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STABILIZACE DŮLNÍ CHODBY POMOCÍ KOTVENÍ UHELNÉHO 
PILÍŘE 

 
Abstract 
 The paper deals with results of experiment executed within Czech  Mining Authority 
project concerning rockbursts. The different methods of reinforcing the rock mass (especially 
coal bed) in the vicinity of galleries were tested. Reinforcing was made by hydraulic bolts and 
cartridges with polyurethane resins. This contribution describes behaviour of reinforcing and 
unreinforcing part of the gallery mainly in connection to occurred rockbursts. 
 
Úvod  
 Uhelné sloje představují v karbonském horninovém masivu jednu z nejslabších 
stavebních jednotek. Velký problém představují z hlediska stability důlní díla vedená 
v mocných slojích. V rámci řešení projektu ČBU „Prognóza důlních otřesů , příčiny jejich 
vzniku a metody prevence“ byly prováděny v rámci jedné z jeho etapy „Možnosti ovlivnění 
(rozvolnění, zpevnění) uhelné sloje vybranými mechanickými zásahy – zářezy, flexibilními 
kotevními prvky, injektáží a zavlažováním v okolí porubních chodeb, zejména v mocných 
slojích“ experimentální úseky zpevnění chodeb ražených v mocných uhelných slojí  pomocí 
kotevní a kotevně injektážní metody s následným monitoringem zpevněných a nezpevněných 
úseků předmětných důlních děl.  

Tento příspěvek pojednává o výsledcích zpevnění experimentálního úseku proveden 
na lokalitě Doubrava OKD a.s.,Dolu ČSA o.z. Jedná se o zvýšení soudržnosti a deformační 
schopnosti 39. sloje o mocnosti cca 380 cm v pravém boku ( při pohledu ve směru odtěžení ) 
předmětné chodby č. 73911, k omezení účinků tlakových a dynamický projevů vznikajících v 
souvislosti s dobýváním porubu č.33956. Zpevnění bylo provedeno v délce 54 m od staničení 
377 m do staničení 323 m. Předmětná oblast je znázorněna na obrázku č.1. 

 
Popis vlastní realizace zpevnění 
 
 Zpevnění předmětného úseku bylo provedeno pomocí dělených hydraulicky 
upínaných svorníků BOLTEX 12 v kombinaci s ampulemi s dvousložkovou napěňující 
polyuretanovou pryskyřicí  (PUR).  Na rozdíl od předchozích pokusů, zahrnujících tlakovou 
injektáž (1) se v tomto případě jednalo o zpevnění pomocí frikčních kotevních prvků pouze s 
lepicím účinkem PUR ampulí, jejichž obsah vlivem expanze vyplnil vrt a bezprostředně 
přiléhající trhliny.   
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Obr. č. 1 Předmětná oblast 
 

  
Vyztužování hornin systémem BOLTEX je založeno na zaktivování třecích sil mezi 

svorníkem a stěnou vrtu rozepnutím svorníku. Základním prvkem systému je svorník z 
uzavřeného tenkostěnného profilu se speciálně podélně prolisovaným průřezem, který se 
tlakem hydraulického média (voda, emulze, injektážní směs) rozepne tak, že dolehne na stěnu 
vrtu a tím dochází k jeho ukotvení ve vrtu po celé jeho délce. Povrch svorníku se přitom 
přizpůsobí nerovnostem vrtu a hornina v bezprostředním okolí vrtu se částečně zhutní. V 
nedomáčknutých částech svorníků, tedy jedné až čtyřech podélných drážkách přitom vzniká 
určité předpětí, které si ponechává svou zbytkovou hodnotu i po ukončení působení tlaku 
uvnitř svorníku. Následkem toho vzniká velmi pevný kontakt mezi svorníkem a horninou a 
tedy i vysoká schopnost přenášení třecích sil.   
Svorník BOLTEX je vyřešen tak, že v případě místního přetížení se průměr svorníku zmenší 
a dojde k jeho uvolnění na krátkém úseku v okolí tohoto přetížení. Tento krátký úsek se může 
při dalším pohybu horninových vrstev prodlužovat, proto svorník může jako celek vykazovat 
určitou poddajnost ( flexibilitu ).  
 Předpokládali jsme, že kvalita stěn vrtů a podmínky v uhelné sloji nemusí být vždy 
ideální pro vlastní instalaci oproti podmínkám v pevnějších a stabilnějších horninách, kde se 
tyto svorníky běžně používají. Proto bylo rozhodnuto, že adhezní schopnost svorníků k uhelné 
hmotě bude zlepšena PUR ampulemi. Polyuretanová pryskyřice, obsažená v těchto ampulích, 
se při rozepínání svorníku  vytlačí a rozprostře podél svorníku, vlive své expanze 
naimpregnuje úseky stěn vrtů s vyšším porušením a tím pádem po vytvrzení zlepší adhezní 
podmínky mezi svorníkem a zpevňovanou uhelnou slojí. Základní parametry navrženého 
projektu zpevnění uhelné sloje byly následující: 

• Dělené svorníky BOLTEX 12: 
                        počet kompletů   150  ks  
                        délka     5  m ( 2 x 2,5 m ) 

33956

Hranice zastavení dob. prací 

Zpevněná oblast 



                                    podložky ( 150x150x4mm)  150   ks 
                                    upínací tlak    23  MPa 

• PUR ampule: 
                        Typ PUR S (BEVEDAN-BEVEDOL S) 
                        Počet 150 ks 
                        Délka              300 mm 
                        průměr                                             43 mm 
• Vrty: 
                        Délka     5 m 
                        Průměr    44-46 mm 
• Rozmístění svorníku v boku důlního díla iz. Obr. č 2 a 3 
•  

  
 

Obr. č. 2 

 
Obr. č. 3 

 
Monitoring 

 Po fázi zpevňování následovala fáze monitorovací, která spočívala v deformačním 
měření na TH výztuži a v pořízení fotodokumentace účinků zpevnění. Tato měření měla za 
úkol zdokumentovat výsledek a účinnost provedeného zpevnění především na základě 
srovnávání zpevněných a nezpevněných úseků chodby. Deformační a zároveň konvergenční 
měření započala bezprostředně po nainstalování všech 150 svorníků, jejich četnost byla 
odvislá od vzdálenosti postupujícího porubu od zpevněné základny. Bylo provedeno celkem 
14 měření, včetně referenčního odečtu. Při odečtech a kontrolních fáráních byl sledován stav 
zpevněného uhelného pilíře. Fotodokumentace byla pořízena na začátku a přibližně na konci 
monitorovacího období. Měření byla prováděna jak v období dobývání 39. sloje porubem č. 
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33956, tak po ukončení dobývacích prací v předmětné oblasti. Dobývací práce byly zastaveny 
ve vzdálenosti cca 80 m od zpevněné porubní základny č. 73911. 
 Po instalaci svorníků byly zřízeny celkem čtyři měřící stanice (dvě ve zpevněném 
úseku a dvě v úseku nezpevněném) mezi vtažnou a výdušnou třídou č. 33924 a 33926 ve 
staničeních 360,5;342,1;274 a 250 m. Schéma měření deformací, popř. konvergencí, je 
uvedeno ve schématu na obrázku č. 4. 

 
Obr. č. 4 Schéma deformačního měření na TH výztuži 

Z kontrolních fárání a vizuálního pozorování stavu zpevněného a nezpevněného 
uhelného pilíře v boku předmětné chodby č. 73911 můžeme konstatovat, že na začátku byl 
jeho stav velice obdobný. Uhelný pilíř byl relativně kompaktní a soudržný vzhledem 
k celkovému stavu a stáří předmětné chodby v obou sledovaných úsecích. V průběhu 
dobývacích prací od vzdálenosti porubu od sledované chodby  cca 120 m se začal stav pilíře 
v nezpevněné části kvalitativně měnit. V místech slabého nebo nekvalitního zapažení boku 
pilíře docházelo k jeho rozpadávání, vytlačování pažení a vysypávání do důlního díla (viz. 
obr. č. 5 a 6) na rozdíl od zpevněné části, kde pilíř v zcela nezapažených místech vykazoval 
vyhovující soudržnost a kompaktnost. Na obrázcích č. 5 – 7 jsou zdokumentována místa 
uhelného pilíře na konci sledovaného období po ukončení dobývacích prací s oslabeným 
pažením resp. s pažením, které bylo destruováno v průběhu dobývání horskými tlaky 
přenesenými přes uhelnou sloj na pažení. V těchto místech je zřejmá odlišná kvalita pilíře 
oproti části zpevněné hydraulickými svorníky. Tato skutečnost je zřejmá z obrázků č. 8 a 9, 
kde můžeme vidět stav uhelného pilíře na začátku a na konci sledovaného období po 
dokopání porubu ve zpevněném úseku v nezapaženém místě. Rovněž na obrázku č. 10 je 
možno pozorovat vyhovující stav uhelného pilíře ve zpevněné oblasti po skončení dobývacích 
prací, který je v daném místě pouze částečně zapažen. 
Deformační měření na TH výztuži dle výše uvedeného schématu potvrdila naši původní 
domněnku, že provedené zpevnění by se mělo pozitivně projevit zejména u horizontálních 
deformací (měřený rozměr č. 1 a 2 – viz obr.č.4). Z obr. č. 11 můžeme vidět vývoj 
horizontálních deformací jak ve zpevněné části, tak v nezpevněné oblasti. Je zřejmé, že menší 
deformace byly zjištěny ve zpevněné části u obou pozorovacích stanic, i když rozdíl 
v hodnotách deformací u stanice ve zpevněné části ve staničení  342,1 m nebyl tak výrazný 
jako u stanice v 360,5 m.. Z měření konvergence (měřený rozměr č. 5) je možno konstatovat, 
že měřící stanice v 360,5 m ve zpevněné oblasti vykázala menší konvergenci o cca 50 až 60% 
oproti konvergencím u obou stanic v nezpevněné části. Vyšší deformace ve stanici v 342,1 m 
mohly být ovlivněny výskytem vody, která prosakovala ze stropu předmětné chodby a mohla 
tak do jisté míry ovlivnit přetvárné a mechanické vlastnosti hornin v okolí monitorovací 



 
Obr. č. 5 Stav u. pilíře na konci sled. období (nezpevněná část) 

 

 
Obr. č. 6 Stav u. pilíře na konci sled. období (nezpevněná část) 

 

 
Obr. č. 7 Stav u. pilíře na konci sled. období (nezpevněná část) 



 
Obr. č. 8  Stav u. pilíře na začátku sled. období (zpevněná část) 

 
Obr. č. 9  Stav u. pilíře na konci sled. období (zpevněná část) 

 
Obr. č. 10  Stav u. pilíře na konci sled. období (zpevněná část) 

 
 



 stanice. Ale celkový stav v okolí monitorovací stanice byl kvalitativně lepší než 
v nezpevněné oblasti předmětné chodby. Z výsledků měření prokluzů na TH výztuži (rozměr 
7) bylo zjištěno, že vyšší hodnoty prokluzů byly rovněž monitorovány na stanicích 
v nezpevněném úseku předmětné chodby.  

            Realizovaná měření umožnila posoudit i účinnost zpevňujících opatření při 
dynamickém zatížení. Ve sledované oblasti byl zaznamenán výskyt důlního otřesu (uvolněná 
energie 108 J) 18. 6. 2002 (tj. 8 měsíců po skončení monitoringu) v předmětné oblasti, který 
byl lokalizován v nadloží dobývaného porubu 33 952 těžícího na porubní základnu 739 11 
(předmětná chodba). Ústí těžní chodby tohoto porubu na základnu se nachází ve vzdálenosti 
cca 170m od konce zpevněného úseku na těžební základně 73911. Devastující účinky otřesu 
byly zaznamenány na předmětné chodbě 739 11 do vzdálenosti cca 40 m od zpevněného 
úseku. Po otřesu bylo uskutečněno do předmětné oblasti kontrolní fárání, z ohledání 
předmětné oblasti můžeme konstatovat, že zpevněný uhelný bok důlní chodby vykazoval 
v nezapažených částech chodby lepší soudržnost a kvalitu než v nezpevněné části i přesto, že 
zpevněný úsek se nachází blíže postiženým místům důlním otřesem (ohnisku důlního otřesu). 
 
Závěr 

Z výsledků měření v období dobývacích prací je možno říci, že provedené zpevnění 
má příznivý dopad na stabilitu a deformační odezvu horninového masivu (zpevněné uhelné 
sloje) v předmětné oblasti. Experiment do jisté míry ukázal, že aplikovanou metodou lze 
s úspěchem omezovat působení horských tlaků vznikajících v souvislosti s hornickou činností 
v důlních polích. Poněkud překvapivě se projevil i výrazný stabilizační účinek kotvení sloje 
vůči dynamickým projevům v případě důlního otřesu v daném úseku. Ukazuje se, že kotevní 
výztuž s určitou poddajností má v tomto případě výrazné zpevňující účinky, srovnatelné s 
účinky zpevňující injektáže.  

Dle našeho mínění by se použitá metoda zpevnění dala s úspěchem aplikovat např. 
v prorážkách vyražených v mocných slojích pro stabilizaci uhelného pilíře. Ze zkušeností, 
můžeme říct, že hydraulicky rozpínavé svorníky nejsou velkou překážkou pro rozpojovací 
orgány razících popř. dobývacích strojů (překážkou v technologickém cyklu ražení a 
dobývání). 

Z provedené aplikace vyplývá, že navržený způsob zpevňování sloje je snadno 
proveditelný a není k němu třeba žádné speciální a náročné zařízení, což vytváří dobrý 
předpoklad pro jejich zavedení do hornické praxe. Snad v oblasti vrtání by bylo potřeba 
mírnou inovaci a používat výkonnější vrtnou techniku tak, aby časově nejnáročnější operace 
ve zpevňujícím pracovním cyklu byla co nejefektivnější. 

Z praktického hlediska a z našich zkušeností by bylo vhodné veškeré metody 
zpevňování provádět v těch důlních dílech, kde lze předpokládat anomální chování 
horninového masivu a to již při jejich ražbě, kdy pro realizaci těchto opatření jsou příhodnější 
podmínky jak z hlediska organizačního, tak z důvodů technologických ( umístění zařízení, 
potřebných pro danou aplikaci, lepší přístupnost ke zpevňovaným horninám apod.). Důležitou 
roli zde bude mít pravděpodobně také časový faktor.  
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