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UHELNÉ GEOKOMPOZITY – VÝSLEDKY LABORATORNÍCH 
ZKOUŠEK 

 
Abstract:  
The coal seems reinforcing by chemical grouting largely changes properties and behaviour of 
hereby-grouted coal bed. This contribution deals with some laboratory test results of grouted 
coal samples failure, which clarify effect of reinforcing grouting from viewpoint of rock-burst 
protection in the coal mines. 
 
Úvod  
 Uhelné sloje představují jeden z nejslabších článků karbonského horninového masivu, 
proto důlní díla, která jsou vedena v uhelných slojích, bývají velmi často nejvíce postižena 
dymamickými projevy (důlní otřesy) a tlakovými účinky horninového masivu, které jsou ve 
většině případů odvislé od prováděných hornických prací v dobývacích polích. Jednou 
z možností, jak zvýšit pevnost, soudržnost a deformační schopnosti uhelných slojí, ve kterých  
jsou vedena důlní díla, je použití chemické injektáže s využitím polyuretanových pryskyřic. 
V tomto příspěvku bychom chtěli zainteresované seznámit s některými výsledky 
laboratorního výzkumu chování uhelných geokompozitů, připravených v laboratoři.  

Na minulém semináři v roce 2001 byly uvedeny některé výsledky vlastností uhelných 
geokompozitů, vytvořených z drceného uhlí, které bylo vpraveno do tlakové injektážní 
nádoby a zainjektováno polyuretanovou inj. pryskyřicí Bevedan – Bevedol S. Pórovitost uhlí 
byla cca 30 %, se zastoupením zrn větších než 10 mm cca 50 %. Je zřejmé, že in situ má 
mechanicky porušená uhelná sloj daleko menší pórovitost ( myslí se zde prostor, ve kterém 
může inj. směs proudit ). V podmínkách in situ předpokládáme, že při injektáži uhelné sloje 
v horninovém masivu vzniká síť proinjektovaných trhlin, vyplněná injektážním médiem, která 
ovlivní výsledné vlastnosti zainjektované uhelné sloje.  
Příprava zkušebních těles 

Pro přiblížení se podmínkám in situ, kde injektážní pryskyřice není v geokompozitech 
zastoupena tak velkým objemem jako u předchozích pokusů  ( cca 30 % ), byla připravena 
přibližně krychlová zkušební tělesa z geokompozitu (cca 50 x 50 x 50 mm), který byl tvořen 
krychličkami uhlí o hraně cca 20 mm a přibližně ortogonální soustavou umělých trhlin 
s rozevřením cca 0,5 až 1,5 mm ( obr. č. 1 ). Předem nařezané krychličky byly vloženy do 
krychlové formy a prostor mezi kostkami uhlí byl vyplněn injektážní hmotou Bevedan –
Bevedol S. Objem inj. pryskyřice v geokompozitu byl stanoven přibližným výpočtem na cca 
10 %. Bylo připraveno 8 zkušebních  těles z geokompozitu a 15 zkušebních těles z uhlí pro 
srovnání naměřených hodnot. Pro vlastní zkoušky bylo možno použít pouze čtyři zkušební 
tělesa z geokompozitu a sedm z uhlí, která vyhovovala podmínkám zkoušky. 

 
Výsledky měření 

U těchto vzorků byla zjišťována pevnost v jednoosém tlaku ( σpd ), modul přetvárnosti 
( Edef ), celková měrná přetvárná práce ( Wcelk ) a měrná přetvárná práce do meze pevnosti       
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( Wσpd ), vypočítaná z přetvárného diagramu, poměrné přetvoření při pevnosti v tlaku ( εσpd ). 
Také byl hodnocen způsob porušení vzorku. Zkušební tělesa z geokompozitu byla připravena 
tak, aby po vložení do lisu byly čtyři strany uhelných krychliček, které tvořily výsledné 
krychlové zkušební těleso, orientovány diagonálně ke směru zatěžující síly. Výsledné hodnoty 
výše uvedených parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

 
Tabulka č. 1: Pevnostní a přetvárné vlastnosti uhlí a geokompozitu 

Char. 
vzorku 

Číslo 
vzorku 

Obj. hm. 
( kg.m-3 ) 

εσpd 
( - ) 

Edef 
( MPa ) 

σpd 
( MPa ) 

Wcelk 
( J.m-3 ) 

W σpd 
( J.m-3 ) 

8449/1 1353 4,1 1370,6 46,44 828295 810515 
8449/2 1348 4,9 1358,3 53,89 1217210 1180850 
8449/3 1242 4,1 1249,51 39,41 702867 626926 
8449/4 1413 3,8 1290,02 37,84 625923 593413 
8449/5 1205 2,8 1050,31 18,99 266377 241961 
8449/6 1402 2,7 1298,1 27,14 325426 312479 

 
Č
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té

 u
hl

í 

8449/7 1231 2,8 1176 27,25 361120 347081 
8450/1 1256 3,2 1376,63 36,82 551682 546202 
8450/2 1216 3,4 1125,15 26,02 1459480 506246 
8450/3 1214 3,3 1360,85 37,27 632578 625159 

 
G
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ko

m
-p
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it 

8450/4 1122 2,3 587,242 11,12 693241 133977 
 

Ze srovnání výše uvedených hodnot je zřejmé, že naměřené hodnoty sledovaných 
parametrů se u čistého uhlí a geokompozitu výrazně neliší. Rozdíl můžeme nalézt u dvou 
vzorků geokompozitu (8450/2 a 8450/4 ) při srovnání hodnot měrné práce celkové a práce 
potřebné pro dosažení meze pevnosti, kdy Wσpd dosáhla 35 a 20% Wcelk, vzorky vykazovaly za 
mezí pevnosti reziduální pevnost.  U ostatních zkoušek Wσpd dosahovala 90 až 99 % Wcelk, 
což svědčí o okamžité ztrátě stability vzorků, kromě zbývajících dvou zkušebních těles 
geokompozitů. U těchto vzorků nebyla zjištěna žádná nebo pouze minimální reziduální 
pevnost za mezí pevnosti. Kritériem pro ukončení všech zkoušek v jednoosém tlaku byl 
pokles zatěžující síly o 50%. Pokud srovnáme způsob porušení zkušebních těles z čistého uhlí 
a vzorků připravených z geokompozitu, pak můžeme konstatovat, že u zkušebních těles z uhlí 
došlo v okamžiku překročení meze pevnosti v tlaku k jejich okamžitému kolapsu a 
k rozprsknutí vzorku a k vymrštění úlomků do stran (obr. č. 2 a 3). U všech zkušeních těles 
z geokompozitu po dosažení pevnosti v tlaku nedocházelo naakumulovanou energií k jejich 
vymrštění, ale vzorky si zachovávaly víceméně svůj původní tvar (obr. č. 4 a 5), u dvou, jak 
již bylo uvedeno, byla naměřena reziduální pevnost za mezí pevnosti. Přetvárný diagram 
geokompozitu s reziduální pevností ze zkoušky v jednoosém tlaku je znázorněn na obrázku 
č. 6, typický přetvárný diagram uhlí je na obrázku č. 7. 

 
 

Závěr   
Na základě současných naměřených výsledků můžeme konstatovat, že: 
• Výsledné pevnosti v tlaku a moduly přetvárnosti jak u zkušebních těles 

neporušeného uhlí, tak u geokompozitů s injektovanými trhlinami jsou velmi blízké 
( což z pohledu protiotřesových opatření je spíše přínosem ), což znamená, že 
pomocí chemické injektáže lze dosáhnout poměrů odpovídajících neporušené 
uhelné sloji. 



• Předpokládáme, že při injektáži v horninovém masivu vzniká síť proinjektovaných 
trhlin, vyplněná injektážním médiem s novými adhezními vazbami, která zabraňuje 
náhlému uvolnění akumulované energie při překročení pevnosti uhlí a zároveň 
přispěje ke zvýšení soudržnosti uhelné sloje, tak jak ukázaly zkoušky v jednoosém 
tlaku. 

• Zjištěné skutečnosti z laboratorního výzkumu potvrzují zkušenosti se zpevňováním 
uhelných slojí ( které tvoří jedny z nejslabších a nejvíce porušených stavebních 
jednotek karbonského masivu v okolí důlních děl) chemickými injektážemi in situ. 
Vedle významného vlivu na stabilitu důlních děl v uhelné sloji vlivem jejího 
zpevnění se chemické injektáže uplatňují jako účinný pasivní prostředek v rámci 
protiotřesových opatření, neboť změna přetvárných vlastností uhlí a vznik jeho 
reziduální pevnosti za mezí porušení omezuje při vzniku důlního otřesu nebezpečí 
vymrštění porušené uhelné hmoty do prostoru důlního díla.  

 
V současné době výzkum vlastností a ovlivnění uhelné sloje pokračuje, připravují se 

nové zkušební vzorky, výrazněji přiblížené podmínkám in situ, např. nepravidelná síť trhlin, 
větší zkušební vzorky apod.  

  
  

 
   
  

 

 
 






