
 44

Libor Paloncy, Česlav Hanzlik, Ankra s.r.o., U Tesly 1825, 735 41 Petřvald 
Kamil Souček, Richard Šňupárek, Ústav geoniky AV ČR, Studentská 1768, 708 00 Ostrava  
 

NOVÉ TRENDY V INOVACI TŘECÍCH SVORNÍKŮ PRO DŮLNÍ 

PODMÍNKY 
 
 
Abstract: Combined friction and grouting bolts for using in coal seam are described. Results 
of experimental pull-out tests of two types of friction and grouting bolts of different length in 
a thick coal seam are presented. The results confirm high values of anchoring of the friction 
bolts in coal seam. 
 
Frikční svorníky pro zpevňování uhelného pilíře prošly v posledních letech procesem 
intenzivního vývoje, kdy se hledal průsečík mezi požadavkem na rozpojitelnost svorníků 
spolu s masivem uhelného pilíře a požadavkem na jeho únosnost a potažmo celkový kotevní 
účinek z hlediska zpevnění horninového uhelného masivu. 
Výsledkem toho procesu je v současnosti používaný a stále více uplatňovaný injektážní třecí 
svorník BOLTEX-PAKRAN. Tento svorník je vyroben z tenkostěnného hlubokotažného 
plechu. Použitá tloušťka plechu je jednak dostatečně malá, aby umožnila bezproblémové a 
spolehlivé rozpojení ( useknutí ) svorníku spolu s rozpojovanou horninou, tedy v našem 
případě uhlím, a jednak dostatečně silná na to, aby svorník měl dostatečnou schopnost 
zpevňovat uhelný pilíř v procesu jeho dobývání. Zpevňování hornin zde probíhá tak, že 
v bezprostřední návaznosti za sebou se provede ukotvení horniny třecím svorníkem, čímž se 
vůči sobě stabilizují jednotlivé horninové vrstvy a následně se takto stabilizované vrstvy  
proinjektují tlakovou injektáží vhodnou injektážní hmotou. 
Svorník BOLTEX-PAKRAN je v podstatě poddajná tlaková nádoba, na konci opatřená 
destrukční tlakovou pojistkou. Vlastní aplikace svorníku BOLTEX-PAKRAN probíhá tak, že 
přivedením tlaku kotvicího media dovnitř tělesa svorníku pod tlakem 80 bar dojde k rozepnutí 
tělesa svorníku a tím k jeho ukotvení ve vrtu. Ukotvení znamená přitlačení obvodového pláště 
na stěnu vrtu, přičemž po celé délce ukotveného svorníku zůstávají čtyři podélné kanálky, 
kterými může následně zpětně proudit injektážní směs až k místu těsnicí manžety a po celé 
této délce může rovněž do kotveného masivu pod tlakem, limitovaným prakticky typem 
použitého čerpadla. 
Praxe ukazuje, že až do celkové délky svorníku BOLTEX-PAKRAN  - 3 až 4 m je možno     
provádět kotvení i následnou injektáž v jednom nepřerušeném pracovním cyklu přímo 
injektážním čerpadlem a přímo vlastní injektážní směsí. Při větších délkách se v případě 
použití rychle tuhnoucích injektážních směsí začíná projevovat změna viskozity injektážní 
směsi již v průběhu kotvení, čímž dochází ke změnám poměrů v oblasti destrukční pojistky 
a zvyšuje se tlak, potřebný pro porušení destrukční membrány, což v případě čerpadel 
s nižšími pracovními tlaky může činit problém. 
Proto při aplikaci svorníků BOLTEX-PAKRAN delších než 4 metry se doporučuje provádět 
aplikaci ve dvou pracovních cyklech :  
 v prvním cyklu se svorník ukotví vodou a současně se protrhne injektážní membrána 
( tedy pojistný ventil ) na konci svorníku, čímž je svorník ukotven a připraven pro provedení 
injektáže 
 v druhém cyklu se provede injektáž, přičemž svorník samotný má již pro průtok 
injektážní směsi nulový odpor. Hustota injektážního media, případně její změny v čase zde již 
proto nemají z hlediska funkce svorníku žádný praktický význam a kvalita injektáže je závislá 
jen na penetračních schopnostech použitého injektážního media. 
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Pro případy, kdy při aplikaci svorníků BOLTEX-PAKRAN je prostor z hlediska přímé délky 
svorníku nějak omezen, je možno sestavit tento svorník z několika dílů a aplikovat v podzemí 
tak, že se napojí postupně jeden díl na druhý podobně jako se při delších vrtech prodlužují 
vrtací tyče. Svorníky se vzájemně spojují ručně, našroubováním jednoho na druhý. Žádná 
speciální zařízení k tomu nejsou zapotřebí. 
Dosavadní praxe při aplikaci svorníků BOLTEX-PAKRAN, potvrdila životaschopnost této 
kotevně injektážní technologie a stále více uživatelů ji začíná používat jako osvědčenou 
metodu zpevňování hornin. 
Kromě aplikace přímo v uhelném pilíři uživatelé stále častěji projevují zájem o použití 
kotevně injektážní technologie PAKRAN v podmínkách , kde není podmínkou aplikace 
potřeba následného rozpojování svorníku spolu s horninou. Jestliže upustíme od této 
podmínky, naskýtá se celá řada dalších možností pro řešení nového frikčního svorníku pro 
uplatnění kotevně-injektážní metody horninového zpevňování. 
Ve všech případech však je v pozadí podmínka podstatná pro dokonalé provedení injektáže 
a to je nutnost dokonalého utěsnění vrtu v požadovaném místě a vytvoření zpětného kanálu 
pro zpětný tok injektážní směsi od konce svorníku  ( pojistný destrukční ventil ) k těsnící 
manžetě. 
Prakticky je možno vytvořit těsnicí manžetu, využívající pro těsnící účinek funkce 
expandování svorníku na kterémkoliv typu základní řady svorníku BOLTEX. Řešitelský 
problém představuje snaha o co nejmenší příčný průměr těsnicí manžety ve výchozím stavu 
aplikace, to je po zasunutí svorníku do vrtu, ale před jeho expanzí. Z hlediska aplikace 
představuje těsnící membrána jakési zesílení  průměru svorníkového tělesa, což sebou přináší 
určité problémy při jeho aplikaci. Snaha konstruktérů proto je uvedena směrem co nejmenšího 
zvětšení průměru tělesa v místě těsnící manžety.  
Praktické výsledky, kterých bylo dosud dosaženo, zvyšující celkový průměr svorníku o 1 až 
3 mm dle únosnosti a typu použitého svorníku. 
Jiným hlediskem při zvyšování únosnosti třecích svorníků pro potřebu aplikace metody 
BOLTEX-PAKRAN je potřebný kotevní tlak pro expanzi třecích svorníků. Je možno 
souhrnně konstatovat, že expanzní tlak, potřebný pro ukotvení svorníků o únosnosti vyšší než 
100 kN, což požaduje většina evropských předpisů jako základní normu pro horninový 
svorník, nevystačíme již s běžnými čerpadly pro aplikaci injektážních směsí, takže je potřeba 
provádět aplikaci takovýchto svorníků dvoustupňovým způsobem. Tedy v prvém kroku 
ukotvit svorník vodou a provést destrukci  membrány a ve druhém kroku provést injektáž.  
Přesto, že zde dochází k určitému časovému zpoždění mezi ukotvením a injektáží, je možno 
konstatovat, že toto zpoždění je tak malé, že i zde je možno očekávat onen synergický efekt 
obou aplikovaných technologií, tedy kotvení a injektáže, jak se to již prokázalo v praxi 
u svorníků BOLTEX-PAKRAN o únosnosti 5 až 6 tun.  
Na druhé straně však je dnes k dispozici pro metodu BOLTEX-PAKRAN svorník o nosnosti 
až 20 tun,  což  rozhodně je  výzva pro uživatele k jeho zkušební a následně běžné aplikaci. 
V případech, kdy se jedná o kotvení bez požadavku injektáže je možno v dolech aplikovat 
tytéž poznatky, jak je popsáno v další kapitole.  

Parametrické zkoušky in situ 
Účelem parametrického ověřování kotevních prvků bylo zjistit jejich pevnost ukotvení 
v podmínkách uhelné sloje při různých délkách a způsobech ukotvení. Testování bylo 
rozděleno na dvě oblasti - na oblast kotvení uhelné sloje pomocí hydraulických třecích 
svorníků BOLTEX 13 a na oblast kotevně injektážní prováděnou v uhelné sloji pomocí 
injektážních hydraulických třecích svorníků BOLTEX 5 – PAKRAN. 
Zkoušky byly provedeny na dole ČSA , lok. Doubrava v chodbě 43929 1 v 39. sloji. 
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Popis parametrického testování systému BOLTEX 13 
Víme, že tyto svorníky spolehlivě pracují v pevných průvodních horninách, o účinnosti těchto 
svorníků v částečně porušené uhelné sloji mohou existovat jisté pochybnosti a to především 
z pohledu vlastního  stavu  a pevnosti sloje, v našem případě v boku důlního díla. Vlastní stav 
uhelné sloje, míra jejího porušení, její pevnostní parametry mohou ovlivnit kvalitu upnutí 
hydraulických svorníků ve sloji. Proto byly vlastní parametrické zkoušky provedeny přímo 
v předmětné sloji v boku díla. 
 
Tabulka č. 1 Základní technické parametry pro BOLTEX 13 
 

 
Nutno podotknout, že v průběhu ražby byla v uhelné sloji v bocích porubní chodby 

prováděna OOTP ve 12 m dlouhých vrtech o průměru 42 mm. Toto opatření má negativní 
vliv na pevnost uhelné sloje, evidentně se projevující rozpadající se uhelnou materií do 
hloubky cca 1000 mm až 1500 mm od okraje díla. Svorníky byly zkoušeny ve třech 
délkových modifikacích 1500 mm, 2500 mm (navrhovaná délka svorníků pro ukotvení 
bočních TH oblouků k uhelné sloji) a 3500 mm a to buď pro aplikaci s PUR ampulemi do 
vývrtu před vlastním upnutím svorníků nebo bez nich. U aplikace PUR ampulí se předpokládá 
zlepšení (zvýšení) adhezní vazby svorníku a stěn vrtu. Na základě pozitivních výsledků 
tahových zkoušek i u nejkratších testovaných svorníků bez  PUR ampulí jsme u délek 
svorníků 2500 a 3500 mm upustili od testování těchto svorníků s PUR ampulemi. V každé 
skupině byly testovány tři kusy hydraulických svorníků. Vlastní zkoušky svorníků probíhaly 
ve dvou fázích, v první fázi šlo o samotné upnutí svorníků v uhelné sloji v předem vyvrtaných 
vývrtech předepsaným tlakem (25 MPa) rozpínajícího média (tlakové vody). Únosnost 
svorníku v uhelné sloji byla testována pomocí hydraulického tahoměru TORO – 2, který je 
určen pro testování ukotvení různých typů svorníkových vyztuží nebo jejich případné 
předepínání.  
 

Vlastní tahová zkouška probíhala v několika zátěžových krocích (jeden krok 
= cca 20% maximální únosnosti svorníku), kdy byla zvyšována tahová síla na upnutý svorník 
s průběžnou orientační kontrolou vysouvání hydraulických svorníků z vrtu. Další zátěžový 
krok byl realizován po ustálení potřebné tahové síly v daném zátěžovém kroku. Po dosažení 
tahové síly rovnající se 80% maximální únosnosti svorníku byla na této hodnotě tahové síly 
udržována krátkodobá výdrž (cca 30-60 s). Po té pokračovalo zvyšování zatížení svorníků až 
do jejich přetržení. Nebylo možno přesně měřit posunutí svorníků z vývrtu a to především 
z důvodu bezpečnosti obsluhy tahoměru a poměrně značného boření tahového zařízení do 
uhelné sloje. Z orientačních měření vyplývá, že docházelo pouze k protažení svorníků 
v rozsahu do 15 - 20 mm. Na obrázcích č. 1 a 2 můžeme vidět ilustrační snímky 

Celková únosnost svorníku v tahu 
(kN) 130 

Potřebný tlak média pro kotvení 
(MPa) 25 

Průměr vývrtu 
(mm) 43 - 46 

Průměr plnícího pouzdra 
(mm) 41 

Výrobní délky svorníků 
(mm) 1500 - 8000 
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z provedeného experimentu. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky jednotlivých 
zkoušek únosnosti hydraulických svorníku BOLTEX 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1 :  Ilustrační foto tažného válce hydraulického tahoměru se spojovacími adaptéry  

        připraveného k vlastní zkoušce svorníku 
 
Popis parametrického testování systému BOLTEX 5 – PAKRAN 
 

Zkoušky systému BOLTEX 5 – PAKRAN byly prováděny ve dvou modifikacích. 
U každé modifikace byly testovány 3 ks svorníků. U první skupiny byla testována tahová 
únosnost svorníků upnutých ve vrtech za použití 3 ks. PUR ampulí. V jednom případě byl 
svorník BOLTEX 5 - PAKRAN pro závadu pojistné membrány upnut v uhelné sloji tlakem 
pouze cca 4 MPa za současné aplikace PUR ampulí. I přes tyto nevyhovující podmínky 
upnutí hydraulického svorníku v uhelné sloji došlo při tahové zkoušce k jeho utržení. Na tuto 
skutečnost měla zřejmě vliv právě aplikace PUR ampulí, které zlepšují adhezní vazby mezi 
svorníkem a stěnou vrtu.  U druhé skupiny byly tyto svorníky testovány po provedené tlakové 
injektáží uhelné sloje polyuretanovou pryskyřicí následnou tahovou zkouškou hydraulického 
svorníku. Vlastní zkoušky probíhaly ve dvou fázích:  
• v první fázi u první modifikace bylo provedeno upnutí svorníkové výztuže za použití PUR 

ampulí, u druhé modifikace byla provedena tlaková injektáž uhelné sloje polyuretanovou 
napěňující injektážní pryskyřicí BEVEDAN – BEVEDOL S. Při injektáži byl rovněž 
snímán injektážní tlak v průběhu injektážního procesu. Na obrázku č.  můžeme vidět 
průběh injektážního tlaku v čase, tento průběh byl obdobný u dvou injektovaných 
svorníků. U třetího injektážního svorníku došlo ke komunikaci injektážní směsi s vývrtem 
pro třetí svorník. Z tohoto důvodu byl vyplněn prostor mezi svorníkem a stěnou vrtu, tento 
svorník byl pouze ukotven tlakem injektážního média. Pravděpodobně byla zalepena 
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injektážní membrána, kterou se nepodařilo protrhnout injektážním tlakem cca 19 MPa. 
V prvním a druhém vývrtu bylo při injektáží spotřebováno po cca 40 kg injektážní směsi, 
ve třetím pak bylo spotřebováno pouze cca 5 kg, z důvodu neprotržení injektážní 
membrány. 

 
Tab. č.2 Výsledky jednotlivých zkoušek únosnosti svorníkové výztuže BOLTEX 13 

 
 

 Staničení 
(m) 

PUR 
amp. 

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 318 Ne 360 137 20 Up. tlak 25 MPa, utržen

2 319 Ne 50 20 80 Up. tlak 13 MPa, 
vysouvání sv. z vývrtu 

3 325,5 Ne 340-360 129-137 10 Up. tlak 25 MPa, utržen

Délka 1500 mm 
Poř. číslo 
svorníku Staničení 

(m) 
PUR 
amp. 

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 324,5 Ano 340 129 10 
Up. tlak 25 MPa, 
neutržen - boření 
tahom. do sloje 

2 321,5 Ano 360-380 137-144 0 Up. tlak 25 MPa, utržen

3 323,5 Ano 360 137 15 Up. tlak 25 MPa, utržen

Délka 2500 mm 
Poř. číslo 
svorníku Staničení 

(m) 
PUR 
amp. 

Tlak TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 326,5 Ne 360 137 15 Up. tlak 26 MPa ,utržen

2 327,5 Ne 380 144 0 
Up. tlak 25 MPa, 

neutržen-prasklé čelisti  
tahom. 

3 302,5 Ne 360 137 20 Up. tlak 25 MPa, utržen

4 345 Ne 380 144 15 Up. tlak 26 MPa, utržen

Délka 3500 mm 
Poř. číslo 
svorníku Staničení 

(m) 
PUR 
amp. 

Tlak TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 347 Ne 380 144 10 Up. tlak 25 MPa, utržen

2 346 Ne 360 137 0 Up. tlak 25 MPa, utržen

3 349 Ne 380 144 15 Up. tlak 25 MPa, utržen
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Obr.2 : Ilustrační foto přetrženého hydraulického svorníků BOLTEX 13 

 
• Ve druhé fázi bylo prováděno testování únosnosti zainjektovaných a upnutých svorníků 

s PUR ampulemi.  
Únosnost svorníku v uhelné sloji byla rovněž testována pomocí hydraulického tahoměru 
TORO – 2. Tahové zkoušky byly prováděny stejným způsobem jako u hydraulických 
svorníku BOLTEX 13 v několika zátěžových krocích (viz. výše uvedený popis). Na obrázku 
č. 4 můžeme vidět ilustrační snímek destruovaného svorníku BOLTEX 5 – PAKRAN. 
V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledky zkoušek únosnosti hydraulických injektážních svorníků 
BOLTEX 5 – PAKRAN. 
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Obr.3 : Záznam injektážního tlaku v průběhu kotvení a injektáže 
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Obr.4 : Ilustrační foto přetrženého hydraulického svorníků BOLTEX 5 - PAKRAN 
 
Závěr – zhodnocení experimentu 
 
 Z výsledků tahových zkoušek u aplikovaných kotvících systému můžeme konstatovat, že i 
v daných podmínkách, kdy zkoušky byly realizovány v předmětné sloji po OOTP,   pevnost 
ukotvení jednotlivých hydraulických svorníků u obou aplikovaných kotvících systémů 
(i v nejkratších testovaných délkách) byla dostatečná a přesahovala tahovou únosnost 
kotevních prvků.  
U  systému BOLTEX 13 se maximální hodnoty únosnosti u všech testovaných délek svorníku 
bez aplikace PUR ampulí pohybovaly v rozmezí 130 – 144 kN (Stejných hodnot únosnosti 
dosahovaly svorníky s aplikací PUR ampulí u délek 1500 mm). Při testování svorníku nebylo 
zaznamenáno při tahových zkouškách vysunutí svorníků z vývrtů. Posunutí konce svorníků 
dosahovalo hodnot maximálně do 20 mm, což lze  přičíst na vrub deformaci a protažení 
svorníku v místě deformace svorníku u vyčnívajícího konce. Velice důležité v  procesu 
upínání svorníků je dodržení předepsaného tlaku média. Při nižším tlaku média při upínaní se 
výrazně snižuje únosnost svorníku, jak se ukázalo v jednom případě, kdy z výrobně 
technologických důvodů byl svorník upnut tlakem média 13 MPa (cca poloviční tlak oproti 
tlaku předepsanému) a při tahové zkoušce došlo k jeho vysouvání z vývrtu silou cca 20 kN. 
U systému BOLTEX 5 PAKRAN se maximální hodnoty únosnosti u všech testovaných 
svorníků jak s  PUR ampulemi, tak u zainjektovaných svorníků pohybovaly v rozmezí 54 - 58 
kN. Rovněž u této skupiny zkoušek nedocházelo u svorníků k jejich vysouvání a chování 
svorníku z tohoto pohledu bylo obdobné jako u systému BOLTEX 13. 
Z výsledku je dále zřejmé, že aplikace PUR ampulí v daných podmínkách při řádném upnutí 
(tlak média 8 popř. 25 MPa) svorníkové výztuže již nezlepšuje jejich únosnost v uhelné sloji. 
V jednom případě byl svorník BOLTEX 5 - PAKRAN pro závadu pojistné membrány upnut 
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Tab. č.3 Výsledky jednotlivých zkoušek únosnosti svorníkové výztuže BOLTEX 5  
          PAKRAN 

 

Délka 3000 mm Poř. 
číslo 
svor. Staničení 

(m) 
Tlak 
inj. 

PUR 
amp.

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posun. 
konce sv.

(mm) 
Poznámka 

1 292 Ano Ne 145 55 20 Up. tlak 9 MPa, 
utržen 

2 293 Ano Ne 150 57 20 Up. tlak 9 MPa, 
utržen 

3 294 Ano Ne 150-160 57-60 10 
Up. tlak cca 19 
MPa, utržen, 

neúspěšná injektáž 

Délka 3000 mm Poř. 
číslo 
svor. Staničení 

(m) 
Tlak. 
inj. 

PUR 
amp.

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posun. 
konce sv.

(mm) 
Poznámka 

1 293,7 Ne Ano 150 57 20 Up. tlak 8 MPa, 
utržen 

2 292,7 Ne Ano 150 57 10 Up. tlak 9 MPa, 
utržen 

3 297 Ne Ano 140-150 53-57 20 Up. tlak 4-5 MPa, 
utržen 

Délka 3000 mm Poř. 
číslo 
svor. Staničení 

(m) 
Tlak. 
inj. 

PUR 
amp.

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posun. 
konce sv.

(mm) 
Poznámka 

1 301,5 Ne Ne 140-150 53-57 20 Up. tlak 8 MPa, 
utržen 

 
v uhelné sloji tlakem pouze cca 4 MPa za současné aplikace PUR ampulí. I přes tyto 
nevyhovující podmínky upnutí hydraulického svorníku v uhelné sloji došlo při tahové 
zkoušce k jeho utržení. Na tuto skutečnost měla zřejmě vliv právě aplikace PUR ampulí, které 
zlepšují adhezní vazby mezi svorníkem a stěnou vrtu. Z tohoto pohledu může současné 
použití PUR ampulí a hydraulických svorníků v uhelné sloji znamenat zvýšení bezpečnosti 
jejich upnutí, zvláště pak v uhelné sloji, která je porušena. 
Z pohledu injektážního procesu v daných podmínkách byly zjištěny hodnoty injektážních 
tlaků, které jsou v souladu s injektážní praxí při provádění tlakových injektáží v uhelných 
slojích (obr. 3). 
 Souhrnně lze říci, že provedené zkoušky potvrdily kotevní a stabilizační funkci třecích 
svorníků v podmínkách uhelných slojí. 
 
Poděkování 
Příspěvek byl vytvořen s podporou projektu GAAV č. S3086351, projektu ČBÚ č. 34/2003 
a projektu MPO  č. FT - TA 088. 


