. 14 
znázorňuje křivku nárůstu pevnosti v tlaku u záměsi č. II, 

 

Tab. 24 – Laboratorní pevnosti v tlaku materiálu Tekblend ve třech záměsích 

Záměs č. I (MPa) Záměs č. II (MPa) Záměs č. III (MPa) Čas 
(h) Krychle 150 mm Krychle 100 mm Krychle 150 mm Krychle 100 mm Krychle 150 mm Krychle 100 mm 

1 1,84 2,32 2,57 - - - 

2 - - 2,89 - - - 

3 - - 3,51 - - - 

4 - - 3,55 - - - 

5 - - 3,89 - - - 

6 - - 4,15 - - - 

8 2,60 1,57 4,68 4,32 - 4,76 

24 4,94 5,33 6,36 6,22 - -  
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Obr. 14 - Průběh nárůstu pevnosti naměřené u krychlí 150 mm - záměsi č. II 

 

� pevnost v příčném tahu zkoušená na trámcích o rozměru 100 x 100 x 400 mm 
[34]; měřených na lisech BetonSystem a EU40, zkušební vzorky vytvořeny ze 
záměsi č. III, plněné buď bez přerušení nebo s přerušením plnění, výsledky 
jsou zaevidovány v tabulce č. 25 [39],   

� pevnost v ohybu, 

 

Tab. 25 – Pevnosti v příčném tahu naměřené u materiálu Tekblend – laboratorně 
měřené u záměsi č. III po 8-mi hodinách tuhnutí (MPa) 

Krychle 
150 mm celá 

 

Krychle 
150 mm napříč 

spoje 

Krychle 
150 mm 

rovnoběžně se 
spojem 

Krychle 
100 mm 45° na 

spoj 

Krychle 
150 mm napříč 

spoje 

Trámec celý Trámec 
dřevěný 

0,70 0,72 0,32 0,63 0,72 0,78 0,75  
 

� modul pružnosti, obojí měřeno na zkušebních vzorcích – trámcích o rozměru 
100 x 100 x 400 mm [34]; měřených na lisech BetonSystem a EU40, trámce 
vytvořeny ze záměsi č. III, plněné buď bez přerušení nebo s přerušením 
plnění, výsledky jsou zaevidovány v tabulce č. 26 [39], 

Tab. 26 – Pevnost v tahu ohybem, statický modul a dynamický modul pružnosti 
materiálu Tekblend – laboratorně měřené u záměsi č. III po 8-mi hodinách tuhnutí 

Pevnost v tahu ohybem (MPa) Statický modul pružnosti (GPa) Dynamický modul pružnosti (GPa) 

Trámec plný Trámec dělený Trámec plný Trámec dělený Trámec plný Trámec dělený 

2,13 1,18 3,11 1,70 3,25 3,30  

Pro posouzení pevností v příčném tahu a v tlaku ohybem byly vzorky směsi zhotoveny 
s přerušeným tuhnutím, čímž byla dosažena určitá viditelná vrstevnatost uložené směsi. Tyto 
hranice tvoří určité dilatační plochy, které ovlivňují pevnosti v příčném tahu a v tahu ohybem. 
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Tento typ zkoušek byl prováděn z důvodu ověření tahové pevnosti a pevnosti v příčném tahu 
po zjištění, kdy na profilu hráze jsou viditelné vrstevnatosti, které vznikají při ukládání směsi 
a jejím postupném rozlévání v ploše [39].  

  

5.5.2.2 Zkoušky fyzikálně – mechanických vlastností materiálu Tekblend provedené „in 
situ“ ve zkušební štole dolu Štramberk 

V rámci experimentálního měření byla provedena výstavba uzavírací hráze ve 
zkušební štole Štramberk. Směs byla připravena v čerpadle typu MONO WT 820 a 
dopravována hadicí o ∅ 32 mm a délce 40 m do připraveného peření ve zkušební štole. 
Materiál na potřebné zkoušky byl odebírán v 5-ti etapách. Stanovení konzistence je 
znázorněno v tab. č. 27 a stanovení pevnosti v tlaku, měřené na krychlích o rozměru 150 mm 
a 100 mm, na specielně připraveném lisu je stanoveno v tabulce č. 28 [39]. 

 

Tab. 27 – Stanovení konzistence dopravované směsi – materiál Tekblend 

Odběr 1 (mm) Odběr 2 (mm) Odběr 3 (mm) Odběr 4 (mm) Odběr 5 (mm) Čas 
(min) rozliv kužel rozliv kužel rozliv kužel rozliv kužel rozliv kužel 

2 400 dno 440 156 410 dno 380 156 400 dno 

4 370 150 350 150 380 150 330 152 330 152 

6 280 150 295 150 290 130 270 140 280 148 

8 230 130 240 140 210 70 210 112 220 136 

10 205 112 200 102 190 65 185 80 170 98  
 

Z tabulky č. 27 byly nejprve vytvořeny průměrné hodnoty výsledků zkoušek metody 
rozlitím a metody sednutí kužele a následně byly vytvořeny grafy patrné na obrázcích 15 a 16 
znázorňující rychlost hydratačního procesu. Z tabulky č. 28 byl vytvořen graf znázorňující 
rozdíl pevností v tlaku při různém vodním součiniteli znázorněný na obr. 17. 

Tab. 28 – Pevnost v tlaku zkušebních vzorků materiálu Tekblend 

Odběr č. 1  směs 
s vodním 

součinitelem 1,25 
(MPa) 

Odběr č. 2  směs 
s vodním 

součinitelem 1,25 
(MPa) 

Odběr č. 3  směs 
s vodním 

součinitelem 1,09 
(MPa) 

Odběr č. 4  směs 
s vodním 

součinitelem 1,14 
(MPa) 

Odběr č. 5  směs 
s vodním 

součinitelem 1,03 
(MPa) 

 

Čas 
(h) 

Krychle
150 mm  

Krychle 
100 mm 

Krychle  
150 mm  

Krychle 
100 mm 

Krychle 
150 mm  

Krychle 
100 mm 

Krychle 
150 mm  

Krychle 
100 mm 

Krychle 
150 mm  

Krychle 
100 mm 

1 3,20  2,25  3,82  4,04  4,15  

2 4,07  4,41  4,61    5,37  

4  4,57         

5  5,22         

6  5,35         

7  6,51         
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odstřel 5,95 6,51 6,60 7,55 7,00 7,73 7,05 9,71 8,15 9,11  
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Obr. 15 – Hydratační proces materiálu Tekblend měřený metodou rozlitím 
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Obr. 16 - Hydratační proces materiálu Tekblend měřený metodou sednutí kužele 
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Obr. 17 – Pevnost v tlaku po 1 a 8-mi hodinách tuhnutí při rozdílném vodním součiniteli 
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Při výstavbě v pokusné štole Štramberk byl proveden pokus hydratace materiálu 
Tekblend za extrémních podmínek. Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že při teplotách, voda 
1 °C; hmota 9,8 °C; vzduch 0 °C a prostředí 9,5 °C; se proces hydratace zastaví. Z dalších 
měření byla stanovena podmínka hydratačního procesu a to při teplotách: 

� voda  15 – 25 °C, 

� hmota  14 – 20 °C, 

� prostředí 10 – 28 °C. 

5.5.2.3 Hodnocení výsledků materiálu Tekblend 

Záměs č. I byla připravena v laboratorní míchačce s dobou míchání 1 minuty. Během 
dalších 3 minut byla směs uložena do forem. Jelikož nastal v průběhu nabírání do forem 
hydratační proces, došlo k nedokonalému zpracování ve formě. Proto výsledky pevnosti 
v tlaku u záměsi č. I zcela nekorespondují s výsledky záměsi č. II, u které již byla zvolena 
metodika dle výrobce. Hodnocení záměsi č. I proto nebyly dále hodnoceny. 

Z výsledků zkoušek pevnosti v tlaku hodnocených dle záměsi ověřených v laboratoři a 
odběry „in situ“ vyplývá [39]: 

� Lze konstatovat shodnost začátku hydratace po 1 hodině s vodním 
součinitelem 1,3. 

� Snížení vodního součinitele u odběru č. 3, č. 4 a č. 5 na hodnotu 1,25 až 1,2 
prokázalo zvýšení pevnosti v tlaku již po 1 hodině, dosahující hodnot 3,82; 
4,02 a 4,15 MPa. 

� Po dvou hodinách tuhnutí dochází k určitému sjednocení pevností v tlaku u 
všech odběrů, přičemž pevnost v tlaku se pohybuje mezi 4,07 až 5,37 MPa. 
Rozdíl uváděné pevnosti v tlaku lze rovněž odůvodnit rozdílným vodním 
součinitelem. 

� Pevnosti v tlaku po 8 hodinách tuhnutí dosahují určité rozdíly sledované při 
laboratorním zpracování, kde pevnost v tlaku dosahuje pouze 4,50 MPa a 
pevnost v tlaku zjištěná při výstavbě hráze dosahuje 5,78 MPa s nárůstem 
pevnosti až na 9,0 MPa. 

� V době odstřelu tj. v období mezi 8 až 17 hodinou (vztaženo na jednotlivé 
odběry) jsou dosahovány výrazné rozdíly pevnosti v tlaku, které jsou závislé 
na změnách vodního součinitele a pohybují se mezi 6,0 MPa u vodního 
součinitele 1,3 a 9,0 MPa u vodního součinitele 1,2. 

� Srovnávací pevnosti v tlaku vzorků o velikosti krychle 150 a 100 mm jsou 
zjišťovány rozdíly v hodnotách cca 1 MPa. Tento rozdíl je způsoben vlivem 
rozměrového faktoru, který je rovněž znám při zkoušení vzorku betonu. Lze 
tudíž konstatovat, že hodnoty pevnosti v tlaku na měřené na vzorcích 150 mm 
mají vyšší vypovídající schopnosti s ohledem na velký objem hrázového 
objektu. 

� Pevnost v tahu ohybem měřená na trámcích o rozměru 100 x 100 x 400 mm 
vykazuje pevnosti 2,13 MPa a to u vzorku s nepřerušeným tuhnutím. U vzorku 
s přerušeným tuhnutím klesají pevnosti v tahu ohybem na 50 %. 
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� Pevnosti v příčném tahu dosahují v průměru 0,70 MPa u bez přerušení tuhnutí 
a obdobně jako u pevnosti v tahu ohybem klesají pevnosti v příčném tahu na 
50 % u vzorku s přerušeným tuhnutím, pokud je směr působení v tlaku 
směřován ve směru plochy způsobené přerušeným tuhnutím. 

� U vzorků připravené záměsi č. III byly zjišťovány moduly pružnosti metodou 
ultrazvuku, kde jsou dosahovány, jak u trámce bez přerušeného tuhnutí, tak u 
trámce s přerušeným tuhnutím, hodnoty 3,3 GPa. Naopak statický modul 
pružnosti zjišťován na lisu EU40 dosahoval hodnotu 3,11 GPa u trámce 
s nepřerušeným tuhnutím a klesl na cca 50 % u trámce s přerušeným tuhnutím.      

 

5.5.3 Zkoušky a jejich průběžné hodnocení – materiál Izolitex-C 

Obdobně jako u materiálu Tekblend provedla laboratoř stavebních hmot FAST, VŠB – 
TUO zkoušky fyzikálně – mechanických vlastností hmoty Izolitex-C, kdy laboratorní výzkum 
opět probíhal: 

� v laboratorních podmínkách, 

� „in situ“ při budování hráze ve zkušební štole dolu Štramberk. 

Materiál Izolitex-C, vyrábí jako rychletuhnoucí hmotu společnost Schaumchemie 
Mikoľov, Polsko, jako atestované, směsné minerálně - cementové pojivo, určené pro 
podzemní pracoviště, blíže neudaného složení. Dodáván je práškový materiál, uložený 
v papírových pytlích o váze 25 kg. 

5.5.3.1 Vlastní laboratorní zkoušky materiálu Izolitex-C 

Hmota v suchém stavu byla odvážena a při stálém míchání byla přidávána dávka vody 
v daném poměru 1,1; 1,2; 1,3 a 1,5; po dobu 1 minuty míchání [43]. Tekutost směsi byla 
posuzována zkouškou sednutí hustoměrného kužele [42], výsledky jsou zřejmé z tab. 29. 

 

Tab. 29 – Počátek a konec doby tuhnutí a objemová hmotnost při rozdílném vodním 
součiniteli materiálu Izolitex-C 

Vodní součinitel - w 1,1 1,2 1,3 1,5 

Počátek doby tuhnutí (min) 10 10 23 14 

Konec doby tuhnutí (min) 15 20 30 60 

Objemová hmotnost kg . m-3 1302 - 1389 1300  

 

Hmota v tekutém stavu byla po dobu 1 minuty rozmíchána pomocí vrtačky se 
spirálovým nástavcem,a následně zalévána do forem a to [41]: 

� polystyrénové formy tvaru krychle o hraně 100 mm, 

� plastové formy tvaru krychle o rozměru 150 mm,   

� plastové hranoly (trámce) o rozměru 100 x 100 x 400 mm. 
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Přičemž zkušební vzorky určené pro zkoušky pevnosti v příčném tahu, byly plněny do 
zkušební formy – hranolu (trámce) buď bez přerušení nebo s přerušením plnění (po částečném 
zatuhnutí směsi). Formy po naplnění tekutou směsí byly uchovány v laboratorním prostředí 
po určitou dobu a následně podrobeny zkouškám pevnosti v tlaku a pevnosti tahu za ohybu, 
výsledky jsou patrné z tab. 30 [43] a 31 [44]: 

 

Tab. 30 – Naměřené pevnosti u zkoušené hmoty Izolitex-C, při w = 1,1 

Pevnost v tlaku (MPa) Pevnost v tahu za ohybu (MPa) Čas 
(h) Krychle 100 mm Krychle 150 mm Trámec neupnutý Trámec upnutý 

2 1,30 3,17 0,71  1,13 

8 3,99 4,50 0,87 1,96 

24 - 4,13 1,93 1,99 

48 - 4,97 1,93 2,14  

 

Tab. 31 – Naměřené pevnosti u zkoušené hmoty Izolitex-C, při w = 1,3 a 1,5 

Pevnost v tlaku při 
w = 1,3 (MPa) 

Pevnost v tahu za ohybu  při  w = 1,3 (MPa) Pevnost v tlaku při 
w = 1,5 (MPa) 

    
Čas 
(h) 

Krychle 150 mm Trámec neupnutý Trámec upnutý Krychle 150 mm 

Pevnost v tahu 
za ohybu  při  
w = 1,5 (MPa) 

8 3,58 1,00 1,50 3,12 0,90 

24 4,67 - - 4,25 1,05 

48 4,70 - - Pevnost v tahu za ohybu (MPa) 

Výsledky při přerušovaném plnění do forem. Podélná spára Příčná spára 

8 - - - 0,32 0,17 

10 4,75 3,33 4,93 - - 

24 - - - 0,29 0,07  

 

Z tabulky 30 byl vytvořen graf nárůstu pevnosti v tlaku v závislosti na době tuhnutí 
materiálu Izolitex-C, při vodním součiniteli w = 1,1 patrný na obr. 18. 
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Obr. 18 – Nárůst pevnosti v tlaku a vtahu za ohybu u zkušebních vzorků materiálu 
Izolitex-C, namíchaném při vodním součiniteli w = 1,1 

 

5.5.3.2 Zkoušky fyzikálně – mechanických vlastností materiálu Izolitex-C provedené „in 
situ“ ve zkušební štole dolu Štramberk 

V rámci experimentálního měření byla provedena výstavba uzavírací hráze ve 
zkušební štole Štramberk. Směs byla připravena v čerpadle smísením s vodou o stanoveném 
vodním součiniteli w = 1,5 s konzistencí v tekutém stavu dopravovaném plastovým potrubím. 
V rámci měření byly provedeny tři zkušební odběry. Stanovení doby konce tuhnutí směsi, 
objemové hmotnosti zkoušeného materiálu, pevnosti v tlaku (měřené na krychlích o rozměru 
150 mm) a pevnosti v tahu za ohybu (měřené na trámcích o rozměru 100 x 100 x 400 mm), je 
stanoveno v tab. 32 [45]. Na obr. 19 jsou znázorněny velikosti pevností v tlaku po 8-mi 
hodinách tuhnutí ve třech odběrech.  

 

Tab. 32 – Výsledky měření tří zkušebních odběrů hmoty Izolitex-C, provedených „in 
situ“ při plnění peření ve zkušební štole dolu Štramberk 

1. odběr při w = 1,54 (MPa) 2. odběr při w = 1,59 (MPa) 3. odběr při w = 1,58 (MPa)  
Čas 
(h) 

Pevnost v tlaku Pevnost v tahu za 
ohybu 

Pevnost v tlaku Pevnost v tahu 
za ohybu 

Pevnost v tlaku Pevnost v tahu 
za ohybu 

8 1,49 0,71 1,29 0,55 0,63 0,32 

24 1,02 0,44 1,31 0,62 0,72 0,36 

Konec tuhnutí (min) 60 23 60 

Objemová hmotnost  1330 kg . m-3 1100 kg . m-3 1300 kg . m-3 
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Obr. 19 – Pevnosti v tlaku při různém vodním součiniteli 

 

Při měření teploty a průběhu hydratace bylo zjištěno, že teplota na povrchu vzorku se 
pohybuje kolem 25 °C a pro zajištění hydratačního procesu je potřeba dodržet teploty 
v rozpětí 15 – 30 °C. 

5.5.3.3 Hodnocení výsledků materiálu Izolitex-C 

Z výsledků zkoušek pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu hodnocených dle záměsi 
ověřených v laboratoři a odběry „in situ“ vyplývá [43, 44, 45]: 

� Lze konstatovat takřka shodu v počáteční době tuhnutí záměsí při rozdílném 
vodním součiniteli, jedinou  výjimkou je vodní součinitel w = 1,3; který se 
markantně odlišuje od ostatních záměsí s jiným vodním součinitelem. 

� Vzorky vytvořené ze záměsi s vodním součinitelem w = 1,1 vykazovaly po 24 
hodinách značné porušení trhlinami až do 3 mm. Vznik je možné přisuzovat 
značnému smrštění rychletuhnoucí hmoty při hydratačním procesu. 

� U směsi vytvořené při vodním součiniteli w = 1,5 se výrazně prodlužuje konec 
doby tuhnutí ovšem nedochází k tak výraznému smrštění. 

� Z výsledků pevností v tlaku sledované na krychlích vyplývá, že rozdílný vodní 
součinitel nemá výrazný vliv na velikost pevností, které se pohybují po 8-mi 
hodinách tuhnutí mezi 3,0 – 4,5 Mpa, nejmenší hodnoty byly naměřeny u 
záměsi s vodním součinitelem w = 1,5 vykazující hodnotu 3,12 Mpa. Ovšem 
po 24 hodinách tuhnutí vykazovali všechny zkušební vzorky hodnotu 
v rozmezí 4,2 – 4,8 MPa, lze tedy konstatovat, že   materiál vyhovuje daným 
pevnostem.  

� Z laboratorních výsledku měření pevnosti v tahu ohybem bylo zjištěno, že 
s rostoucím vodním součinitelem klesá i pevnost v tahu ohybem. Měření  
v tahu ohybem při upnutí trámce vykazovalo dvojnásobné hodnoty, než měření 
trámců neupnutých. 



Ing. Jan KOSTKA VYUŽITÍ POPÍLKU A POPÍLKOVÝCH SUSPENZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ DOLŮ A PŘI VÝSTAVBĚ HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ 

 

 73 

� Přerušení plnění forem se výrazně neprojevilo na pevnosti v tlaku. Po 8-mi 
hodinách dosahovala u vzorků s přerušeným plněním pevnost v tlaku i pevnost 
v tahu ohybem takřka stejných hodnot jako u vzorků s nepřerušeným plněním. 

� Z měření „in situ“ vyplynulo, že při ideálním složení směsi, včetně správné 
funkce čerpadla dochází k snížení doby tuhnutí s viditelným napěněním, které 
výrazně ovlivní objemovou hmotnost směsi na 1100 kg . m-3.  

� Pevnost v tlaku po 8 - 24 hodinách lze hodnotit v rozpětí 1,1 MPa. Tato 
pevnost oproti laboratorním podmínkám je mimořádně nízká avšak odpovídá 
technickému listu výrobce. 

� Rovněž u hodnot naměřených při zkoušení pevností v tahu ohybem lze 
konstatovat výrazný pokles pevností.  

5.5.4 Zkoušky ostatních vybraných materiálů 

Jako další materiál byla vybrána pro zkoušky hmota E 04 –R, která byla podrobena 
pouze zkouškám v laboratorních a dále hmota Jb - P31 – 1, která byla odzkoušena jak 
v laboratorních podmínkách, tak i „in situ“ ve zkušební štole Štramberk. 

5.5.4.1 Hmota E 04 - R  

Hmota Ekomat E 04 - R je deklarovaná jako injektážní hmota složená z [11] : 

� 40 % popílku (EVO Nováky), 

� 60 % cementu 42,5 R, 

� urychlovače, 

výrobce doporučuje vodní součinitel w = 0,4 při tuhnutí 30 – 40 minut. 

Pro laboratorní zkoušky byly zvoleny tři druhy vodních součinitelů, s rozsahem 
měření konzistence směsi a rychlosti tuhnutí a měření pevnosti v tlaku na krychlích o hraně 
150 mm. Výsledky jsou znázorněny v tab. 33. 

Tab. 33 – Laboratorní výsledky měření hmoty Ekomat E 04 - R 

Čas (h) Vlastnost záměsi s vodním 
součinitelem  w = 0,4          

Pevnost v tlaku (MPa) 

Vlastnost záměsi s vodním 
součinitelem  w = 0,5          

Pevnost v tlaku (MPa) 

Vlastnost záměsi s vodním 
součinitelem  w = 0,6          

Pevnost v tlaku (MPa) 

4 2,34 - - 

6 5,78 1,55 0,59 

8 9,43 3,90 1,24 

12 - 5,59 2,43 

24 15,98 8,72 5,12 

3 min – 190 mm Rozliv 
hmoty 

Nelze měřit 

20 min – 30 mm 

200 mm po dobu 60 minut 

4 min – 55 mm 7-10 min – 100 mm 10 – 35 min – 130 mm Sednutí 
kužele 

15 – 25 min – 30 mm 15 – 20 min – 90 mm 40 – 60 min - 120 mm  
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Z výsledků je zřejmé, že při vodním součiniteli w = 0,4 je směs příliš tuhá a nelze 
zajistit dopravitelnost hadicí o ∅ 40 mm na vzdálenost 50 m. Při vodním součiniteli w = 0,6 
je naopak směs příliš tekutá a rovněž nárůst pevnosti po 8-mi hodinách tuhnutí je 
nedostačující. Vodní součinitel w = 0,5 zaručuje adekvátní tekutost směsi ovšem nárůst 
pevností je příliš pomalý. Z fyzikálně – mechanických výsledků zjištěných na základě 
laboratorních měření vyplývá, že hmota Ekomat E 04 – R nesplňuje kritéria pro výstavbu 
protivýbuchových hrází, a proto již nebyly provedeny další zkoušky. 

5.5.4.2 Hmota Jb - P31 – 1 

Hmota Jb - P31 - 1 se skládá z vybraných druhů cementů a přísad modifikujících dobu 
tuhnutí a reologické vlastnosti. Orientačně se skládá ze složek [38] : 

� cement portlandský < 30 %, 

� cement hlinitanový < 30 %, 

� další přísady, které jsou výrobním tajemstvím. 

Hmota byla vsypána do nádoby o objemu 20 l a pomocí vrtačky se spirálovým 
nástavcem rozmíchána po dobu 1 minuty. Bylo namícháno několik záměsí s různým vodním 
součinitelem v rozpětí 0,6 až 1,3 a následně byl použit vodní součinitel w = 0,8. Ověření 
vodního součinitele w = 0,8; je patrný v tab. 34.  

S vybraným vodním součinitelem byla vytvořena záměs, ze které byly následně 
vytvořeny zkušební vzorky, krychle o hraně 150 mm a trámce o rozměrech 100 x 100 x 400 
mm. Následně byly zkušební vzorky podrobeny zkouškám pevností v tlaku a v tahu za ohybu, 
výsledky jsou zřejmé z tab. 35; nárůst pevností v tlaku je patrný i z grafu na obr. 20. 

Tab. 34 – Laboratorní výsledky tuhnutí hmoty Jb - P31 - 1 

čas rozliv (mm) zkouška sednutí kužele (cm) poznámka 

2 min. 500 x 500 16 dno tekuté 

5 min. 340 x 320 16 dno tekuté 

10 min. 300 x 300 14,5 tekuté 

15 min. 290 x 290 12,2 začátek tuhnutí 

20 min. 135 x 135 10,8 další nárůst tuhnutí 

25 min. kužel pokles 5 mm 4,6 další nárůst tuhnutí 

30 min. bez poklesu 2,0 konec tuhnutí  

 

Tab. 35 – Laboratorní výsledky měření hmoty Jb - P31 - 1 

nárůst pevností za čas (MPa)  Druh zkoušky 

1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 17 h 24 h 7 dní 

pevnost v tlaku 2,89 4,55 5,98 6,42 7,21 6,88 7,69 7,88 9,12 9,34 14,4 

tah ohybem upnuté - - - - - - - 1,99 - - - 

tah ohybem neupnuté - - - - - - - 1,27 - - - 

příčný tah - - - - - - - 1,12 - - 7,07  
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Obr. 20 – Nárůst pevnosti hmoty Jb - P31 - 1 

Laboratorní zkoušky prokázaly, že hmota Jb - P31 – 1 při daném vodním součiniteli 
w = 0,8 splňuje požadované vlastnosti, a proto bylo přistoupeno ke zkouškám „in situ“ ve 
zkušební štole Štramberk. 

V rámci zkoušek byly při plnění peření provedeny 4 zkušební odběry, ze kterých byly 
vytvořeny zkušební vzorky – krychle o hraně 150 mm a tyto vzorky byly následně zkoušeny 
na pevnost v tlaku po určité době tuhnutí. Výsledky jsou patrné z tab. 36. 

Tab. 36 – Výsledky zkoušek naměřené u hmoty Jb - P31 – 1 „in situ“ 

Pevnost v tlaku po 
určité době 

I. kontrolní odběr 
w = 0,74 

II. kontrolní odběr 
w = 0,75 

III. kontrolní 
odběr w = 0,74 

IV. kontrolní 
odběr w = 0,62 

1 h 2,64 MPa 2,32 MPa 4,52 MPa 4,05 MPa 

2 h - 3,04 MPa 5,24 MPa 5,23 MPa 

8 h 4,08 MPa 4,15 MPa 5,97 MPa 7,21 MPa 

18 h 6,14 MPa 8,25 MPa - - 

24 h 7,19 MPa 9,32 MPa 8,63 MPa 10,72 MPa 

Počátek doby tuhnutí 5 minut 6 minut 5 minut 5 minut 

Konec doby tuhnutí 13 minut 15 minut 13 minut 11 minut  

  

Ze shromážděných výsledků je zřejmé, že při shodném vodním součiniteli w = 0,8 
vykazuje směs „in situ“ nižší pevnosti o cca 35 % než směs zkoušená v laboratoři. Rychlost 
tuhnutí probíhá v období 5 – 13 minut do poloplastické konzistence; v období 13 – 20 minut 
je hmota ztuhlá ve formách o hraně 150 mm. V hrázovém objektu je tuhnutí pomalejší, nelze 
přesně změřit, dle úniku přes peření lze odhadnout dobu tuhnutí na dobu cca 20 – 25 minut.  

Na základě měření vyplývá, že hmota Jb - P31 – 1 při daném vodním součiniteli 
w = 0,8 splňuje kritéria pro výstavbu protivýbuchových hrází. S dalším použitím hmoty se 
neuvažuje. 
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5.6 Výsledky a závěry nově navržených materiálů vhodných  
          pro výstavbu VVUH 

V kapitole zabývající se hrázovými objekty, byly nejprve zhodnoceny hrázové objekty 
vytvořené ze sádry, technologie jejich výstavby a samotná sádra, jakožto stavební materiál. 
Dále byly zhodnoceny ekologické kritéria sádry a hlavně kritéria energosádrovce, jakožto 
materiálu, který by adekvátně a v nižší cenové relaci, nahradil předmětnou sádru.  

Následně bylo v rámci projektu P č. 48-06, vybráno několik nových směsných, 
rychletuhnoucích, stavebních materiálů, vhodných pro stavby VVUH, u nichž by bylo možné 
zavedení na obchodní trh a které již byly použity při stavbách v OKD či v podzemním 
stavitelství. Z uvedených materiálů byly vybrány 4 materiály, které byly dále podrobeny 
laboratorním zkouškám fyzikálně – mechanických vlastností.  

Směsi, u kterých laboratorní zkoušky prokázaly adekvátní výsledky byly následně 
podrobeny zkouškám „in situ“ ve zkušební štole dolu Štramberk. Výsledky zkoušek 
prokázaly, že [12]: 

� U hmoty Ekomat E 04 – R zaručuje adekvátní tekutost pouze vodní součinitel w = 0,5 
ovšem nárůst pevností je příliš pomalý - hmota nesplňuje kritéria pro výstavbu 
protivýbuchových hrází. 

� V rámci laboratorních zkoušek hmota Jb - P31 – 1 prokázala při vodním součiniteli w = 
0,8 adekvátních pevností; při zkouškách „in situ“ byly výsledky ovlivněny nízkým 
vodním součinitelem. S dalším použitím hmoty se neuvažuje. 

� Vytvořená směs z materiálu Tekblend dosahuje adekvátních objemových hmotností 
závislých na vodním součiniteli, v průměrné hodnotě 1370 kg . m-3. Rychlost tuhnutí se 
pohybovala kolem 3 minut u začátku tuhnutí a 10 – 15 minut při konci tuhnutí.  

� Pevnost v tlaku po 8-mi hodinách tuhnutí a tvrdnutí dosahovala v podmínkách 
laboratorních i „in situ“ hodnot přesahujících 5 MPa, průměrné hodnoty po 28-mi a více 
dnech tuhnutí se pohybovali kolem 7 MPa, což dokazuje pevnostní stabilitu směsi.  

� Výstavba hráze v pokusné štole Štramberk ověřila schopnost hydratace hmoty 
v extrémních podmínkách. Při nižších teplotách pod 10 °C surovin a prostředí se doba 
tuhnutí prodlužuje, při vyšších teplotách nad 25 °C se doba začátku tuhnutí zkracuje. 

� Rychletuhnoucí hmota Izolitex-C dosahuje při rozdílném vodním součiniteli 
objemovou hmotnost 1300 – 1400 kg . m-3; rychlost tuhnutí se pohybuje okolo 
10 minut od počátku tuhnutí a úměrně se prodlužuje s narůstajícím vodním 
součinitelem. 

� Vzhledem k velikému smrštění zkušebního vzorku připadá v úvahu pouze 
směs navržená s vodním součinitelem w = 1,5. Při dodržení správného složení 
směsi a technologického postupu dochází u směsi k napěnění s výrazným 
poklesem objemové hmotnosti na 1100 kg . m-3. 

� Pro hodnocení pevnostních parametrů dosahovaly pevnosti v tlaku po 8-mi 
hodinách hodnot vyšších než 1 Mpa, pro zajištění hydratačního procesu je 
nutno dodržet teploty od 15 °C do 30 °C. 
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Na základě těchto výsledků lze formulovat tyto závěry: 

� Rychletuhnoucí hmota Tekblend je materiál, který svými parametry plně odpovídá 
předepsaným kritériím po 8-mi hodinách tuhnutí. Hmota není citlivá na dodržení vodního 
součinitele a splňuje pevnostní podmínky pro výstavbu protivýbuchových hrází. 

� Dodržení podmínek pro tvorbu tekuté směsi, jak teplota prostředí, dávkování materiálu, 
tak i druh mísícího a dopravního zařízení splňuje normy běžného pracovního postupu. 

� Rychletuhnoucí hmota Izolitex-C je materiál značně citlivý na použitý vodní součinitel 
při záměsi, který výrazně ovlivňuje smrštění ztuhlé hmoty. Současně vodní součinitel w = 
1,5; který, jako jediný, za ještě adekvátních pevností smrštění eliminuje výrazně uvedené 
pevnosti snižuje.  

� Při použití hmoty Izolitex-C je důležité přesné dodržení technických podmínek při 
výstavbě. 

� Oba podrobně odzkoušené materiály splňují podmínky pro výstavbu 
protivýbuchových hrázových objektů. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 

V rámci experimentální části disertační práce byly navrženy a hodnoceny dva druhy 
receptur, které by mohly být využitelné při likvidaci hlavních důlních děl. Jednalo se o 
receptury na bázi těsnících betonů jejichž přísada bentonitu by příznivě ovlivnila těsnící 
účinky a dále pak o receptury různých druhů popílků a cementu opět s přísadou bentonitu, 
která by příznivě ovlivnila vodotěsnící účinky těchto navržených záměsí.   

6.1 Nové technologie při likvidaci hlavních důlních děl  

V řadě svislých důlních děl je tak zvaná jámová tůň zaplavená vodou. Zaplnění 
základkovým materiálem jámovou tůň, která je zaplavena vodou vyžaduje specielní hmoty, 
které zajistí dostatečné pevnosti a těsnící účinky, se současnou odolností vůči agresivním 
vodám (příloha č. 1). 

Pro tyto požadavky byly navrženy směsi na bázi betonů s těsnícími účinky bentonitů, 
které mají charakter injektážích směsí. 

V loňském roce byly realizovány laboratorní zkoušky těsnících betonů a zkoušky „in 
situ“ v jámě dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích (příloha č. 2), kdy těsnící betonová 
směs musí splňovat dva očekávané požadavky: 

� Pevnost v tlaku při uložení do vodního sloupce převyšující hodnotu 5 MPa. 

� Nepropustnost vodního koeficientu průsaků min. 1.10-9 (m . s-1). 

Vzhledem ke skutečnosti, že je z hlediska bezpečnosti stále více preferovaná metoda 
likvidace hlavních důlních děl zpevněným zásypovým materiálem, jsou vyvíjeny nové 
technologie a receptury, které by splňovaly vysoké požadavky na vlastnosti takové směsi a 
zároveň příznivě ovlivnily cenové náklady na danou směs.    

 

6.1.1 Návrh receptury směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu   

Při návrhu nových receptur byly nejprve 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 má právě za úkol docílit snížení 
vodopropustnosti, aniž by ovlivnila jiné zejména pevnostní vlastnosti betonu. Betony byly 
vytvořeny buď s jedinou frakcí kameniva nebo se třemi frakcemi, tak jak je níže uvedeno:    

Receptura s jedinou frakcí kameniva: 

Kamenivo frakce frakce 0/4 provozovna 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. (příloha č. 9)  0, 25 a 50 Kg . m-3 

Celkem       2140 - 2190 Kg . m-3 
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Charakteristika kameniva je dle prohlášení o shodě CE 1392 (příloha č. 3). Prostory 
mezi zrny jediné frakce udává mezerovitost, která je dána vztahem (12):  

M = 1001 ⋅−
V

S

ρ

ρ
 (%), (12) 

kde M  - mezerovitost (%) 
 ρs - sypná hmotnost v setřeseném stavu (kg . m-3), 
 ρv - objemová hmotnost (kg . m-3). 
 
 Na základě certifikátu o frakci kameniva 0/4 (příloha č. 3) a výše uvedené rovnice č. 12, 
byla vypočítána mezerovitost v hodnotě 40,20 %. Pórovitost kameniva nebyla brána 
v úvahu. 

U této receptury byly vytvořeny 3 záměsi, které se lišily pouze v množství přísady 
bentonitu. Jednalo se o tyto záměsi: 

� KJ0 – srovnávací betonová směs - bez přísady bentonitu, 

� KJ5 – 5 % přísady bentonitu, 

� KJ10 – 10 % přísady bentonitu. 

Receptura s třemi frakcemi kameniva: 

Kamenivo frakce frakce 0/4 provozovna Tovačov   620 Kg . m-3 

Kamenivo frakce frakce 4/8 provozovna Hrabůvka   250 Kg . m-3 

Kamenivo frakce frakce 8/16 provozovna 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. (příloha č. 9)  0, 25 a 50 Kg . m-3 

Celkem       2140 - 2190 Kg . m-3 

 

Navržená třífrakční receptura byla procentuelně zastoupení jednotlivými frakcemi 
kameniva takto: 

� Kamenivo frakce frakce 0/4  provozovna Tovačov  50 % 

� Kamenivo frakce frakce 4/8 provozovna Hrabůvka  20,2 % 

� Kamenivo frakce frakce 8/16 provozovna Hrabůvka 29,8 % 

Charakteristika kameniva je dle prohlášení o shodě CE 1392 (příloha č. 3, 4 a 5). 
Prostory mezi zrny všech tří frakcí udává mezerovitost, která je dána výše uvedeným 
vztahem (12). 

Na základě certifikátu o frakci kameniva 0/4 (příloha č. 3); kameniva 4/8 (příloha 
č. 4); kameniva 8/16 (příloha č. 5) a výše uvedené rovnice č. 12, byla vypočítána 
mezerovitost v hodnotě 47,11 %. Pórovitost kameniva nebyla brána v úvahu. 
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U této receptury byly vytvořeny 3 záměsi, které se lišily pouze v množství přísady 
bentonitu. Jednalo se o tyto záměsi: 

� KT0 – srovnávací betonová směs - bez přísady bentonitu, 

� KT5 – 5 % přísady bentonitu, 

� KT10 – 10 % přísady bentonitu. 

Při míchání záměsí musely být splněny základní požadavky, které byly dány tak, aby 
směs mohla být využitelná v praxi a to zejména: 

� použití co nejnižšího vodního součinitele při záměsi, s možností použití 
plastifikátorů, 

� adekvátní tekutost směsi v takové míře, aby byla dopravitelná potrubím o 
průměru 150 – 200 mm na vzdálenost min. 50 m, 

� co nejnižší obsah vzduchu v čerstvě vytvořené směsi. 

Namíchané směsi byly podrobeny normovým zkouškám čerstvého betonu a to 
především zkouškou rozlitím [31], u každé směsi byla vypočítána objemová hmotnost [32] a 
u každé směsi byl stanoven obsah vzduchu – tlakovou metodou [33]. Výsledky zkoušek při 
míchání čerstvých směsí jsou zaznamenány v níže uvedené tabulce č. 37.  

 

Tab. 37 – Výsledky zkoušek čerstvých směsí na bázi betonu a bentonitu 

označení v. součinitel rozliv (mm) označení objemová hmotnost (Kg.m-3) Vzduch (%) 

KJ0 0,8 700x700 F6 2050 1,0 

KJ5 0,8 700x700 F6 2075 1,2  

KJ10 0,8 650x610 F5 2098  1,1  

KT0 0,8 700x700 F6 2044 1,0 

KT5 0,8 770x750 F6 2070  0,8 

KT10 0,8 670x670 F6 2093  0,5   
 

Na obrázcích č. 21-25 jsou vyfotografovány zkoušky rozlitím směsí KJ5, KJ10, KT5, 
KT10 a srovnávací směs KJ0. 
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Obr. 21 – Zkouška rozlitím - směs KJ5 Obr. 22 – Zkouška rozlitím - směs KJ10 

 

  

Obr. 23 – Zkouška rozlitím - směs KT5 Obr. 24 – Zkouška rozlitím - směs KT10 

  

V prvotním návrhu receptury měl být 
použit i plastifikátor na bázi karboxilátů, ale 
tekutost směsi byla natolik dostačující, že 
nebylo potřeba plastifikátoru použít ani 
v jednom případě. Při zkoušce rozlitím 
nebylo zapotřebí použití setřásacího stolku, 
potřebného výsledku rozlití směsí, bylo 
docíleno již při zvednutí formy. Naměřený 
obsah vzduchu ve směsi byl ve všech 
případech minimální.    

Každá směs byla namíchána 
v množství odpovídající objemu 16-ti 
zkušebních těles -  krychlí o rozměru 150 x 
150 x 150 mm, kdy 8 krychlí bylo uloženo ve 

vodní lázni (krychle označeny písmenem w) a 8 krychlí bylo uloženo pouze ve vlhkém 
prostředí (krychle označeny písmenem a).  

 

Obr. 25 – Zkouška rozlitím - směs KJ0 
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Po 28-mi dnech byla zkušební tělesa podrobena normovým zkouškám ztvrdlého 
betonu. Z každé směsi byla zkušební tělesa (3 krychle z vodního uložení a 3 krychle 
z vlhkého uložení) podrobena pevnosti v tlaku [34]. Další zkušební tělesa (3 krychle 
z vodního uložení a 3 krychle z vlhkého uložení) byla podrobena zkoušce metodou měření 
hloubky průsaku tlakovou vodou [35], výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 38. Ze 
zbylých krychlí byly odvrtány zkušební vzorky - válce, které byly podrobeny zkoušce 
plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti [36], zkouška je blíže popsána v kapitole 
6.1.2. Následně ze vzorků KJ0w, KJ5w a KJ10w, (které byly použity při měření propustnosti 
materiálu za trojosého stavu napjatosti) byly vyříznuty zkušební vzorky o velikosti 1 cm3 a na 
těchto bylo provedeno měření rtuťovým porozimetrem, které stanovilo procentuální 
množství mikropórů v kompozitu, zkouška je popsána v kapitole 6.1.3. 

Ze zaznamenaných výsledků měření je zřejmé, že uložení zkušebních vzorků ve vodní 
lázni má příznivý vliv na jejich fyzikální vlastnosti. 

Tab. 38 – Výsledky měření směsí na bázi betonu  s přísadou bentonitu  

Pevnost v tlaku (MPa) Průsak (mm) Ozna-
čení 

Bentonit 
(%) 

Kame-
nivo voda ∅∅∅∅ w vlhko ∅∅∅∅ a voda ∅∅∅∅ w vlhko ∅∅∅∅ a 

24,88 23,40 44 46 

24,15 22,05 39 44 KJ0 0 1 frakce 

25,01 

24,77 

100% 
25,41 

23,57 

100% 
43 

42 

100% 
47 

46 

100% 

21,15 20,81 24 41 

21,66 21,50 30 43 KJ5 5 1 frakce 

22,04 

21,62 

87% 
20,69 

21,00 

89% 
25 

26 

61% 
43 

42 

91% 

19,20 18,55 25 35 

19,27 21,38 25 35 KJ10 10 1 frakce 

22,30 

20,26 

82% 
18,01 

19,31 

82% 
22 

24 

57% 
34 

35 

76% 

23,90 23,40 122 139 

24,15 23,19 126 140 KT0 0 3 frakce 

24,55 

24,20 

100% 
23,52 

23,37 

100% 
127 

125 

100% 
144 

141 

100% 

21,19 18,56 45 126 

21,42 19,51 48 131 KT5 5 3 frakce 

20,66 

21,09 

87% 
20,33 

19,47 

83% 
50 

48 

38% 
127 

128 

91% 

19,42 18,40 40 117 

19,07 19,14 38 110 KT10 10 3 frakce 

19,61 

19,37 

80% 
19,28 

18,94 

81% 
40 

39 

31% 
114 

114 

81% 

Vysvětlivky: Pevnost v tlaku při různém uložení vzorků (vlhko - a, voda - w) po 28 dnech (MPa), velikost 
průsaku při různém uložení vzorků (vlhko - a, voda - w) po 28 dnech  (mm). 

 

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. Vodní uložení totiž 
umožňuje lepší, resp. dokonalejší hydrataci cementových zrn z čehož následně vyplývá 
vyšší nárůst pevnosti. 
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 Rovněž vyšší nárůst pevností byl zaznamenán u zkušebních vzorků, ve kterých byla 
použita pouze jediná frakce kameniva. Zrna jediné frakce o malém průměru byla ve směsi 
lépe a důkladněji obalena cementovým tmelem a tím vytvořila podstatně kompatibilnější 
směs vyšších pevností. 

 Zkoušky vzorků směsí s obsahem 10 % bentonitu vykazovaly o 20 % nižší pevnosti 
v tlaku, než vzorky bez přísady bentonitu. Vliv na snížení pevností v tlaku nevykazuje složení 
kostry kameniva, ale přísada bentonitu. Pevnostní rozdíly jsou patrné v grafu na obr. 26. 

Provozní zkoušky realizované „in situ“ v dole Kohinoor v Mariánských Radčicích, 
který byl likvidovaný společností Gemec – Union a.s., Divize Gemec Žacléř, prokázala 
pevnosti v tlaku betonové směsi uložené v jámové tůni vyšší než 7 Mpa viz. (příloha č. 2). 
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Obr. 26 – Rozdíly pevností v tlaku naměřené na zkušebních vzorcích směsí KJ10, KJ5, KJ0, 
KT10, KT5 a KT0 měřené po 28-mi dnech zrání 
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Obr. 27 – Graf znázorňující naměřené hloubky průsaků tlakovou vodou u zkušebních vzorků 
směsí KJ10, KJ5, KJ0, KT10, KT5 a KT0  
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Při zkoušení těsnosti vzorků metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou byly 
zjištěny markantní rozdíly ve vodopropustnosti jak je znázorněno v grafu na obr. 27 a 
následně na vybraných vzorcích zachycených na obr. 28 až 31. 

 

  

Obr. 28 – Znázornění průsaků na vybraných 
vzorcích směsi KJ10 uložených ve vodě nebo 

pouze ve vlhku 

Obr. 29 – Znázornění průsaků na vybraných 
vzorcích směsi KJ5 uložených ve vodě nebo 

pouze ve vlhku 

 

  

Obr. 30 – Znázornění průsaků na vybraných 
vzorcích kontrolní směsi KJ0 uložených ve 

vodě nebo pouze ve vlhku 

Obr. 31 – Znázornění průsaků na vybraných 
vzorcích směsí KT5 a KT10 uložených ve 

vodě nebo pouze ve vlhku 

 

Standardně 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. 

Tomuto odpovídaly i výsledky srovnávacích vzorků, tedy u vzorků namíchaných 
pouze z cementu, jedné frakce kameniva a vody, bez přísady bentonitu. Průsaky u vzorků 
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KJ0w, tedy u vzorků bez přísady bentonitu uložené ve vodě, vykazovaly o jednu třetinu vyšší 
průsak než vzorky KJ10w – vzorky s přísadou 10-ti % bentonitu uložené ve vodě. 

Markantní rozdíl byl ovšem 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. 
Nejmarkantnější rozdíl byl u zkušebních vzorků směsí s třemi frakcemi kameniva, kde 
srovnávací, zkušební vzorky bez přísady bentonitu uložené ve vlhku vykazovaly 
maximální vodopropustnost, resp. neměly skoro žádné těsnící účinky. 

Výsledky uvedené v grafu na obrázku č. 27 prokazují vliv bentonitu. Pozitivní 
výsledky vykazuje beton KJ (jemná frakce) s 10 % i 5 % bentonitu, to je zvýšení 
nepropustnosti o 40 % až 50 %. 

Důsledkem uvedených abnormalit je patrně ten fakt, že bentonit je látka, která 
ve vodě nabobtná a tím vytvoří potřebné vodotěsnící účinky a právě uložení zkušebních 
vzorků ve vodní lázní napomáhá k těmto příznivým vlastnostem. Tomuto napovídají i 
výsledky srovnávacích vzorků KJ0 a KT0, kde je rozdíl průsaků (u vzorků uložených ve 
vlhku nebo ve vodě) nepatrný. 

Při prvním měření předpoklad zvýšení vodotěsnosti účinkem přísady bentonitu 
nevyšel a u zkušebních vzorků s obsahem 10 % přísady bentonitu byly naměřeny průsaky 
vyšší než u ostatních vzorků. Na rozlomených zkušebních vzorcích byly patrné doslova 
hrudky stmeleného bentonitu viz. obr. 32 a 33, který nebyl dostatečně rozmísen v celém 
objemu zkušebního vzorku. Při další výrobě zkušebních vzorků byl na tento fakt brán zřetel, 
směs byla dostatečně promísena a následné zkoušky již vykázaly adekvátní výsledky 
vodonepropustnosti, tak jak bylo očekáváno.   

 

  

Obr. 32 – Zkušební vzorky s nedostatečně 
rozmísenou přísadou bentonitu 

Obr. 33 – Hrudky bentonitu ve zkušebním 
vzorku KJ10 

6.1.2 Měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti 

Jedním z důležitých faktorů při návrhu nových receptur byl brán na zřetel faktor 
vodotěsnosti, který měla příznivě ovlivnit přísada bentonitu ve směsi. V rámci provedených 
zkoušek ztvrdlého betonu byl uvedený faktor vodotěsnosti měřen hned dvakrát a to již 
zmíněnou metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou [35] a dále pak zkouškou 
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vodopropustnosti, která byla provedena metodou měření plynopropustnosti za trojosého stavu 
napjatosti [36]. Zkoušení uvedenou metodou bylo provedeno na zařízení, které vlastní Ústav 
geoniky AV ČR Ostrava. 

Laboratoř disponuje zařízením pro měření plynopropustnosti za trojosého stavu 
napjatosti. Jedná se o triaxiální buňku (Kalánova buňka) s možností zavedení tlakového plynu 
do zkušebního tělesa a následného měření objemu proteklého plynu. Boční tlak je v triaxiální 
buňce vyvozován hydraulickým olejem, osová síla mechanickým lisem ZWICK 1494, 
ovládaným počítačem [36] viz. obr. 34 a 35. 

  

Obr. 34 a 35 – Zařízení pro měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti 

Metodika měření proběhla u receptur směsí na bázi betonu a přísady bentonitu 
označené KJ0, KJ5, KJ10, KT0, KT5 a KT10 tak, že ze zkušebních těles – krychlí o rozměru 
150 x 150 x 150 mm, uložených 28 dní buď ve vodní lázni (krychle označeny písmenem w) 
nebo pouze ve vlhkém prostředí (krychle označeny písmenem a), byly odvrtány zkušební 
vzorky - tělíska v níže uvedeném rozpětí hodnot: 

� Průměr zkušebního tělesa      41-43 mm 

� Výška zkušebního tělesa      80-90 mm 

Následně byla zkušební tělíska po jednom vložena do Karánovy triaxiální buňky 
(firmy UNIPRES, Polsko) upravené pro průchod plynu, přičemž boční tlak je vyvíjen tlakem 
hydraulického oleje. Jako zdroj osové síly slouží mechanický lis ZWICK 1494 (maximální 
síla 600 kN) ovládaný počítačem. Počáteční upínací síla je 15 N. Během experimentu zůstává 
příčník lisu ve stále stejné poloze a tak osová síla, která se během zvyšování bočního tlaku 
v triaxiální buňce zvyšuje, je pouze reakcí příčníku na tlak v triaxiální buňce. V průběhu 
laboratorní zkoušky je tedy zkušební těleso vystaveno všesměrnému hydrostatickému tlaku. 

Jako plynné médium pro měření plynopropustnosti byl použit dusík, jehož tlak je 
regulován z plynové tlakové láhve redukčním ventilem tak, aby byl po celou dobu 
experimentu 3 MPa. Plyn postupuje kapilárou až k válcové čelisti a speciálnímu sítku, které 
rozvádí plyn do horní podstavy tělesa. Stejným sítkem je ze spodní podstavy tělesa proteklý 
plyn sváděn do výstupní kapiláry. Výstupní kapilárou je dále plyn veden do měřícího 
odměrného válce odkud vytěsňuje vodu, jejíž množství odpovídá objemu proteklého plynu. 
Sestava tělesa, sítek a čelistí je chráněna proti proniknutí oleje gumovým obalem [37] viz. 
obr. 36. 
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Obr. 36 - Sestava zkoušeného tělesa, sítek a čelistí 

Při vlastním výpočtu plynopropustnosti je možno předpokládat viskozní (laminární) 
proudění a tedy pro výpočet koeficientu propustnosti použit Darcyho zákon (13): 

k  = 
( )2

2
2

1

00

pp  S

pLQ2

−

⋅⋅⋅⋅ β
 (1), (13) 

K¨kde k - koeficient propustnosti (m2), 
 Q0 - množství plynu proteklého za 1 sekundu při referenčním tlaku p0 (m

3. s-1), 
 β - dynamická viskozita (Pa .s), 
 L - výška vzorku (m), 
 p0 - referenčí tlak (v našem případě se rovná p2) (Pa), 
   S - plocha vzorku kolmá ke směru proudění plynu (m2), 
   p1  - počáteční tlak protékajícího plynu (Pa), 
 p2 - konečný tlak protékajícího plynu (Pa). 

Na základě uvedeného zákona byly získány hodnoty, které se jeví jako hodnoty 
konstantní a je z nich možný přepočet výsledků na jiné médium. V našem případě přepočet na 
koeficient filtrace - propustnosti vzorku vodou o různé teplotě, jelikož se zvyšující hloubkou 
důlní jámy se zvedá teplota a při 800 m je teplota vzduchu i důlní vody v dole 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 (14): 

vk  = 
γ

gk ⋅
 (m . s-1), (14) 

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). 
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Veškeré naměřené a přepočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 39, hodnoty 
propustnosti vzorků při teplotě vody 50 °C jsou znázorněny v grafu na obr. 37. Vliv zvýšení 
teploty vody se v rámci propustnosti materiálu za trojosého stavu napjatosti projeví jen 
minimálně. 

Tab. 39 – 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 

KT0a 2044 3,58 . 10-17 2,70 . 10-10 3,51 . 10-10 6,35 . 10-10 

KT0w 2039 2,90 . 10-18 2,19 . 10-11 2,80 . 10-11 5,14 . 10-11 

KT5a 2064 2,30 . 10-18 1,74 . 10-11 2,25 . 10-11 4,08 . 10-11 

KT5w 2075 4,70 . 10-19 3,55 . 10-12 4,61 . 10-12 8,33 . 10-12 

KT10a 2045 1,27 . 10-18 9,58 . 10-12 1,24 . 10-11 2,25 . 10-11 

KT10w 2090 5,52 . 10-20 4,17 . 10-13 5,41 . 10-13 9,79 . 10-13  

 

Měření zkušebních vzorků metodou měření plynopropustnosti za trojosého stavu 
napjatosti [36], proved Ing. Pavel KONEČNÝ Dr., na zařízení v laboratořích Ústavu geoniky 
AV ČR Ostrava. Dle jeho sdělení se zkušební vzorky při zkouškách chovaly jako vzorky 
ideální, což je patrné i ze zaznamenaných výsledků, ve kterých je zřetelně rozlišené vodní a 
vlhké uložení, v jednom případě až dvěma řády, viz. vzorky KT10a x KT10w. 
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Obr. 37 – Graf propustnosti materiálu při teplotě 50 °C  

Nejmarkantnější rozdíl hodnot je opět ve vodním a vlhkém uložení, který 
potvrzuje domněnku, že složka bentonitu ve vodě nabývá na maximálním objemu a tím 
příznivě ovlivňuje své vlastnosti na nepropustnost jakéhokoliv média. Výsledky 
provedené zkoušky vykázaly velmi dobrých výsledků. 

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

6.1.3 Pórovitost betonu 

Pro celkové hodnocení vlastností těsnících betonů byla provedena pórozimetrie, 
která udává % množství mikropórů v kompozitu. Pro posouzení vlivu bentonitu v betonu 
je nutno vycházet ze základních pórovitosti ve struktuře betonu. Cement při přechodu 
z gelové fáze přechází do krystalizace a vyplňuje prostor mezi póry kameniva. 

Na základě obou navržených receptur byla vypočtena pórovitost jednotlivých betonů 
po 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí. Pórovitost byla nejprve vypočtena a následně i změřena. 

Celková pórovitost PCK byla vypočtena na základě součtu vypočtených pórovitostí. 

Označíme – li: 

 PG  - gelové póry (1), 
 PH  - hydratační pórovitost (1), 
 PK  - kapilární pórovitost (1), 
 PT  - technologické pórovitost (1), 
 PCK  - celková pórovitost (%), 
 αH - stupeň hydratace cementu (1), 
 w - vodní součinitel daný vztahem voda/cement (1). 
 mC - množství cementu (kg . m-3), 
 mV - množství vody (kg . m-3), 
 mK - množství kameniva (kg . m-3), 
 ρV - objemová hmotnost vody (kg . m-3), 
 ρCB - objemová hmotnost čerstvého betonu (kg . m-3), viz tabulka č. 22, 
 ρAV - objemová hmotnost betonu z absolutních objemů (kg . m-3). 
 

Můžeme pak vycházet z následujících rovnic (15 – 21) [46]. Nejprve je třeba vypočíst 
stupeň hydratace cementu po 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí, při jehož výpočtu budeme 
vycházet ze vztahu dle Powerse (15): 

αH = w⋅9,0  (1) (15)   

Gelové póry – jsou zaplněny vodou, která je vázána fyzikálními silami na strukturu 
kalciumsilikátů. Obvyklá velikost pórů je d ≅ 2 nm a vypočtou se ze vztahu (16):  
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PG = 
V

cH m

ρ

α ⋅⋅13,0
 (1) (16) 

Hydratační póry – se vytvoří uvolněním kapilárního prostoru tím, že voda se 
spotřebuje na hydrataci slínkových minerálů. Na hydrataci cementu je spotřeba asi 23 – 26 % 
vody z hmotnosti cementu a spotřebou vody se uvolní asi 25 % objemu. Objem hydratačních 
pórů bývá asi 8 % o velikosti od 8 nm do 20 nm a vypočtou se ze vztahu (17): 

PH = 
V

cH m

ρ

α

⋅

⋅⋅

4

25,0
 (1) (17) 

Kapilární pórovitost – je především způsobena nadměrným množstvím vody nad 
potřebnou hodnotu, tj. 0,25 na hydrataci a 0,13 gelové vody. Souvisí s vysokým vodním 
součinitelem a proto byl koeficient v rovnici (18) zvolen 0,74, který tak adekvátně odpovídá 
vodnímu součiniteli w = 0,8, který byl použit ve všech záměsích. Kapilární pórovitost se 
vypočte ze vztahu (18): 

PK = ( )H
V

c w
m

α
ρ

⋅−⋅ 74,0  (1) (18) 

Technologické póry – jsou způsobeny nedostatečným zhutněním čerstvého betonu při 
nedostatku cementového tmele ve vztahu k mezerovitosti kameniva nebo nedostatečnou 
intenzitou zhutňování tuhé konzistence čerstvého betonu a vypočtou se ze vztahu (19): 

PT = 
AV

CB

ρ

ρ
−1  (1), (19) 

kdy objemová hmotnost betonu z absolutních objemů se vypočte dle vztahu (20):  

ρAV = KVC mmm ++  (1) (20) 

Z vypočtených pórovitostí byla následně vypočtena celková pórovitost a to dle rovnice (21): 

PCK = ( ) 100⋅+++ TKHG PPPP  (%) (21) 

Na základě uvedených vztahů byly vypočteny výsledky uvedené v tabulce č. 40. 

Tab. 40 – Vypočtené hodnoty pórovitosti 

směsi KJ0 KJ5 KJ10 KT0 KT5 KT10 

αH (1) 0,8046 0,7857 0,7675 0,8046 0,7857 0,7675 

PG (1) 0,0523 0,0536 0,0548 0,0523 0,0536 0,0548 

PH (1) 0,0251 0,0257 0,0263 0,0251 0,0257 0,0263 
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PK (1) 0,1023 0,0948 0,0876 0,1023 0,0948 0,0876 

PT (1) 0,0421 0,0416 0,0420 0,0449 0,0439 0,0442 

PCK 22,18 % 21,57 % 21,07 % 22,46 % 21,80 % 21,29 %  

Vypočtené pórovitosti byly následně porovnány s pórovitostí změřenou rtuťovým 
porozimetrem na zkušebních vzorcích KJ0, KJ5 a KJ10. Měření pórovitosti bylo prováděno 
na přístroji AutoPore IV 9500 od firmy Micromeritics, který je provozován na katedře 
analytické chemie a zkoušení materiálů Vysoké školy Báňské – TU Ostrava, protokoly o 
měření jsou uvedeny v přílohách 6 – 8. 

Rtuťová porozimetrie je založena na jevu kapilární deprese projevující se tím, že při 
ponoření pevné porézní látky do rtuti, která ji nesmáčí (tj. úhel smáčení je větší než 90°), 
může rtuť vniknout do jejich pórů pouze účinkem vnějšího tlaku. Tento tlak musí být tím 
větší, čím užší póry mají být zaplněny. Mezi velikostí tlaku a nejmenším poloměrem pórů R, 
které jsou při tomto tlaku ještě zaplněny, platí Laplaceova – Youngova rovnice ve tvaru (22): 

gh ⋅⋅ ρ  = P = 
r

Θ⋅
−

cos2γ
 (N . m-2) ,       (22) 

kde h  - výška sloupce rtuti v póru (m), 
 ρ  - hustota rtuti (g . m-3), 
 g  - tíhové zrychlení (m . s-2), 
 P  - celkový tlak pod nímž rtuť vniká do póru (N . m-2), 
 r  - poloměr póru kruhového průřezu  (m), 
 γ - povrchové napětí rtuti v póru (N . m-1), 
 Θ - je úhel smáčení stěn pórů rtutí (1). 

Poloměr zaplněného póru je tedy nepřímo úměrný hodnotě použitého tlaku, takže při 
nejmenších tlacích jsou rtutí zaplněny póry o největším poloměru a každý přírůstek tlaku 
vyvolává vniknutí rtuti do frakce pórů o příslušném menším poloměru. 

 Při formulování kvantitativního popisu bylo přijato několik zjednodušujících 
předpokladů: pevná látka má póry s neelastickými stěnami a s pravidelným tvarem (tento tvar 
je však u reálných materiálů málo pravděpodobný, a proto je třeba na hodnotu poloměru 
pohlížet jako na efektivní hodnotu); povrchové napětí rtuti a její smáčecí úhel s povrchem 
pevné látky jsou uvažovány za nezávislé na tlaku. Z literatury vyplývá, že oba poslední 
předpoklady jsou splněny. Vedle toho jsou v souvislosti s touto metodou diskutovány korekce 
na stlačitelnost rtuti, skla a na změnu objemu pórů s tlakem. O něco významnějším faktorem 
je případná deformace struktury materiálu. Součet všech korekcí však ukazuje, že jejich 
zanedbáním nedochází k podstatnému zkreslení naměřených výsledků proti skutečnosti, 
neboť suma všech korekcí činí jen několik procent z celkového měřeného objemu. 

Princip měření rtuťovým porozimetrem spočívá ve sledování závislosti vloženého 
tlaku na úbytku rtuti v nádobce, z níž je rtuť vytlačována do pórů měřeného materiálu. Úbytek 
rtuti a tím zjištění tzv. intruzního objemu se v moderních přístrojích určuje například ze 
změny kapacity kondenzátoru, který je tvořen kovovou vrstvou nanesenou na skleněné 
kapiláře a rtutí, která kapiláru částečně zaplňuje. Vysokých tlaků (200 MPa nebo 400 MPa) je 
dosaženo pomocí tlakových násobičů (multiplikátorů). 
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Pro měření velikosti pórů byly použity vzorky KJ0, KJ5 a KJ10 o velikosti 1 cm3 
vyříznuté z válcových vzorků, které byly použity při měření propustnosti materiálu za 
trojosého stavu napjatosti. Protokoly o naměřených hodnotách jsou zadokumentovány 
v přílohách 6 – 8. Naměřené výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 41. 

 

Tab. 41 – Hodnoty naměřené rtuťovým porozimetrem 

Mezerovitost  
Druh kameniva bez bentonitu 5 % bentonitu 10 % bentonitu 

frakce 0 – 4 mm 23,48  % 22,56 % 21,11 % 
 
   
 Bylo zjištěno, že vypočtené i naměřené hodnoty se takřka shodují a se zvyšující se 
přísadou bentonitu klesá procentuální množství póru ve vzorku, tak jak je vidět v grafu na 
obr. č. 38. Množství 10 % bentonitu ve vzorku se projeví snížením pórů pouze o 2 %. Toto 
snížení není vysoké a je patrně zapříčiněno způsobem přípravy vzorků, kdy zkušební vzorek 
musí být vysušen při 105 °C. Tím pádem při tak vysoké teplotě dochází ke kompletnímu 
vysušení vzorku, tedy i přísady bentonitu. 
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Obr. 38 - Rozdíly vypočtených a naměřených hodnot pórovitostí 

 

 

6.1.4 Zhodnocení navržených směsí na bázi betonu s přísadou bentonitu 

Betony s přísadou bentonitu byly posuzovány z hlediska: 

� pevností v tlaku, 

� průsaků tlakovou vodou, 

� stanovení koeficientu propustnosti za trojosého stavu napjatosti, 

� ověření velikostí a množství pórů. 
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Pevnost v tlaku těsnících betonů stanovená experimentálně v laboratorním prostředí 
dosahovala konečných hodnot přesahující hodnotu 20 MPa.  

V rámci možné aplikace těsnících betonů do praxe, byly v průběhu zpracovávané 
disertační práce sledovány provozní zkoušky „in situ“ v dole Kohinoor v Mariánských 
Radčicích, který byl likvidován společností Gemec – Union a.s., Divize Gemec Žacléř, viz. 
(příloha č. 2).   

Daná práce prokázala, že pevnosti v tlaku při přípravě betonu s přísadou bentonitu „in 
situ“ dosáhla hodnot 23 MPa. Hodnoty pevností v tlaku těsnících betonů naměřené při uložení 
do vodního sloupce dosahovaly výsledků přesahujících 7 MPa. Tato hodnota pevnosti v tlaku 
po uložení do zvodnělé jámové tůně vyhovuje schválené podnikové normě firmy Gemec – 
Union a.s. 

Docílené snížení průsaků tlakovou vodou ověřené na laboratorních vzorcích 
dosahuje 40 – 50 %. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že zkušební vzorky směsí s jedinou 
frakcí kameniva 0/4 měly podstatně nižší průsak vody než zkušební vzorky směsí složené 
z kostry se třemi frakcemi kameniva. Současně zkušební vzorky směsí s vyšším obsahem 
přísady bentonitu ve směsi měly rovněž nižší propustnost než zkušební vzorky směsí s nižším 
obsahem přísady bentonitu. Tomuto odpovídaly i výsledky srovnávacích vzorků, tedy u 
vzorků namíchaných bez přísady bentonitu. Průsaky u vzorků KJ0w, tedy u vzorků bez 
přísady bentonitu uložené ve vodě, vykazovaly o jednu třetinu vyšší průsak než vzorky 
KJ10w – vzorky s přísadou 10-ti % bentonitu uložené ve vodě. 

Koeficient propustnosti za trojosého stavu napjatosti měřený v Ústavu Geoniky 
dosahuje nepropustnost o 2 řády vyšší z hodnot 10-11 m . s-1 na 10-13 m . s-1. I zde tedy 
vyplývá, že nabobtnaný bentonit spolehlivě zvyšuje nabobtnaný bentonit. 

Pro celkové hodnocení vlastností těsnících betonů byla provedena pórozimetrie, 
která udává % množství mikropórů v kompozitu. Pórovitost byla nejprve vypočtena dle 
navržených receptur a vztahů a následně změřena rtuťovým porozimetrem na zkušebních 
vzorcích KJ0, KJ5 a KJ10. Bylo zjištěno, že vypočtené i naměřené hodnoty se shodují a se 
zvyšující se přísadou bentonitu klesá procentuální množství pórů ve vzorku.    

Agresivita prostředí – Vzhledem k tomu, že základkové materiály jsou ukládány do 
jam uzavíraných dolů, byly v průběhu zpracovávané dizertační práce sledovány zkoušky 
agresivního prostředí působící na betony a popílkové směsi, které probíhaly v laboratořích 
stavebních hmot, stavební fakulty VŠB - TU Ostrava. 

V příloze č. 1 jsou zadokumentovány výsledky působení agresivního prostředí s pH 
faktorem 3 – 4,5. Vyhodnocení zkoušek bylo sledováno v dlouhodobém programu až 180 
dnů. Z výsledků vyplývá, že použité betony vykazují nárůsty pevností v tlaku v průběhu 
sledovaného období  obdobně jako betony v neutrálním prostředí. Negativní vlivy se projeví 
pouze na povrchu betonů barevnými skvrnami.  

Sledované popílkocementové vzorky v agresivním prostředí jsou oproti betonům méně 
odolné a vykazují po 180 dnech částečné porušení na povrchu vzorků.   

6.1.5 Návrh receptury směsí na bázi popílku, cementu a bentonitu   
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Jako další byly odzkoušeny receptury směsí vytvořené na bázi různých druhů popílků, 
cementu a bentonitu. Zkoušené směsi měly být použity jako výplňový materiál při likvidaci 
hlavních důlních děl, přičemž musely splňovat základní požadavky dané normou. Přísada 
bentonitu v receptuře měla opět zvýšit vodotěsnost směsi a zlepšit tak její vlastnosti na 
vodonepropustnost, aniž by ovlivnila jiné vlastnosti, zejména pevnost směsi. Receptury směsí 
byly navrženy a namíchány ve složeních:  

� K10 – 10 % cement Hranice CEM 42,5 R, fluidní popílek z teplárny Kladno 
odebraný z čistírny pod silem dne 12.02.2007, 10 % přísady bentonitu, 

� K5 – 5 % cement Hranice CEM 42,5 R, fluidní popílek z teplárny Kladno 
odebraný z čistírny pod silem dne 12.02.2007, 10 % přísady bentonitu, 

� T10 – 10 % cement Hranice CEM 42,5 R, fluidní popílek z energetiky Třinec 
odebraný z kotlů 11-12, dne 12.02.2007, 10 % přísady bentonitu, 

� T5 – 5 % cement Hranice CEM 42,5 R, fluidní popílek z energetiky Třinec 
odebraný z kotlů 11-12, dne 12.02.2007, 10 % přísady bentonitu, 

� P10 - 10 % cement Hranice CEM 42,5 R, popílek z teplárny Přerov, 10 % 
přísady bentonitu, 

� P5 - 5 % cement Hranice CEM 42,5 R, popílek z teplárny Přerov, 10 % přísady 
bentonitu. 

Opět byl jako přísada použit bentonit Sabenil 65, výrobce Keramost a.s, (příloha č. 9). 

Popílky použité do zkušebních směsí dosahovaly různého chemického složení, jak je 
uvedeno v tabulce č. 42. Z této je patrné, že největší rozdíl je ve volném CaO, jehož množství 
je u fluidních popílků až trojnásobné. 

 

Tab. 42 – 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  

 

Při míchání směsí musely být opět splněny základní požadavky, které byly dány tak, 
aby směs mohla být využitelná v praxi a to zejména: 

� použití co nejnižšího vodního součinitele při záměsi, s možností použití 
plastifikátorů, 

� adekvátní tekutost směsi v takové míře, aby byla dopravitelná potrubím o 
průměru 150 – 200 mm na vzdálenost min. 50 m, 
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� co nejnižší obsah vzduchu v čerstvě vytvořené směsi. 

Namíchané směsi byly podrobeny normovým zkouškám a to především zkouškou 
rozlitím [31], u každé směsi byla vypočítána objemová hmotnost [32] a u každé směsi byl 
stanoven obsah vzduchu – tlakovou metodou [33]. Výsledky zkoušek při míchání čerstvých 
směsí jsou zaznamenány v níže uvedené tabulce č. 43.  
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Tab. 43 - Výsledky zkoušek čerstvých  směsí na bázi cementu popílku a bentonitu 

označení v. součinitel rozliv (mm) označení objemová hmotnost (Kg.m-3) Vzduch (%) 

K10 1,2 700x700 F6 1422  0,3  

K5 1,1 690x700 F6 1450  0,3 

T10 1,2 700x730 F6 1475  0,5 

T5 1,1 660x670 F6 1445  0,7  

P10 0,9 900x900 F6 1487  0,4 

P5 0,9 970x970 F6 1440  0,4   

  

Na obrázcích 39 – 44 jsou vyfotografovány zkoušky rozlitím směsí K5, K10, T5, T10, 
P5 a P10. 

  

Obr. 39 – Zkouška rozlitím - směs K5 Obr. 40 – Zkouška rozlitím - směs K10 

    

Obr. 41 – Zkouška rozlitím - směs T5 Obr. 42 – Zkouška rozlitím - směs T10 



Ing. Jan KOSTKA VYUŽITÍ POPÍLKU A POPÍLKOVÝCH SUSPENZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ DOLŮ A PŘI VÝSTAVBĚ HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ 

 

 97 

  

Obr. 43 – Zkouška rozlitím - směs P5 Obr. 44 – Zkouška rozlitím - směs P10 

Každá směs byla namíchána v množství odpovídající objemu 15-ti zkušebních těles -  
krychlí o rozměru 150 x 150 x 150 mm, které byly uloženy ve vlhkém prostředí. Všechna 
zkušební tělesa měla být podrobena zkouškám ztvrdlého betonu. 

V původním záměru, měla být podrobena vždy 3 zkušební tělesa zkouškou pevnosti 
v tlaku [34] po 1, 7-mi a 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí, aby mohla být vytvořena křivka 
nárůstu pevnosti. Ovšem po jednom dni tuhnutí a tvrdnutí mohla být zkouškou na pevnost 
v tlaku podrobena pouze 3 zkušební tělesa směsi K5 a K10, která jako jediná vykázala 
měřitelnou pevnost v tlaku. Ostatní zkušební tělesa navržených směsí nemohla být po jednom 
dni tuhnutí a tvrdnutí uvedenou zkouškou odzkoušena. Proto bylo přistoupeno k operativnímu 
řešení s tím, že 3 zkušební vzorky všech navržených směsí budou podrobeny zkoušce 
pevnosti v tlaku po 7-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí a následně 3 zkušební tělesa směsí T5, T10, 
P5 a P10 budou podrobena zkoušce pevnosti v tlaku po 14-ti dnech tuhnutí a tvrdnutí, aby 
mohla být vytvořena uvedená křivka nárůstu pevnosti, viz. tabulka 44. 

 

Tab. 44 – 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-
lek Bent. CEM 1den ∅∅∅∅ 7 dnů ∅∅∅∅ 14 dnů ∅∅∅∅ 28 dnů ∅∅∅∅ 

0,52 4,07 - 4,67 

0,74 3,64 - 4,80 K10 K 10 10 

0,63 

0,63 

4,08 

3,74 

- 

- 

4,81 

4,76 

0,48 1,55 - 3,85 

0,49 1,73 - 4,44 K5 K 10 5 

0,48 

0,48 

1,39 

1,56 

- 

- 

4,09 

4,13 

- 1,80 4,43 4,81 

- 1,67 4,22 4,73 T10 T 10 10 

- 

- 

1,73 

1,73 

3,6 

4,09 

4,73 

4,76 

- 1,05 3,79 4,56 

- 1,07 3,65 3,99 T5 T 10 5 

- 

- 

1,05 

1,06 

3,71 

3,72 

4,66 

4,40 
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- 0,81 1,01 1,70 

- 0,77 1,20 1,67 P10 P 10 10 

- 

- 

0,80 

0,79 

0,98 

1,06 

1,61 

1,66 

- 0,12 0,14 0,16 

- 0,09 0,13 0,14 P5 P 10 5 

- 

- 

0,11 

0,11 

0,14 

0,14 

0,15 

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. 

Zkušební vzorky všech směsí po 7-mi dnech vykázaly měřitelné pevnosti a následně 
byly použity 3 zkušební vzorky směsi T5, T10, P5, P10 ke zkoušce pevnosti měřené po 14-ti 
dnech tuhnutí a tvrdnutí, kde i zde uvedené zkušební vzorky vykázaly patřičný pevnostní 
nárůst.  

Následně byly 3 zkušební vzorky z každé navržené směsi odzkoušeny na pevnost 
v tlaku po 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí, kdy všechny odzkoušené vzorky vykázaly 
pevnostní nárůst v tlaku. Veškeré uvedené pevnostní hodnoty byly zaznamenány v tabulce 
č. 44 a následně byly z naměřených hodnot vytvořeny dva grafy, ve kterých byly 
zaznamenány pevnostní křivky. 

Další 3 zkušební tělesa z každé navržené směsi měla být po 28-mi dnech zrání 
podrobena zkoušce metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou [35] a ze zbylých 
zkušebních těles - krychlí měly být po 28-mi dnech zrání odvrtány zkušební vzorky, které 
měly být podrobeny zkoušce na nepropustnost vody. Ovšem již 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. Z tohoto důvodu nebyly již ze zbylých zkušebních těles – krychlí odvrtány zkušební 
vzorky, které by byly podrobeny zkouškám na nepropustnost vody. Průběh zkoušky metodou 
měření hloubky průsaku tlakovou vodou, provedený na zkušebních vzorcích K5 a K10, byl 
zadokumentován na obr. 47 a 48 uvedených na straně 108. 

V prvním níže uvedeném grafu znázorněném na obrázku č. 45 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. 

 



Ing. Jan KOSTKA VYUŽITÍ POPÍLKU A POPÍLKOVÝCH SUSPENZÍ PŘI UZAVÍRÁNÍ DOLŮ A PŘI VÝSTAVBĚ HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ 

 

 99 
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Obr. 45 – Logaritmická regrese nárůstů pevností směsí s použitím 5% cementu 

Zatímco směs fluidního popílku K5 má nárůst pevnosti plynulý, který po 28-mi dnech 
zrání nabývá pevnosti dosahující hodnot 4 MPa, tak směs popílku T5 má nárůst pevnosti 
prudký, který po jednom dni tuhnutí a tuhnutí nevykazuje měřitelnou pevnost a zřetelný 
nárůst pevnosti probíhá až od 7 dne a po 28-mi dnech přesahuje hodnoty 4 MPa. Hodnota 
pevnosti směsi P5 je sice pozvolná, nicméně nepatrná nepřesahující ani hodnotu 0,5 MPa. 

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 druhém grafu znázorněném na obrázku č. 46 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. 46 – 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 dnech tuhnutí a tvrdnutí vykazují zkušební 
vzorky 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 
dosahuje 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.     

Hlavním faktorem zkoušek byla přísada bentonitu, která měla příznivě ovlivnit 
vodonepropustné účinky v navrhovaných recepturách směsí. Ovšem zkušební vzorky 
navržených popílkových směsí podrobené zkouškou metody měření hloubky průsaku 
tlakovou vodou [35] vykázaly, že zkušební vzorky – krychle zkoušené výše uvedenou 
metodou neprokázaly ani v jednom případě vodotěsnící účinky, jak je vidět na obr. 47 a 
48. Do jedné hodiny po nasazení zkušebních vzorků – krychlí na zkušební stolici, 
všechny zkušební vzorky prosákly vodou.  

Ve výše uvedené zkoušce byly použity zkušební vzorky – krychle, které byly po celou 
dobu zrání, tedy po dobu 28 dnů uloženy pouze ve vlhkém prostředí, což je standardní postup 
u zkušebních vzorku vyrobených z popílkových směsí. Vzhledem ke skutečnosti, že vzorky 
zkoušené metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou nevykázaly žádných 
vodotěsnících účinků byly zbylé zkušební vzorky po 28 dnech zrání na jeden den uloženy do 
vodní lázně. Od tohoto vodního uložení se očekávalo, že bentonit obsažený ve zkušební směsi 
směsi po kontaktu s vodou nabobtná aktivuje tak své vodotěsnící účinky. Tato úvaha se z části 
potvrdila, protože takto jeden den uložené zkušební vzorky ve vodní lázni po nasazení na 
zkušební stolici odolaly průsaku tlakovou vodu zhruba 6 hodin. Následně všechny zkušební 
vzorky – krychle prosákly vodou. Z tohoto důvodu nebylo již přistoupeno ke zkouškám na 
nepropustnost vody. 

  

Obr. 47 – Znázorněné průsaky na zkušebních 
krychlích směsí K5 a K10 

Obr. 48 – Patrný totální průsak krychle 
popílkové směsi K10 
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Částečné nabuzení vodotěsnících účinků bylo dosaženo uložením zkušebních 
vzorků – krychlí na jeden den do vodní lázně. Krychle byly do vodní lázně uloženy až po 
28-mi dnech zrání, takže nedošlo k jejich rozpuštění nebo roztmelení. Tímto uložením se 
dokonce podařilo nabudit pozitivní vodotěsnící vlastnosti bentonitu obsaženého ve směsi 
ovšem tyto v konečné fázi nebyly natolik účinné, aby celkově ovlivnily 
vodonepropustnost celého zkušebního vzorku. Důvod, že navržené směsi popílku, cementu 
a bentonitu nemají žádné vodotěsnící schopnosti, je patrně ten, že duté kuličky popílku 
inklinují k vysoké nasákavosti vody a to i přesto, že popílek společně s cementem má 
sekundární hydraulické vlastnosti a společně tvoří vodonerozpustnou cementopopílkovou 
matrici. Takto hydraulicky stmelená směs je sice vodou nerozpustná ovšem nemá již 
dalších těsnících účinků a proto její využití při tvorbě těsnících směsí při zakládání 
jámových stvolů je bezpředmětné. 

Vzhledem k zjištěným výsledkům pevností v tlaku a průsaků tlakovou vodou nebyly 
již vytvořeny srovnávací zkušební vzorky namíchané pouze z čistého popílku a 5-ti % nebo 
10-ti % cementu bez přísady bentonitu. 

7 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRY 

V rámci předložené disertační práce, byly shrnuty veškeré poznatky a technologické 
postupy, které byly v minulosti zjištěny a zadokumentovány v rámci likvidací hlavních 
důlních děl nacházejících se v ostravsko-karvinském revíru. Komplexně byly 
zadokumentovány veškeré společnosti zabývající se touto problematikou, včetně používaného 
způsobu likvidace a seznamu zlikvidovaných děl, byl vypracován seznam havárií spojených 
s nedokonalou likvidací důlních děl v našem regionu a současně byly popsány způsoby a 
možnosti likvidace hlavního důlního díla v OKR. V rámci toho byly zhodnoceny receptury 
hydraulicky stabilních směsí, které byly navrhovány a zkoušeny právě pro předmětné 
likvidace spočívající v zasypávání důlních jam zpevněným, hydraulicky stabilním materiálem 
v rozsahu celého jámovém stvolu. Dále bylo do práce zahrnuto i zhodnocení stávajících 
materiálů a konstrukcí vhodných pro výstavbu hrázových objektů. 

Z popsaného chronologického vývoje navržených receptur, které splňovaly základní 
podmínku pevnosti v tlaku 2 nebo 5 MPa, byly nakonec použity směsi, ve kterých byl použit 
popílek z provozoven Ostravského regionu v kombinaci s minimální složkou různého pojiva. 
V důsledku finanční efektivnosti, zlepšení technologických postupů, či jiných normativních 
příčin je v současnosti používána pouze receptura na bázi směsi popílku s 5 % cementu, který 
se míchá v požadovaném poměru a konzistenci v betonárně, která zaručí potřebnou kvalitu 
směsi. 

V kapitole zabývající se hrázovými objekty, byly nejprve zhodnoceny hrázové objekty 
vytvořené ze sádry, technologie jejich výstavby a samotná sádra, jakožto stavební materiál. 
Následně bylo v rámci projektu P č. 48-06, vybráno několik nových směsných, 
rychletuhnoucích, stavebních materiálů, vhodných pro stavby VVUH, u nichž by bylo možné 
zavedení na obchodní trh a které již byly použity při stavbách v OKD či v podzemním 
stavitelství. 
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V experimentální části byl návrh a provedení potřebných zkoušek nových receptur 
směsí, které by mohly být vhodné pro zakládání jam v celém jámovém stvolu. Při návrhu 
receptur byla brána v potaz zejména problematika veliké fluktuace důlních vod, které přitékají 
do ukončených, ale i činných míst důlních systémů a tvorba důlního plynu - metanu, který 
vzniká ve stařinách, kumuluje se ve vzniklých kavernách a následně proniká až na povrch. 
V těchto případech je kromě dané pevnosti brána na zřetel i vodo a plynonepropustnost 
hydraulicky pevné směsi, která by měla zaručit zabránění průnikům na povrch nebo do 
aktivních částí dolu a tvorbě kaveren. Zejména při zaplňování jámové tůně, která je zaplavena 
vodou vyžaduje likvidace speciální požadavky na základkový materiál, jeho dostatečné 
pevnosti a těsnící účinky.   

Z tohoto důvodu byly navrženy receptury hned několika záměsí. Jednalo se o záměsi 
tvořené z jedno a třísložkového betonu a směsi na bázi cementu a různých druhů popílků. 
Jako těsnící přísada, která měla za úkol příznivě ovlivnit nepropustnosti směsí a zároveň 
zachovat ostatní důležité vlastnosti byl použit bentonit. Receptury klasického betonu 
s přísadou bentonitu měly být použity při tvorbě jámových zátek, u kterých jsou těsnící 
účinky požadovány. U směsi na bázi popílků a cementu měla přísada bentonitu příznivě 
ovlivnit pouze vlastnosti vodonepropustnosti tak, aby nedocházelo k možným tvorbám 
kaveren, které by mohly následně nebezpečně ovlivnit zlikvidované dílo. Výsledky zkoušek 
prokázaly: 

� Ze všech navržených receptur zhotovené malty prokázaly i bez přidání plastifikátoru 
optimální tekutost odpovídající podmínce dopravitelnosti směsi. 

� Veškeré zkušební vzorky na bázi čistého betonu vykázaly adekvátní pevnosti v tlaku po 
28-mi dnech zrání, jen s nepatrnými rozdíly spočívající v menším obsahu cementu, který 
byl nahrazen přísadou bentonitu, v rozdílu betonu s  jedno a třísložkovou frakcí kameniva 
a ve způsobu uložení. 

� Přísada bentonitu příznivě ovlivňuje těsnící účinky navržených směsí. Vzorky betonu 
uložené ve vodní lázni prokázaly podstatně vyšší těsnící účinky, než zkušební vzorky 
uložené pouze ve vlhkém prostředí, rovněž jednosložkový beton vykázal vyšší 
vodotěsnost než beton třísložkový. 

� Při použití přísady bentonitu musí být dán veliký zřetel na adekvátní promísení tak, aby 
byl bentonit dokonale rozmísen v celé směsi. 

� Pevnosti směsí na bázi fluidních popílků vykázaly pozvolný nárůst s hranicí po 28-mi 
dnech zrání přesahující hranici 4 MPa.   

� Směsi klasických popílků měly po 28-mi dnech nárůst pevnosti ještě pozvolnější, směs s 5 
% cementu nepřesáhla pevnost v tlaku 0,2 MPa. 

� Směsi na bázi popílku a cementu s přísadou bentonitu neprokázaly žádné vodotěsnící 
účinky, již po jedné hodině došlo k dokonalému prosáknutí a doslova protečení 
zkušebního vzorku. Tyto vlastnosti neovlivnilo ani uložení zkušebních vzorků po 28-mi 
dnech zrání na jeden den do vodní lázně. 

Na základě výsledků práce je možné formulovat tyto závěry: 

� 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 
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přísadu bentonitu a dojde tak k maximálnímu „nabobtnání“ směsi a zaplnění 
celého likvidovaného prostoru. 

� Směsi na bázi fluidního popílku, cementu a bentonitu mají po 28-mi dnech 
zrání odpovídající pevnosti v tlaku přesahující 2 MPa, které jsou při likvidaci 
jam požadované. Tyto pevnosti ovšem nepřesahují hodnot 5 MPa a zvětšení 
dávky pojiva – cementu, aby se zvýšila pevnost v tlaku směsi, je ekonomicky 
neefektivní.        

� Směsi na bázi klasického popílku, cementu a bentonitu vykazují podstatně 
pomalejší nárůst pevnosti v tlaku než směsi s popílkem fluidním. Po 28-mi 
dnech zrání nevykázala ani jedna ze směsí pevnost v tlaku převyšující 2 MPa a 
pro likvidaci hlavních důlních děl jsou tudíž nevyhovující. 

� Směsi na bázi popílku a cementu, ani s příznivými vlastnostmi způsobené 
přísadou bentonitu, nedosahují dostatečných těsnících účinků, které by 
pozitivně ovlivnily vodonepropustné a plynonepropustné vlastnosti směsi 
použité při likvidaci hlavního důlního díla. 
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