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CHARAKTER PORUŠOVÁNÍ UHELNÝCH GEOKOMPOZITŮ 

NA BÁZI INJEKTÁŽNÍCH PRYSKYŘIC 
 
Abstract: Coal seams represent a very brittle material. Due to rapid loss of its load 

bearing ability and stability under excessive load this material affects negatively the stability 
of exposed mine underground roadways. Longwall gates and roadways in the forefield of 
longwall faces under conditions of underground hard coal mining are advanced in coal seams. 
Such underground mine workings are very vulnerable to both rock-burst effects and rock 
pressures in the area in front of the longwall faces. One of the possibilities of improving such 
situations is the application of a chemical grouting that will result in formation of a coal geo-
composite in the surroundings of the underground roadway. The properties of such a coal 
geo-composite differ from the ones of the unmodified coal seam. On the basis of the 
laboratory geo-mechanical tests, the differences of properties of both material types were 
found while the pure coal samples were destroyed very brittle and explosive, the geo-
composite samples were making higher level of tenacity and load bearing ability after 
overstep of material strength. The presented paper discusses the different behaviour of these 
original and modified coal samples. The X-ray CT scans were used for observation and 
demonstration of failure evolution in these samples of pure coal and coal geo-composites after 
several loading and unloading cycles 
 
Úvod 

Moderní geotechnický přístup využívá horninový masiv jako stavební i konstrukční 
prvek (např. tzv. Nová rakouská tunelovací metoda). V současné době je stále více věnována 
pozornost řešení geotechnických problémů v hornictví, v podzemním, popř. pozemním 
stavitelství, které souvisejí s kvalitou horninového masivu. Horninový masiv je jedním ze 
základních prvků ovlivňující geotechnická řešení projektů. V mnoha případech nevyhovující 
vlastnosti horninového masivu jsou příčinou, která neumožňuje jednoduchou realizaci 
podzemních děl, ale vyžaduje navržení a provedení řady speciálních geotechnických zásahů a 
použití specifických prostředků a metod k ovlivnění vlastností horninového masivu. 

Jednou z možností aplikování takovýchto geotechnických zásahů do horninového 
masivu jsou tlakové injektáže za použití chemických injektážních médií. Tyto injektážní 
hmoty je možné velmi dobře použít k ovlivnění fyzikálně mechanických vlastností 
horninového masivu. Za současného rozvoje chemických injektážních prostředků, zejména na 
bázi polymerů, vznikají při injektážním procesu nové kompozitní geomateriály (tzv. 
geokompozity), jejichž vlastnosti se výrazně liší od původní horniny.  

Tlaková injektáž je proces, při kterém je injektážní médium pomocí tlakových 
injektážních čerpadel vtlačováno do horninového masivu za účelem cílené změny jeho 
vlastností. Jednou oblastí využití nových vlastností takto vzniklých geokompozitů na bázi 
chemických injektážních médií je jejich aplikace v hornictví. V tomto příspěvku se zabýváme 
vlastnostmi uhelné hmoty upravené chemickými injektážními médií. Při injektáži uhelné 
hmoty vznikají nové materiály, tzv. - uhelné geokompozity, jejichž vlastnosti se liší od 
původních vlastností uhelné hmoty. V rámci provedeného laboratorního srovnávacího 
výzkumu byly studovány jak pevnostní a přetvárné vlastnosti zkušebních těles uhlí a uhelných 
geokompozitů, tak i odlišný charakter porušování obou skupin materiálů. Pro studium 
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charakteru porušování bylo využito metody RTG počítačové tomografie (CT). Práce spojené s 
výzkumem pevnostních a přetvárných vlastností uhelných geokompozitů byly provedeny na 
pracovištích Ústavu geoniky AVČR, práce související se studiem charakteru porušování 
pomocí RTG CT na pracovišti University Kumamoto (Japonsko). Příspěvek byl zpracován 
s podporou projektu AV ČR č. S3086351 v rámci Programu podpory cíleného výzkumu a 
vývoje. 
 
Použité materiály  

Pro výzkum ovlivnění vlastností uhelné hmoty byly použity v rámci celého výzkumu 
napěňující polyuretanové (PUR – Bevedan – Bevedol S, WF) a organicko minerální (OMR – 
Bevedan – Bevedol OM) injektážní média. Tato injektážní média vykazují vysoké deformační 
schopnosti a dobré adhezní vlastnosti k horninám. Mají tak dobrý předpoklad k ovlivnění 
vlastností uhelné hmoty. Zároveň jsou homologována pro použití v hlubinných uhelných 
dolech. 

Na základě výsledků provedeného výzkumu se jevily nejperspektivněji napěňující 
polyuretanové pryskyřice, vykazující nejvýraznější ovlivnění vlastností vzniklého uhelného 
geokompozitu. Pro studium porušení byla použita polyuretanová pryskyřice Bevedan – 
Bevedol S. Hodnoty pevnostních a přetvárných vlastností a přetvárné chování a jsou zřejmé 
z grafů na obrázku č. 1a a 1b. Napěnění použité injektážní pryskyřice v uhelných 
geokompozitech dosahovalo stupně cca 1,5 – 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        a)                                                                      b)                           
Obr. č. 1 a) Přetvárné diagramy injektážní pryskyřice Bevedan – Bevedol S při zkoušce v jednoosém 
tlaku, b) Závislost pevnosti v jednoosém tlaku, tahu, modulu přetvárnosti na stupni napěnění injektážní 
pryskyřice Bevedan – Bevedol S 

Současně s výzkumem vlastností uhelných geokompozitů připravených na bázi 
vybraných injektážních systémů byly měřeny vlastnosti použitého uhlí pro vzájemné srovnání 
výsledných pevnostních a přetvárných vlastností. Ve výzkumu u všech typů geokompozitů 
bylo použito uhlí odebrané z lokality Doubrava sloj č. 39 – sedlové vrstvy karvinského 
souvrství hornoslezské uhelné pánve. Základní mechanické vlastnosti použitého uhlí jsou 
uvedeny v následující tabulce č. 1 
Tabulka č. 1 Základní mechanické vlastnosti použitého černého uhlí-sloj č. 39, Doubrava 

Modul deformace 
(MPa) 

Poissonova konstanta  
(--) 

Pevnost v jednoosém tlaku 
(MPa) 

2000 - 4500 0.25 – 0.4 20 – 40 
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Uhelné geokompozity byly připravovány z uhelných bloků černého uhlí o velikosti 
cca 250x250x250 mm odebraných in situ. Tyto uhelné bloky byly částečně podrceny v 
ochranném obalu, tak aby byla vytvořena v uhelném kvádru nepravidelná síť trhlin. Takto 
připravený uhelný blok byl umístěn do pískového lože v rozebíratelné plechové formě. Pak 
byl do uhelného bloku vyvrtán injektážní vrt, do kterého byla vložena perforována injektážní 
trubka. Následně byl uhelný blok s injektážní trubkou uzavřen v plechové formě zalitím 
betonovou směsí, která vytvořila betonovou uzavírací desku o síle cca 60 mm. Takto 
uzavřený uhelný blok byl v poslední fázi zainjektován přes zmíněnou perforovanou injektážní 
trubku, která prochází přes uzavírací betonovou desku. Injektáž byla provedena pomocí 
ručního dvousložkového injektážního čerpadla. Výše popsaný způsob přípravy polotovaru 
uhelného bloku geokompozitu je zřejmý z obrázku (viz. obr. č. 2). Krychlová zkušební tělesa 
o rozměrech cca 65 – 70 mm připravená v laboratoři jak z čistého uhlí, tak zkušební vzorky 
uhelných geokompozitů byla podrobena zkoušce v jednoosém tlaku. 
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Obr. č.. 2. Schéma přípravy uhelných geokompozitů 
 
Zkoušky v jednoosém tlaku 

Zkoušky byly realizovány na lise Zwick (PC - software Z1008, max. zatěžující síla 
600 kN) v módu zatěžování řízené deformace rychlostí 2 mm.min-1. Kritériem pro ukončení 
zkoušky v jednoosém tlaku byl pokles zatěžující síly o 50%. Pokud nedošlo k poklesu síly o 
50% u uhelných geokompozitů s výraznou reziduální pevností, byla zkouška ukončena na 
40% podélného relativního přetvoření. Jak u zkušebních těles z čistého uhlí, tak u uhelných 
geokompozitů byly zjišťovány pevnosti v jednoosém tlaku, moduly přetvárnosti, Poissonovo 
číslo, relativní podélná deformace na mezi pevnosti, relativní podélná deformace celková  při 
poklesu zatěžující sily o 50% nebo při dosažení 40% relativního podélného přetvoření, 
vynaložená celková měrná přetvárná práce a měrná přetvárná práce do meze pevnosti 
vypočítané z přetvárných diagramů tlakových zkoušek. Rovněž byl hodnocen způsob 
porušení zkušebních těles po provedené tlakové zkoušce. Přetvárné charakteristiky byly 
určovány v oblasti pružných deformací na základě vývoje relativního objemového přetvoření 
do vzniku plastických (nevratných) deformací.  
 
Sledování vývoje porušování pomocí rentgenové počítačové tomografie 

Pro poznání distribuce vytvrzeného injektážního média ve zkušebních těles uhelných 
geokompozitů, objasnění jejich porušování a pochopení interakce vytvrzeného injektážního 
média a uhelné matrice v průběhu tlakového zatěžování, popř. zkoumání stavu těles po 
provedených tlakových zkouškách nelze dobře a uspokojivě využít destruktivní metody 
pozorování (řezání s následným snímkováním, fotografováním jednotlivých řezů), které by 
znehodnotily připravená zkušební tělesa. Jedním z možných způsobů jak pozorovat distribuci 
injektážní pryskyřice ve vzorku uhelného geokompozitu a pozorovat způsob porušování 



během a po provedené tlakové zkoušce je použití nedestruktivních metod 
prozařováním zkušebních těles rentgenovým zářením a snímání obrazů jednotlivých 
zvolených řezů. V procesu výzkumu porušení zkušebních těles geokompozitů a uhlí byl 
použit průmyslový  
 RTG CT skener fy Toshiba (viz. obr. č. 4 a Tabulka č. 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 4 Ilustrační fotografie RTG CT 
skeneru TOSCANER-23200 min: TOSHIBA 
Corp(Otani, 2004) 

Tabulka č. 2 Technická specifikace použitého RT 
GCT  skeneru 

 

 

Studium porušování zkušebních těles při jednoosém tlakovém namáhání bylo 
koncipováno jako porovnávání snímků identických řezů ve zkušebních tělesech 
geokompozitů před, v průběhu tlakového zatěžování a v oblasti tlakového napětí na hranici 
pevnosti v tlaku. Metodika byla rozdělena do tří fází. 

První fáze spočívala v naskenování předem definovaných řezů zkušebních těles 
geokompozitů a zpracování jejich obrazů před jejich vlastním tlakovým zatěžováním. 
Jednotlivé snímané řezy byly situovány kolmo na směr tlakového zatěžování. Bylo 
porovnáváno 6 jednotlivých řezů se vzájemnou roztečí 10 mm.  

Ve druhé fázi bylo zkušební těleso zatěžováno až do oblasti blízké vrcholové pevnosti 
(vyznačující se zvýšením rychlosti deformace – např. viz obr. č. 9b) s následným skenováním 
jednotlivých identických řezů ve zkušebním tělese. V případě, že zkušební těleso 
geokompozitu nebylo nadměrně poškozeno tlakovým zatěžováním, bylo podrobeno 
následující tlakové zkoušce s opětovným skenováním obrazů jednotlivých řezů. Tento proces 
byl opakován až do doby, kdy zkušební těleso nebylo možno podrobit dalšímu tlakovému 
zatěžování. Pro tlakové zkoušky byl používán zkušební lis s maximální kapacitou zatížení 
500 kN, který byl řízen digitálně servořízením (FlexTest SE controller, MTS Systems Corp.). 

Ve třetí fázi pak bylo provedeno srovnávání identických řezů ve zkušebních tělesech 
před a po tlakových zátěžových krocích. Obrazy byly zpracovávány softwarem Risa (Akira 
Hirayma). Rychlost zatěžování zkušebních těles uhelných geokompozitů i čistého uhlí byla 
nastavena na 0,2 kN.s-1, což představovalo rychlost deformace cca 0,1 – 0,2 mm.min-1 v 
přímkové oblasti přetvárného diagramu. 
 
Diskuze dosažených výsledků – zkoušky v jednoosém tlaku  

U uhelných zkušebních těles dochází po dosažení pevnosti v jednoosém tlaku ke ztrátě 
stability a ke křehkému až explozivnímu porušení zkušebních těles (viz obr. č. 5a). 
U uhelných geokompozitů je situace odlišná. U všech typů geokompozitů po dosažení 
pevnosti v tlaku si zkušební tělesa zachovávají víceméně původní tvar a nedochází u nich 
k náhlé ztrátě jejich stability (viz obr. č. 5b).  

Postup skenování 
jednotlivých řezů Rotačně – posuvný 

Nap. zdroj RTG 
paprsku 300 kV / 200 kV (2mA) 

Počet detektorů 176 
Max. velikost vzorku ∅ 400 mm × 600mm 

Tloušťka RTG 
paprsku 0.5 mm, 1 mm, 2 mm 

Šířka voxelu 0,781/0,293 mm 



Tato skutečnost je zřejmá ze srovnání rozdílů celkových podélných relativních 
deformací a relativních podélných deformací na mezi pevnosti v jednoosém tlaku (viz 
obr. č. 6a). Z tohoto grafu je zřejmé, že rozdíly celkového relativního podélného přetvoření a 
relativního přetvoření na mezi pevnosti v tlaku u vzorků z čistého uhlí jsou minimální (ve 
většině případu = 0), což svědčí o jejich okamžitém (rychlém) kolapsu. U geokompozitů jsou 
tyto rozdíly výrazně vyšší, což svědčí o jejich odlišném chování během tlakového zatěžování. 
U většiny geokompozitů, na rozdíl od nemodifikovaného uhlí, bylo možno pozorovat 
reziduální pevnost za mezí pevnosti. Typické přetvárné diagramy získané ze zkoušky 
v jednoosém tlaku jsou znázorněny na obrázku č. 6b. Zřetelnější a výraznější je toto odlišné 
chování u uhelných geokompozitů na bázi PUR. 
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odvislé od množství a stupně napěnění injektážní pryskyřice ve zkušebních těles uhelných 
geokompozitů, což se projevuje jejich rozdílnou objemovou hmotností. Výsledné hodnoty 
pevnosti v jednoosém tlaku a moduly přetvárnosti jak u zkušebních těles neporušeného uhlí, 
tak u všech typů uhelných geokompozitů jsou si velmi blízké, nižší. U malých zkušebních 
těles z uhlí je nutné mít na vědomí, že ačkoli na nich byly naměřeny přece jen vyšší hodnoty 
pevnostních a přetvárných vlastností, v podmínkách in situ v oblastech okolo důlních děl, kde 
uhelné sloje jsou převážně porušené, budou jejich hodnoty pevnostních a přetvárných 
charakteristik pravděpodobně nižší, než je tomu u laboratorních zkušebních těles, které jsou 
zpravidla kompaktnější. Zvláště uhelné vzorky, které jsou odebírány většinou z pevnějších 
částí uhelných slojí, tak aby je bylo možno dále zpracovávat (tvarování zkušebních těles 
vrtáním, popř. řezáním). To znamená, že pomocí chemické injektáže můžeme dosáhnout 
pevnostních poměrů blízkých skutečné uhelné sloji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   a)                                                                           b) 
Obr. č. 7 Hodnoty modulů přetvárnosti (a) a pevnosti v tlaku (b) zkušebních těles uhelných 
geokompozitů a čistého uhlí v závislosti na jejich objemové hmotnosti – zkouška v jednoosém tlaku 
 
 
Diskuze dosažených výsledků – studium porušování uhelných geokompozitů – RTG CT 

Na následujících obrázcích jsou znázorněny nalezené charakteristické projevy 
porušování zkušebních těles uhlí a uhelných geokompozitů.  

Na obrázku č. 8a je znázorněn výsledek porušení zkušebního tělesa z čistého uhlí 
v oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku. Je zřejmé, že trhliny prostupují průběžně celým 
zkušebním tělesem a v krátkém časovém úseku způsobují tak jeho nestabilitu. Tento charakter 
porušení přispívá významně v průběhu dalšího zatěžování k úplnému křehkému rozpadu 
zkušebních těles z čistého uhlí.  

Obrázek č. 8b znázorňuje uhelný geokompozit tvořený kusy uhelné hmoty 
proinjektované výrazně napěněnou polyuretanovou injektážní pryskyřici (objemová hmotnost 
zkušebního tělesa 989 kg.m-3). Je viditelné, že po tlakovém zatížení zkušebního tělesa do 
oblasti blízké pevnosti v jednoosém tlaku dochází k křehkému porušení větších uhelných zrn 
soustavou četných drobných trhlin. S obrázků je zřejmý pozitivní vliv sítě vytvrzené 
polyuretanové pryskyřice s vysokou deformační schopností (viz obr. č. 2), která zabraňuje 
šíření trhlin napříč zkušebním tělesem. 
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Následující obrázek č. 9a znázorňuje obrazy řezů ve zkušebním tělese uhelného 
geokompozitu obdobné struktury jako v předešlém případě. V tomto případě je injektážní 
pryskyřice výrazně méně napěněná (objemová hmotnost zkušebního tělesa 1144 kg.m-3). 
Obdobně jako v předcházejícím případě zde dochází ke křehkému porušování jednotlivých 
uhelných zrn. Vzhledem k vyššímu modulu přetvárnosti v důsledku nižšího napěnění (viz obr. 
č. 1) dochází ke koncentraci vyšších sil (napětí) v síti vytvrzené pryskyřice. Modul 
přetvárnosti i zcela nenapěněné injektážní pryskyřice je vzhledem k modulu přetvárnosti 
uhelné hmoty podstatně nižší, zároveň si injektážní pryskyřice zachovává podstatně vyšší 
úroveň deformační schopnosti, než jej tomu v uhelné hmotě. V důsledku toho vznikající 
porušení ve vzorku mají jen lokální charakter a nerozvíjejí se průběžně celým zkušebním 
tělesem. Podobný způsob porušování zkušebních těles byl zaznamenán u uhelných 
geokompozitů na bázi nenapěňující injektážní organicko minerální pryskyřice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    a)                                                                         b) 
Obr. č. 8 Obrazy vybraných tří řezů před (I) a po (II) provedeném tlakovém zatěžování 
charakterizující porušení ve zkušebním tělese čistého uhlí (a) a uhelného geokompozitu (b) 

 

Poslední obrázek č. 9b znázorňuje zkušební těleso uhelného geokompozitu s odlišnou 
strukturou vytvrzené injektážní pryskyřice než bylo popisováno v předešlých případech. 
V tomto případě injektážní pryskyřice tvoří v uhelném geokompozitu víceméně jednoduchou 
strukturu tvořenou jednotlivou trhlinou mírně se větvící v jedné jeho polovině. Na tomto 
zkušebním tělese byly aplikovány tři zátěžové kroky do oblasti blízké tlakové pevnosti. 
V prvním zátěžovém kroku byl vzorek zatížen těsně pod hranici předpokládané tlakové 
pevnosti 19 MPa. Je zřejmé, že k porušování zkušebního tělesa dochází při jeho okraji. Druhý 
zátěžový krok dosáhl oblasti meze tlakové pevnosti (21 MPa) a způsobil porušení ve velkých 
kusech uhelné hmoty, porušení nebyla nalezena v oblastech s pryskyřicí.  Ve třetím 
zátěžovém kroku došlo k destrukci zkušebního tělesa při tlakové pevnosti na úrovni prvního 
zátěžového kroku, tj. 19 MPa. K destrukci vzorku došlo především v kompaktní oblasti 
uhelného bloku neovlivněného injektážní pryskyřicí. Z obrazů jednotlivých řezů zejména po 
třetím zátěžovém kroku je patrný vliv použité pryskyřice na zvýšenou soudržnost zkušebního 
tělesa.  
Závěr 

Na základě provedeného laboratorního výzkumu mechanických vlastností injektáží 
rehabilitované uhelné hmoty a ověření předpokládaného mechanismu porušování 
zatěžovaného geokompozitu prostřednictvím vizualizace na RTG CT skeneru lze konstatovat, 
že pozitivní účinek chemických injektáží uhelných slojí pomocí polyuretanových, popř. 
organicko-minerálních injektážních médií lze spatřovat především: 

I 
 
 
 
 
II 



v možnosti dosáhnout chemickou injektáží rehabilitace pevnosti porušeného uhelného 
materiálu na úroveň srovnatelnou s původní pevností neporušeného uhlí 

ve změně přetvárných vlastností uhelné hmoty, tj. zvýšení deformovatelnosti a zvýšení 
soudržnosti porušeného proinjektovaného materiálu během rozsáhlé deformace 

ve vzniku reziduální pevnosti za mezí porušení materiálu. 

Tyto vlastnosti uhelných geokompozitů se příznivě projeví ve zvýšení stability důlních 
děl vedených v mocných uhelných slojích proti deformačním účinkům projevů horských tlaků 
v horninovém masivu. 

Zvýšená soudržnost proinjektovaného materiálu má za následek zvýšení odolnosti 
uhelné hmoty proti jejímu rozpadu a vyvržení do prostoru důlních děl při dynamickém 
geomechanickém jevu. Existence poměrně vysoké reziduální pevnosti za mezí pevnosti pak 
zajišťuje v kombinaci s jinými prostředky vyšší stupeň stability díla i po extrémním zatížení. 
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Obr. č. 9 a) Obrazy vybraných tří řezů před
(I) a po (II) provedeném tlakovém zatěžování
charakterizující porušení ve zkušebním tělese
uhelného geokompozitu b) Obrazy vybraných
dvou řezů před (I) a po(II1-3) provedených
tlakových zátěžových krocích charakterizující
porušení ve zkušebním tělese uhelného
geokompozitu 
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