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ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽE V UHELNÉ SLOJI 
 
Abstract:  

The range of chemical grouts using in mining increases rapidly as well as 
requirements on special reinforcing and sealing grouting technologies with high target 
parameters. Connecting demands of knowledge of grout properties and behaviour during 
grouting process are necessary for a design and control of the grouting technologies. The 
article contains the survey of chemical grouts used in coal mining (first of all on the base of 
polyurethane resins) and experience grouting technology and its parameters i.e. the spacing 
of grouting boreholes, grouting pressure, injection volume as well as properties of reinforced 
rocks and coal. 
 
Úvod 

 Stabilizační injektáže představují účinnou metodu ovlivňování horninového masivu 
v okolí důlních děl. V uhelných dolech jsou předmětem zpevňování především boky důlních 
chodeb ražených v mocných slojích popř. počva, která často bývá prorostlá uhelnými 
proplástky a má tendenci snadno bubřet. Zpevňování je rovněž často prováděno v průvodních 
horninách horninového masivu v místech, které jsou oslabeny výskytem tektonických pásem, 
popř. je nepříznivě ovlivněn dobývacími a přípravnými pracemi v předmětných oblastech. 
Uhelné sloje a málo pevné porušené průvodní horniny často s vysokým obsahem uhelné 
hmoty vyžadují specifické vlastnosti zpevňujících injektážních médií, zejména nízkou 
viskozitu ve fázi injektáže a vysokou adhezi k povrchu injektovaných hornin. Tyto požadavky 
většinou nesplňují klasické injektážní hmoty na bázi cementových suspenzí, ale velmi dobře 
jim vyhovují nová chemická injektážní média, tvořená syntetickými pryskyřicemi. Největšího 
rozšíření dosáhly v podmínkách uhelných dolů zejména různé varianty polyuretanových 
hmot. Cílem zpevňující chemické injektáže s využitím polyuretanových pryskyřic je 
v podstatě zvýšit pevnost, soudržnost a deformační schopnosti oslabených průvodních hornin 
a uhelných slojí v předmětných oblastech ( např. boky důlních chodeb, přechody porub - 
porubní chodba, počva chodeb aj.  ) a tím přispět k omezení účinků tlakových a dynamických 
projevů, které jsou ve většině případů odvislé od prováděných hornických prací v daných 
oblastech. Laboratorní a polní výzkumné práce, které byly provedeny na Ústavu geoniky AV 
ČR Ostrava, umožnily zformulovat praktická doporučení a zásady pro optimální postupy 
stabilizačních injektáží v podmínkách uhelných dolů. 

 
Vlastnosti injektovaných hornin 

Stanovení hodnot mechanických vlastností injektovaných hornin – geokompozitů má 
základní význam pro projektování stabilizačních injektáží. V oblasti injektování hornin 
karbonského horninového masivu, kde je možné šíření injektážního média především podle 
ploch diskontinuit ( tj. podle trhlin, vrstevních ploch, popř. kaveren ), je potřeba znát adhezní 
vlastnosti injektážních médií k horninám při tahovém nebo střihovém namáhání. Pro měření 
adhezních vlastností injektážních pryskyřic k průvodním horninám lze použít vybrané typy 
zkoušek, používaných pro testování hornin v geomechanice a upravených tak, aby 
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vyhovovaly dané problematice. Odlišná situace je u zjišťování adhezních vlastností inj. 
pryskyřic k uhlí, kde z důvodů malé soudržnosti uhlí a nízkých pevnostních parametrů nelze 
připravit zkušební tělesa jako u hornin průvodních a tím pádem nelze přímo tyto adhezní 
vlastnosti zjišťovat.  

Při měření tahových vlastností ( zkouška v příčném a prostém tahu ) zainjektovaných 
diskontinuit je v podstatě měřena adheze injektážních pryskyřic k horninám, která je 
rozhodující vlastností při tahovém namáhání geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou. 
Výzkum byl proveden s použitím dvou typů polyuretanových dvousložkových injektážních  
pryskyřic (Bevedan – Bevedol WF a S) s minimální a výraznou změnou objemu při 
polymeraci a jednoho typu dvousložkové nenapěňující organicko-minerální pryskyřice 
Geoflex a karbonských pískovců. 

Výsledné hodnoty adhezí v příčném tahu u suchých diskontinuit ( cca 6 – 7 MPa ) jsou 
výrazně vyšší než výsledné hodnoty adhezí zjištěné v prostém tahu ( cca 2,0 – 4 MPa ), což je 
pravděpodobně způsobeno skutečností, že příčný tah je metoda nepřímá a příčný tah ve 
vzorku je vyvozován ve směru kolmém tlakovým napětím.  

Je zřejmé, že adhezní pevnosti inj. pryskyřic k pískovcům výrazně klesají se zvýšenou 
vlhkostí injektovaných diskontinuit a pohybují se pod hranicí 1 MPa u zkoušky v prostém 
tahu, u zkoušky v příčném tahu se hodnoty pohybují v rozmezí cca 2 – 4 MPa.  

Dále je zřejmé, že na hodnoty adhezí má vliv kvalita ploch injektovaných 
diskontinuit.Většina zkoušek, provedených na vzorcích s diskontinuitou vzniklou lomem 
( vyšší drsnost povrchu trhliny ) vykazují  vyšší hodnoty tahových adhezních pevností, než je 
tomu u vzorků s trhlinou vzniklou řezáním. U těchto zkoušek nelze určit přesnou hodnotu 
adhezí inj. médií k pískovcům z důvodu porušení geokompozitů mimo injektovanou 
diskontinuitu, můžeme pouze s určitostí konstatovat, že tyto hodnoty adhezí  byly vyšší než     
3 MPa. 

Z  výsledků hodnot adhezí měřených na vzorcích s trhlinou s větším rozevřením 
můžeme konstatovat, že tyto hodnoty jsou srovnatelné s hodnotami zjištěnými na vzorcích, 
které byly slepeny kontaktně. 

Z výsledků zkoušek je zřejmé, že hodnoty adhezí zjišťované v prostém tahu u 
organicko - minerální pryskyřice Geoflex se pohybují na horní hranici výše uvedeného 
rozmezí adhezních pevností,  tj. cca 4 MPa. 

Z měření střihových vlastností geokompozitů se zainjektovanopu diskontinuitou 
(zkouška ve skloněných matricích, měření čisté střihové adhezní pevnosti) je zřejmé, že na 
výsledné hodnoty má vliv nejen vlastní adheze injektážních pryskyřic, ale i normálové napětí 
na zainjektovanou diskontinuitu.  

Z výsledných hodnot adhezních střihových pevností ve skloněných matricích byly 
sestrojeny mezní přímky adhezních střihových pevností karbonských hornin. Z těchto přímek 
můžeme usuzovat na střihové pevnosti při různých normálových napětích ve slepené 
diskontinuitě a na „čistou střihovou pevnost“ ( tj. při nulovém normálovém napětí ve střihové 
ploše ). Hodnoty „čistých střihových pevností“, odečtené z těchto přímek, se pohybovaly 
v rozmezí  3,9 – 8,4 MPa. Z přímých měření „čisté střihové pevnosti“ je zřejmé, že tyto 
hodnoty jsou výrazně nižší - cca max. 4 MPa, což potvrzuje naši domněnku, že normálové 
napětí působící na diskontinuitu ovlivňuje střihovou pevnost geokompozitů, proto pro 
určování čisté střihové pevnosti budou vhodnější přímá měření. U diskontinuit ve vlhkém 
stavu se tyto čisté střihové pevnosti pohybují v rozmezí 0,3 – 0,9 MPa. 

V rámci výzkumu vlastností geokompozitů byly rovněž zjišťovány těsnící schopnosti 
zainjektovaných diskontinuit proti účinkům tlakové vody. Zainjektované trhliny byly 
namáhány tlakovou vodou, která mohla pronikat v nejméně příznivé situaci a to podél ploch 
zainjektovaných diskontinuit. ( obr. 1 ) Je zřejmé, že výsledky těchto měření jsou použitelné 
v jiných oblastech používání inj. hmot než v hornictví ( např. podzemní stavitelství ). 



Provedená měření ukázala, že zainjektované diskontinuity u suchých a kontaktně 
zainjektovaných ploch trhlin odolávají tlakům vody cca 2 – 3 MPa u polyuretanových 
pryskyřic, u organicko-minerální pryskyřice se tyto tlaky pohybují v rozmezí cca                 
1,5 – 2,0 MPa. Geokompozity s diskontinuitami zainjektovanými ve vlhkém stavu nebo 
s diskontinuitami s definovaným rozevřením odolávaly tlakům vody v rozmezí 0,5 – 1,5 MPa 
u obou typů inj. pryskyřic. Dokonce u geokompozitů s diskontinuitami, jejichž plochy byly 
extrémně hladké ( tzv. ohlazy ), měření potvrdila dobrou přilnavost a těsnící schopnost 
polyuretanových pryskyřic -  cca 1,5 – 2 MPa. 
 Z důvodů výše uvedených nelze u uhlí použít přímé měření adhezních vlastností 
chemických injektážních médií, proto byl připraven geokompozit z drceného uhlí , které bylo 
vpraveno do tlakové injektážní nádoby a zainjektováno polyuretanovou inj. pryskyřici 
Bevedan – Bevedol S. Pórovitost uhlí byla cca 30 % se zastoupením zrn větších než 10 mm 
cca 50 %. Je zřejmé, že in situ má mechanicky porušenná uhelná sloj daleko menší pórovitost 
( myslí se zde prostor, ve kterém může inj. směs proudit ) cca do 5 %.  Zkušební tělesa o 
průměru 48 mm se štíhlostním poměrem 1 : 2, připravená ze zainjektovaného uhlí byla 
podrobena zkouškám v prostém tlaku, kde byly sledovány následující parametry – pevnost 
v tlaku, modul přetvárnosti a Poissonova konstanta. Výsledné hodnoty pevnosti v tlaku se 
pohybovaly v rozmezí 35 – 48 MPa, moduly přetvárnosti  v rozmezí 2800 – 3400 MPa a 
Poissonova konstanta dosahovala hodnot okolo 0,35, vyjímečně 0,4. Z hodnocení výsledných 
pevností v tlaku a způsobu porušení uhelných zrn lze usuzovat, že chemické zpevňující 
injektáže uhelných slojí mají vysokou účinnost ( po provedených zkouškách bylo zjevné, že 
adheze zrn k pryskyřici je dosti vysoká ). Ze zkoušek je zjevné, že injektáží uhelné sloje 
vzniká nový geomateriál, který bude mít odlišné vlastnosti než samotná uhelná sloj.  Je nutno 
zdůraznit, že ve výzkumu geokompozitů vytvořených na bázi uhelné hmoty bude nutno dále 
pokračovat, přiblížit se podmínkám in situ a zpřesňovat poznatky o chování těchto 
geokompozitů.  Na obr. č.  2 je znázorněn záznam zkoušky geokompozitu v jednoosém tlaku. 
  
Parametry injektáží 

Základní parametry injektáže zahrnují injektážní tlak, dosah injektáže, spotřebu 
injektážního média a vlastnosti injektovaných hornin. 
      Injektážní tlak v podmínkách trhlinových injektáží by měl být co nejvyšší z hlediska 
požadovaného efektivního dosahu, ale přitom by neměl porušovat horninové prostředí. 
Stanovení hodnoty injektážního tlaku v daných podmínkách lze provést poměrně přesně na 
základě vodních tlakových testů. Pro podmínky relativně menších stabilizačních injektážních 
prací v důlních dílech lze vycházet ze zkušeností a poznatků z analogických předchozích 
poměrů. Teoreticky vzato je horní hranice injektážního tlaku limitována velikostí primárního 
napětí v masivu ( ve vztahu k pevnostním vlastnostem  horniny ). V podmínkách podzemních 
děl v několikasetmetrových hloubkách jsou používané injektážní tlaky hluboce pod touto 
hranicí. Je třeba si uvědomit, že provozní injektážní tlak, vyvozený čerpadlem, působí pouze 
v bezprostředním okolí injektážního vrtu a se vzdáleností výrazně klesá ( udává se pokles 
tlaku min. 1 MPa na 1 m). U napěňujících injektážních hmot vzniká plyn, který může 
způsobit krátkodobé zvýšení injektážního tlaku v průběhu reakce. Skutečné injektážní tlaky 
v podmínkách karbonských hornin se zpravidla pohybují v rozmezí 4 – 8 MPa, jen výjimečně 
dosahují 12 MPa. Nižší tlaky se používají při injektáži uhelného pilíře, vyšší tlaky při 
injektáži průvodních hornin. Injektážní tlak by měl být udržován pod hranicí tlaku, při němž 
dochází ke štěpení hornin, převládají-li v masivu otevřené trhliny. Naopak při převládajících 
vyplněných nebo uzavřených trhlinách je vhodné použít vyšších tlaků.  
      Dosah injektáže neboli vzdálenost okraje injektované oblasti od vrtu je ovlivněna 
injektážním tlakem, propustností hornin, viskozitou injektážního média a dobou reakce. 
Z veličin, které můžeme ovlivnit, je to především doba reakce, která má z pohledu dosahu 



injektáže  rozhodující význam. U injektážních hmot s reakční dobou v řádu několika minut lze 
v podmínkách porušených karbonských hornin a uhlí předpokládat dosah injektáže v rozmezí 
1 – 3 m, u hmot s kratší dobou reakce (1 – 2 min.) je efektivní dosah  0,5 - 1 m. V těchto 
podmínkách je zpravidla dosah velmi nepravidelný v závislosti na porušení a anizotropii 
horninového prostředí. 
      Spotřeba injektáže je vedle parametrů vlastního procesu injektáže ( injektážní tlak, 
viskozita a doba tuhnutí injektážní směsi, režim čerpání ) závislá především na charakteru 
horninového prostředí, především na pórovitosti a trhlinovém systému. Proto jsou hodnoty 
spotřeby injektážních hmot velmi rozdílné. V podmínkách karbonských hornin a uhlí se 
spotřeba injektážních hmot pohybuje nejčastěji v rozmezí 15 – 30 l na 1 m injektážního vrtu.    
 
Praktický příklad zpevnění uhelné sloje 

V rámci projektu ČBÚ bylo provedeno zkušební zpevnění uhelné sloje č. 33 v bocích 
předmětné chodby č. 233 560 na lokalitě dolu Darkov, která je vystavena vlivům dobývacích 
prací, prováděných v nadložní sloji. Tato chodba se nachází v předpolí porubu č. 231 501, 
kterým je dobývána nadložní sloj č. 31. Chodba má subparalelní orientaci s porubní frontou a 
mocnost průvodních hornin mezi slojemi je cca 55 m. Půdorysná vzdálenost hranice zastavení 
dobývacích prací v nadložní sloji od zpevňované chodby je 25 m. 

Pro zpevnění uhelné sloje v předmětné oblasti byla použita kombinovaná kotevně-
injektážní metoda s využitím injektážních svorníků délky 3 m Boltex-Pakran s těsnící 
manžetou, která je umístěna ve vzdálenosti cca 0,8 m od boku důlního díla, a injektážního 
média Bevedan-Bevedol S.  

Zpevnění uhelné sloje bylo provedeno v patnáctimetrovém úseku třídy č. 233 560 od 
křížení chodeb č. 233 560 a 233 563 po obou jejích bocích s roztečí vrtů jeden metr ve směru 
podélné osy chodby s šachovitým uspořádáním vrtů, umístěných cca ve třetinách výšky důlní 
chodby. Vyjímku tvoří první injektážní vrty v bocích důlního díla od výše zmíněného křížení 
chodeb, které byly umístěny cca v polovině výšky chodby č. 233 560. Dále bylo provedeno 
zpevnění uhelné sloje v okolí křížení chodeb, které bylo provedeno v rohových oblastech 
uhelného pilíře dvěmi navzájem kolmými dvojicemi injektážních vrtů nad sebou, umístěných 
cca do první a druhé třetiny výšky důlních chodeb  ( obr. č. 3 ). Parametry vrtání byly 
následující: 44 ks injektážních vrtů  délky 3 m a jejich průměr 42 mm. 

Během injektážního procesu byl prováděn monitoring parametrů injektážního procesu, 
byl sledován inj. tlak, množství vyčerpaného inj. média a dosah injektáže. Injektážní tlak se 
pohyboval v rozmezí 2,5 – 4 MPa, krátkodobě až 7 MPa ( asi u cca 2% vrtů ), celkem bylo 
vyčerpáno 1550 l injektážní směsi, což činí cca 35 l na jeden vrt. U cca 3 % injektovaných 
vrtů byla zaznamenáno vytékání inj. směsi ve vzdálenosti až 2 m, u všech pozorovacích vrtů 
byla ověřena komunikace inj. média v uhelné sloji do vzdálenosti ( až cca 0,75 m ), které jsou 
patrné z obr. č.  3. 

Pro posouzení výsledku a porovnání účinku zpevňující injektáže mezi zainjektovaným 
a nezainjektovanám úsekem předmětné chodby jsou prováděny dva druhy monitorujících 
měření :    
• měření deformací obloukové výztuže  
• měření napěťových změn v nadloží 33. sloje v nezainjektované a zainjektované oblasti 

důlní chodby pomocí dvou tenzometrických svorníků. Jejich instalace spočívala v navrtání 
dvou instalačních vrtů kolmo do nadloží v ose důlního díla o průměru cca 29 – 32 mm a 
délky 2,9 m. Další instalační krok představoval vlepení tenzometrických svorníků do 
předem navrtaných vrtů rotačním způsobem pomocí SIS ampulí.  

Četnost obou probíhajících monitorujících měření je odvislá od postupu porubu č. 231051 a 
jeho průmětné vzdálenosti od zpevněné části důlní chodby č. 233560.  



 Z výsledků monitorujících měření deformací v současné době nelze dosud určit, zda 
zainjektovaná oblast uhelné sloje ovlivnila hodnoty deformací obloukové výztuže, protože 
deformace jsou zatím velmi nízké. Z měření pomocí tenzometrických svorníků, která jsou 
daleko citlivější,  můžeme konstatovat, že větší změny zatížení svorníkové tyče vykazuje 
svorník v nezainjektované oblasti důlní chodby, z čehož lze usuzovat na rozdílné chování 
horninového masivu ( obr. č. 4  ). Na konečné závěry z tohoto injektážního pokusu si musíme 
počkat do doby ukončení dobývacích prací v nadložní sloji. Je zřejmé, že v monitorování 
bude třeba pokračovat i po ukončení dobývacích prací, protože časový faktor zde bude hrát 
svoji úlohu ve vývoji deformací horninového masivu a výztuže důlní chodby. 
 
Závěr 

Z praktického hlediska pro projektování a posouzení účinků stabilizačních injektáží 
horského masivu musíme brát v úvahu celou řadu vstupních údajů, ty nejzákladnější jsme se 
snažili zahrnout do tohoto příspěvku. Je třeba podotknout, že úspěch injektáže spočívá rovněž 
v dobré znalosti injektovaného prostředí, kterým je horninový masiv, jenž svojí rozmanitostí a 
proměnnými vlastnostmi může ovlivnit efekt injektážního procesu. 

U soudržných hornin bude velmi důležité hodnocení puklinového systému (kvalita 
ploch injektovaných diskontinuit, jejich drsnost, vlhkost, rozevření diskontinuit apod.). 
V obou případech pak budou svoji úlohu hrát i napěťové poměry v horninovém masivu a 
způsob, jakým je injektážní těleso in situ zatěžováno. U uhelné sloje bude výsledek zpevnění 
chemickou injektáží také záviset na míře jejího porušení ( tzn. rozevření puklin, jejich 
četnosti, průběžnosti atd. ). 

Z výše uvedených výsledků mechanických vlastností geokompozitů je zřejmé, že 
chemické stabilizační injektáže horninového masivu mají své opodstatnění a významným 
způsobem tento masiv ovlivní. Výsledky laboratorních zkoušek ukazují, že rehabilitace 
horninového diskontinuitního masivu pomocí chemických injektáži má význam rovněž tam, 
kde se uplatní jejich adhezní vlastnosti k horninám, kde jsou diskontinuitní systémy 
namáhány v tahu popř. v čistém střihu. Z tohoto pohledu by mohly zpevňující injektáže 
příznivě ovlivnit bezpečnost při vedení důlních děl a výstavbě podzemních geotechnických 
staveb ve stadiu výstavby, kdy není v rámci technologického cyklu zřízena dočasná popř. 
stálá výztuž důlního díla nebo stavby ( eliminace nadvýrubů, ochrana proti odpadávající 
hornině ze stropu a boků důlních děl a geotechnických staveb ). 
 

 
 


