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ZPEVNĚNÍ NESOUDRŽNÉHO UHELNÉHO PILÍŘE PORUBU Č. 39 204 
NA DOLE LAZY – POZNATKY, ZKUŠENOSTI 

Abstract: 

The paper deals with first knowledge and experiences about coal pillar reinforcing in 
the forefield longwall face no 39 204 in colliery Lazy. The reinforcing was designed and 
realized by means of long grouting boreholes (up to 20 m long) and polyurethane grout 
CarboPur WX. Designed grouting technology usually doesn’t use for stabilization of coal 
seam in the local colliery conditions.  
 

Úvod 

Při dobývání uhelného pilíře porubem č. 39 202 na dole Lazy byl zaznamenán výskyt 

tzv.”šupinatého uhlí”, který vykazoval zvýšenou, abnormální rozpadavost při jeho dobývání. 

Toto uhlí má charakter až mylonitizované horniny, silně „rozklouzané“ pravděpodobně 

slojovou tektonikou na poměrně malé segmenty, které při mechanickém namáhání (např. 

rozpojování frézou dobývacího kombajnu) vykazuje nesoudržnost a „vysypává“ se z předpolí 

pilíře. Výskyt tohoto typu uhlí v dobývaném pilíři měl přímý vliv na plynulost a bezpečnost 

dobývání předmětné uhelné sloje. Při dobývání uhelného pilíře docházelo k jeho vyjíždění a 

rozpadání do předpolí, což způsobovalo problémy se zajišťováním bezprostředního nadloží 

uhelné sloje v předpolí vedeného porubu. Na základě vzniklé důlně-geologické situace bylo 

po vzájemné konzultaci ve spolupráci s Dolem Lazy, fy Minova s.r.o a Ústavem geoniky 

AVČR navrženo zpevnění části nesoudržného uhelného pilíře v sousedním těžebním bloku 

(porub č. 39 204), které mělo charakter zkušebního úseku a mělo eliminovat výpadky při 

dobývání předmětného uhelného pilíře. V celistvém stavu uhelná sloj vypadala na obtížně 

injektovatelné prostředí. 

V  současných podmínkách dobývání černého uhlí v karvinské části hornoslezské 

pánve se obvykle provádí zpevnění uhelného pilíře do hloubky max. 4 – 5m a to jak při 

zpevňování uhelného pilíře v okolí důlních chodeb, tak z porubní fronty. Zpevňování se 

obvykle provádí třemi základními způsoby, popřípadě jejich kombinací. Jedná se převážně o 

tzv. jehlování pomocí jehel (např. dřevěných, sklolaminátových nebo z jiných materiálů 

dělitelných rozpojovacími orgány dobývacích, popř. razících kombajnů), vlepovaných do 
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pilíře například pomocí polyuretanových (PUR) pryskyřic. Druhou možností je využití 

injektážní technologie, kdy rozvolněný uhelný pilíř je zpevňován vtláčením PUR pryskyřic za 

vzniku nových adhezních vazeb, které zvyšují soudržnost  uhelného pilíře. Poslední možností 

je využití svorníkování za použití hydraulických svorníků (např. systém Boltex 5), které je 

možno rovněž použít pro zpevnění uhelného pilíře ve své injektážní modifikaci (Boltex 5 – 

Pakran) pro kombinovanou kotevně injektážní metodu zpevnění za současného použití 

vhodného chemického injektážního média (např. polyuretanové, organicko-minerální 

pryskyřice).  

Příspěvek pojednává o prvních poznatcích a zkušenostech se zpevněním uhelného 

pilíře v předpolí porubu č. 39 204, provedeného v omezeném zkušebním úseku porušeného 

uhelného pilíře pro odzkoušeni navrženého technického řešení. Zpevnění bylo provedeno 

pomocí injektážní technologie, která se pro stabilizaci uhelného pilíře v podmínkách našich 

uhelných dolů obvykle nepoužívá. Rehabilitace byla navržena a provedena tlakovou injektáží 

pomocí dlouhých injektážních vrtů (až 20 m dlouhých) a injektážní pryskyřice CarboPur WX. 

Způsob zpevnění uhelného pilíře  

Původně se jednalo o zpevnění uhelného pilíře o půdorysných rozměrech cca 80 x 

120m (délka porubní fronty) a to v předstihu před postupujícím porubem tak aby, postup 

porubu nebyl omezován zpevňovacími pracemi uhelného pilíře. Z tohoto důvodu nepřipadaly 

v úvahu běžně používané způsoby zpevnění uhelného pilíře, tak jak byly stručně popsány 

v předešlé kapitole, ale byl navržen způsob stabilizace uhelného pilíře, který v sobě zahrnuje 

jak principy injektážního procesu, tj. vyplňování volných prostor a stmelení uhelné hmoty, tak 

stabilizační funkci jehel, popř. kotev, které přenášejí tahová namáhání v uhelném pilíři. 

Injektážní vrty byly vrtány z výdušné chodby č. 39 203-1 předmětného porubu ve staničení 

296 až 282 m mimo prostorovou a časovou souvislost s dobývacími pracemi v předmětném 

porubu.  

Vrtání bylo provedeno ručním způsobem pomocí vzduchové vrtačky VU-3 a 

spirálových vrtných tyčí osazených dvoubřitou korunkou. Bylo navrtáno celkem 15 vrtů 

orientovaných vstřícně směrem k porubní frontě pod úhlem 45o od výdušné chodby v délkách 

od 10 do 20 m. Na základě zkušeností se zpevňováním uhlí v podobných podmínkách byly 

injektážní vrty vrtány s roztečí cca 0,8 m střídavě se zakládáním ústí vrtů do výšky 1 a 2 m od 

počvy s dovrchním úklonem 5o až 10o.  Těsnící obturátory byly vkládány do injektážních vrtů 

do vzdálenosti cca 1,5 – 2m od ústí vrtu, kde byla vyšší technologická jistota jejich 

kvalitnějšího upnutí. Vrty v oblasti ústí vykazovaly větší průměry způsobené kmitáním 
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vrtných tyčí. Za těsnící obturátory byly umísťovány prodlužovací injektážní trubky z umělé 

hmoty pro rychlejší přivedení pryskyřice k zadním částem vrtů. Pro injektáž bylo použito 

pneumatické injektážní čerpadlo GSF 35 s úpravou pro měření množství vtlačované injektážní 

pryskyřice a záznamu injektážního tlaku. Schéma zpevnění uhelného pilíře je zřejmé 

z následujícího obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č 1 Schéma zpevnění uhelného pilíře 

Výběr injektážní hmoty  

Pro ovlivňování vlastností uhelné hmoty lze výhodně použít chemické injektážní 

hmoty na bázi polymerů, které vykazují vysoké deformační schopnosti a dobré adhezní 

vlastnosti k horninám. Mezi takové injektážní hmoty můžeme zařadit polyuretanové 

injektážní pryskyřice [1, 2]. 

Výběr injektážní hmoty byl proveden na základě zkušeností se zpevňováním uhelného 

pilíře pomocí krátkých injektážních vrtů a znalostí vlastností polyuretanových a organicko-

minerálních injektážních pryskyřic. Bylo zřejmé, že pro dlouhé vrty musí být použita 

polyuretanová injektážní hmota s odlišnými chemoreologickými vlastnostmi (tj. dlouhou 

dobou vytvrzování a nižší dynamickou viskozitou injektážního systému) než u běžně 

používaných injektážních hmot, např. Bevedan – Bevedol S, WF, OM. Byla vybrána 

dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice CarboPur WX, která splňuje oba tyto 

požadavky. Doba reakce u této injektážní pryskyřice je až 3 hodiny při 25o C bez kontaktu 

s vodou. U běžně používaných výše uvedených pryskyřic Bevedan – Bevedol, za 
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srovnatelných podmínek, je to pouze v řádech několika desítek sekund (tj. cca 45 -100 s). Při 

kontaktu s vodou se u CarboPuru WX doba reakce snižuje, při 1% obsahu vody a 25oC se 

doba reakce sníží na cca15 min (2% vody pak sníží dobu reakce na cca 6 min).  

Polyuretanové pryskyřice mají při nulovém (nízkém) stupni napěnění ve vytvrzeném 

stavu relativně vysoké tahové pevnosti. Při běžném průměru injektážních vrtů 42 mm a 

tahové pevnosti vytvrzené polyuretanové pryskyřice cca 30 – 50 MPa (viz obr. č. 2, 

laboratorní výsledky tahových pevností polyuretanových pryskyřic Bevedan – Bevedol S a 

WF) může vytvrzený stvol teoreticky přenášet tahové zatížení cca 41 - 69 kN, což je 

například na úrovni tahové pevnosti hydraulických svorníků systému Boltex 5.  
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Obr. č 2Tahové pevností vytvrzených polyuretanových pryskyřic B. – Bevedol S, WF a vytvrzené 

pryskyřice CarboPur WX odebrané in situ ze stvolů injektovaných vrtů v závislosti na stupni napěnění 

Kromě předpokladu relativně vysokého přenášení tahových namáhání je další 

nezanedbatelnou výhodou tlakové injektáže pomocí PUR pryskyřice u navrhovaného řešení 

vysoce pravděpodobné vyplnění injektážního vrtu injektážním médiem s dokonalým 

kopírováním nepravidelného reliéfu stěn vrtu vytvrzenou injektážní pryskyřicí a penetrování 

porušených pásem v okolí stěn vrtu pryskyřicí způsobující jejich lokální zpevnění, což může 

mít v konečném výsledku pozitivní vliv na celkovou stabilizaci uhelného pilíře. Použitá 

pryskyřice CarboPur WX rovněž vykazuje o něco nižší schopnost napěňování než je tomu u 

pryskyřice Bevedan - Bevedol S, To je výhodou vzhledem k dosažení vyšších cílových 

mechanických parametrů vytvrzené injektážní hmoty ve stvolu vrtu z pohledu funkce jehly, 

popř. kotvy. Na stupeň napěnění polyuretanových pryskyřic mají vliv rovněž tlakové 

podmínky při tuhnutí. Graf na obrázku č. 3 znázorňuje schopnost napěňování polyuretanové 
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pryskyřice Bevedan - Bevedol S v různých tlakových podmínkách při tuhnutí. V laboratoři 

Ústavu geoniky AVČR bylo zjištěno, že při tlakových podmínkách cca 0,4 MPa je schopnost 

napěňování této polyuretanové pryskyřice minimální. Obdobné závěry byly zveřejněny 

rovněž v odborné literatuře [3], kdy se schopnost napěnění PUR pryskyřic ztrácí již při 

tlakových podmínkách cca 0,3 MPa. Obdobné chování lze předpokládat i u použité 

polyuretanové pryskyřice CarboPur WX. Vzhledem k běžným injektážním tlakům při 

zpevňování uhelných slojí, které se pohybují převážně nad hranicí 1 MPa je předpoklad, že 

dojde při injektáži k omezování schopnosti napěňování použité polyuretanové pryskyřice, což 

pozitivně ovlivní výši její tahové pevnosti.  
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Obr. č 3 Vliv tlakových podmínek v průběhu tuhnutí PUR pryskyřice Bevedan – Bevedol S na 

stupeň napěnění  

Provedení předmětné injektáže 

Pokusná injektáž byla provedena ve dvou dnech a to 12. a 18. 7. 2006. Celkem bylo 

zainjektováno 15 vrtů s různými výsledky. Při injektáži bylo sledováno množství 

spotřebované injektážní směsi a byl zaznamenáván průběh injektážního tlaku. Poznatky o 

provedené injektáži lze shrnout následovně: 

§ Injekční tlaky byly velmi nízké (v průměru kolem 1 MPa, výjimečně 3,5 MPa – pouze 

v jednom případě), v průběhu injektáže nedocházelo ke zvyšování injektážního tlaku, což 

znamená, že v rámci injektáže nedochází k tzv. fázi odmítnutí injektážní směsi, kdy dochází 

k závěrečnému doplňování volných prostor, nárůstu tlaku a snižování rychlosti čerpání. To 

znamená, že nedošlo k vyplnění všech prostor v uhelném pilíři nebo si injektážní pryskyřice 

našla jinou komunikační cestu, kterou bohužel vzhledem k důlně geologické situaci nebylo 
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možno nalézt, to se jeví jako pravděpodobnější hypotéza. Na obrázku č. 4 je uveden typický 

průběh injektážního tlaku, spotřeby injektážního média a jeho rychlosti čerpání. 

§ I přes upínání obturátorů v hloubce vrtů cca 1,5 m došlo v jednom případě k jeho obtékání 

injektážní směsí. 

§ U cca 40 % vrtů byla injektáž zastavena v důsledku překročení plánovaného množství 

injekční látky (tj. cca 5kg/m), skutečná spotřeba injektážní hmoty v jednotlivých vrtech je 

uvedena na obrázku č. 1. 

§ U cca 50% vrtů docházelo ke komunikaci mezi vrty, což v daném případě znamenalo 

ukončení vtlačování injektážního média do předmětného vrtu, z toho u poloviny vrtů bylo 

dosaženo úrovně plánované spotřeby injektážního média. 

§ Průměrná rychlost čerpání byla 5 l/min (tj. cca 60 % výkonu čerpadla), což je dostatečně 

nízká rychlost pro umožnění penetrace. 
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Obr. č 4 Záznam tlaku, spotřeby a rychlosti čerpání injektážního média 

Rekognoskace provedeného zpevnění in situ 

Rekognoskace provedeného zpevnění byla z technicko-organizačních a 

bezpečnostních důvodů provedena pouze v jednom případě (původně byla naplánována 

minimálně 2–3 kontrolní fárání). Rekognoskace byla provedena 3. 11. 2006 ve fází přiblížení 

porubní fronty na kontaktní vzdálenost k injektovaným vrtům pravděpodobně č. 1,2,3,13,14 

a15. (Obr. č. 1). Před přiblížením porubní fronty na kontaktní vzdálenost byla nafárána 

porubem tektonická porucha poklesového charakteru (která nebyla zachycena při ražbě 

výdušné chodby) se silně porušenými horninami (viz Obr. č. 1 a 5a). To bylo příčinou 
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vypadávání bezprostředního nadloží a výrazného zpomalení postupu porubu. Tato situace ve 

vrchní části porubu znemožnila podrobnou rekognoskokaci účinku provedeného zpevnění. 

V uhelném pilíři byly nalezeny dva stvoly z vytvrzené pryskyřice, jeden nad počvou ve výšce 

cca 1m oproti předpokladu (ten byl cca 2,5m), druhý pod stropem v místě tektonického 

porušení (viz Obr. č.4b,c a d). Z těchto stvolů byly odebrány vzorky, na kterých byl metodou 

analýzou obrazu zjišťován stupeň napěnění vytvrzené injektážní pryskyřice, dle metodik 

uvedených literatuře [4] a výpočtem z objemových hmotností zkušebních těles pro měření 

tahových pevností [2]. Kolem těchto dvou stvolů nebylo pozorováno výraznější zpevnění 

uhelné hmoty v příčném profilu v okolí stěny vrtu. Podle pozorování toto zpevnění 

dosahovalo řádově maximálně 1cm., místně 2 cm (viz. obr. č. 5c a d) od stěny vrtu. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č 5 a) Důlně geologická situace nevrchní časti porubu v místě zpevnění, b, c) stvol vytvrzené 
injektážní pryskyřice, d)řez stvol vytvrzené injektážní pryskyřice s úlomky proinjektovaného uhlí 

Závěr a doporučení  
1. Z výše uvedených poznatků vyplývá, že samotná technologie zpevňování vtlačováním 

pomalu reagující polyuretanové pryskyřice pomocí dlouhých vrtů je technicky plně 

realizovatelná. Použití mechanizovaného způsobu vrtání by jistě přispělo k lepší paralelitě 

umísťování injektážních vrtů a k jejich stabilním průměrům, což by pozitivně ovlivnilo 

jejich rozmístění a utěsňování. Použitý typ pryskyřice CarboPur Wx z hlediska 

c) d) 

a) b)
) 
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technického i technologického se jeví vhodný pro tento způsob injektáže. Odebrané 

vzorky in situ ze stvolu vytvrzené injektážní pryskyřice vykazovaly stupeň napěnění 

1,7±0,2 (z výpočtu z objemových hmotností zk. těles) a cca 2,1 (dle analýzy obrazu). 

Tahová pevnost dosahovala hodnot cca 10 – 20 MPa (viz. Obr. č. 2), což odpovídá tahové 

únosnosti polyuretanových stvolů v uhelném pilíři cca 13 – 24 kN. 

2. Pokud by měl být uplatněn pouze kotvící efekt v uhelném pilíři, měla by být použita 

injektážní pryskyřice s co nejnižší schopností napěnění v průběhu chemické reakce a 

chemoreologické vlastnosti injektážní polyuretanové pryskyřice volit tak, aby 

nedocházelo k poklesu tlaku v injektážní pryskyřici po ukončení injektáže. To znamená 

použít pryskyřici s vyšší viskozitou a kratší dobou reakce. 

3. Vzniku nestability pilíře a následné protržení stropu ve sledovaném případě napomohlo 

nafárání dříve neidentifikované tektonické poruchy těsně před zpevněnou oblastí. 

Zamýšlené vytvoření „kotev, resp. PUR jehel“ se uskutečnilo, ty však nebyly s ohledem 

na vlastnosti a charakter uhlí a především geologickou situaci dostatečně účinné, aby 

zabránily vyjíždění pilíře. Je zřejmé, že pro lepší stabilizační funkci vytvrzených 

polyuretanových jehel je vhodné volit co nejmenší možné rozteče injektážních vrtů a volit 

jejich vhodné prostorové umístění ve zpevňovaném uhelném pilíři. 

Závěrem bychom rádi poděkovali pracovníkům dolu Lazy, kteří umožnili realizaci 

zpevnění a umožnili tak poznání nových možností a uplatnění polyuretanových pryskyřic při 

zpevňování uhelného pilíře pomocí dlouhých vrtů. Je nutno podotknout, že k rozšíření této 

metody zpevňování do praxe bude nutno uskutečnit další výzkumné práce a realizovat více 

experimentálních úseků s jejich komplexním vyhodnocením. 
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