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NOVÝ KONCEPT KOTVENÍ PRO PODZEMNÍ DOBÝVÁNÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ 

VYŠŠÍ BEZPEČNOST PRÁCE V NESTABILNÍM PROSTŘEDÍ NEBO S 

VELKÝMI TLAKY MÁ JMÉNO ROOFEX 
 

1 Úvodem 

Atlas Copco je firmou, která se zabývá výrobou a vývojem strojů a zařízení pro podzemní 

dobývání a jejím krédem je vytvářet takové výrobky, které vytvoří bezpečnější a ergonomičtější 

pracovní prostředí. To vedlo i k vývoji nového svorníku pro použití v důlním prostředí 

s dynamickými změnami, v horninách pod velkými tlaky nebo v prostředí s velkými 

konvergencemi.  

Tento článek představuje finální stupeň vývoje a první testy nového konceptu kotvení vyvinutého 

firmou Atlas Copco, které dostalo jméno ROOFEX Rx8. Tento systém byl specielně vyvinut pro 

extrémní podmínky v podzemním dobývání a jeho vývoj trval několik let. 

Přestože v současnosti zažívá světová ekonomika vážnou krizi, která již velkou měrou postihuje 

stavební a důlní průmysl,  není možno přestat se zabývat hledáním rezerv ve zdrojích nerostných 

surovin a zajistit si k nim bezpečný přístup. 

2  Vliv prostředí  

Vysoká poptávka po nerostných surovinách způsobila v posledních letech nutnost dobývat tyto 

suroviny i v takových prostředích, kterým se předtím těžaři vyhýbali a která byla považována 

dříve za nedostupná, nestabilní a nebezpečná. Souběžně také výstavba silničních a železničních 

tunelů a různých kolektorů se jako důsledek dalšího vývoje infrastruktury posunula do 

problematických a nestabilních horninových prostředí. 

Horninové masivy pod vysokým tlakem způsobují při podzemním dobývání vážné problémy se 

stabilitou staveb. Schopnost kontrolovat tuto stabilitu ve značné míře závisí na použitém typu 

kotev a jejich možnosti udržet pohyby velkých horninových celků, a to jak pomalu 

konvergujících, tak i těch kde dochází k náhlým a rychlým pohybům. Vzhledem k tomu, že 



známé typy kotev se vyznačují přílišnou tuhostí je jejich schopnost reagovat na takové situace a 

kontrolovat dynamické rázy velmi malá.   

V relativně chudé, vrstvené a anizotropní 

hornině pod vysokým tlakem dochází 

k nepředvídatelným jevům které vedou 

k porušení celistvosti a soudržnosti horniny 

(obrázek 1). Ze zkušenosti víme, že rezistence 

kotev ve specifické geometrii rozmístění se 

v různých místech liší v závislosti na interakci 

mezi kotvou a okolním horninovým masivem a 

tím pádem se rovněž liší efektivní vzpěrný tlak 

kotvy proti hornině. Ačkoliv se projektanti snaží 

navrhnout nejoptimálnější geometrii rozmístění 

kotev pro vytvoření co nejlepší stability, stejně je 

třeba geometrii kotvení během výstavby 

upravovat na bázi pokusů a chyb. 

 
Obrázek 1  

 

Vzhledem k nedostatečným znalostem horninových podmínek a jejího chování v podzemí, 

zejména ve velkých hloubkách, dochází v mnoha případech k nepředvídatelných jevům během 

výstavby důlních děl nebo tunelů. Tomu se snaží projektanti předcházet například použitím 

kombinované výztuže – skalních kotev ve spojení se stříkanými betony s dilatačními spárami. 

Zatímco je stříkané betonové ostění zeslabeno dilatačními spárami aby bez úhony odolalo 

vysokému tlaku horniny před úplným vytvrdnutím, skalní kotvy nejsou dostatečně flexibilní a 

tím pádem celkový efekt je opět nedostatečný neboť obě aplikované technologie nepůsobí 

současně.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 – skalní otřes 
 

Na opačné straně spektra horninového masivu, 

celistvá a křehká skalní masa může na-

akumulovat vysoký stress v okolí vyhloubení 

kde není možný skoro žádný pohyb. To pak při 

tlaku který překročí pevnost horniny vede 

k mohutným dynamickým jevům  = skalnímu 

otřesu. Horninový masiv při náhlém uvolnění 

nahromaděné energie „vybuchne“ a rozlomí se, 

čímž způsobí selhání jinak neporušených 

statických kotev (obrázek 2). Jinými slovy 

běžné statické (tuhé) svorníky nejsou schopny 

ve většině případů kontrolovat a předcházet 

takovým náhlým explozím hornin. 

 

Souhrnně lze tedy tvrdit, že v podmínkách výše uvedených jsou konvenční kotvy velmi 

neefektivní a jejich požívání nezajišťuje dostatečnou bezpečnost pro horníky a stavební dělníky. 

Tento fakt vedl Atlas Copco k tomu, aby se zabývalo vývojem nového unikátního kotevního 

systému pro zvýšení bezpečnosti a aby výstavba tunelů a důlních děl se mohla dále bezpečně 

provádět i ve velmi obtížných horninových podmínkách, které dříve nutily šachty opustit od 

dobývání přestože byly bohaté na zásoby. Nikdo rozumný totiž není připraven dát v sázku životy 

lidí.    

3  Chytrý systém ROOFEX 

Roofex je unikátní a vysoce pokrokový kotevní systém který je schopen absorbovat pohyby 

hornin s vysokou účinností a předvídatelností v obou výše popsaných typech nestabilních hornin.  

Je konstruován tak, aby utlumil a zadržel velké množství energie uvolňované během deformace 

horninového masivu a tím pádem je možné jej použít v širokém rozsahu „chování“ hornin, 

zejména v podmínkách hlubinného dobývání, kde se takové podmínky dají očekávat. 

Tím, že Roofex je „snadno čitelným“ kotevním systémem, dovoluje nastavit a doladit geometrii 

rozmístění dodatečných výztuží a tím zajistit bezpečnost důlních děl a předejít závalům. 

Tím se výrazně liší od ostatních typů svorníků, které takové „schopnosti“ nemají.  



 
 

 

Roofex je účinným nástrojem v rukách geomechanických 

inženýrů a projektantů. Během desítek testů v mnoha 

místech po celém světě, stejně jako v laboratořích můžeme 

tvrdit, že prodloužení kotvy a konečné zátěžové 

charakteristiky jsou konsistentní. Energie uvolňovaná 

během deformace horniny je u Roofex svorníku 

absorbovaná třením mezi ocelovými segmenty. To na 

oplátku dává stabilní nosnost neodvislou na vnějších 

vlivech a spolehlivou a předvídatelnou únosnost již 

přednastavenou z výroby, zatímco podobná spolehlivost 

konvenčních kotevních systémů a jejich schopnost 

vyrovnat se s podobnými statickými a dynamickými jevy 

je přinejmenším pochybná. 

 

Při použití svorníku Roofex je možné vzhledem k jeho vlastnostem využít matematický model, 

dovolující projektantovi přesně vytvořit zákazníkem předurčený (požadovaný) rozsah deformací 

a tím optimálně navrhnout schéma rozmístění kotev zaručující bezpečné pracovní prostředí. 

Koncept svorníků Roofex nabízí kompletní systém jak vzpěrných kotev , tak i tzv. 

monitorovacích kotev, umožňujících jednoduchou a snadnou kontrolu deformace horninového 

masivu bez nutnosti použití nákladných a složitých geodetických přístrojů. 

Díky chytře navrženému frikčnímu zámku se svorník Roofex začne prodlužovat (posouvat) při 

daném deformačním zatížení. Prodloužení (posuv) svorníku dovoluje hornině posun do předem 

nastavené vzdálenosti. Po deformaci horniny nebo skalním otřesu, kdy se svorník prodloužil 

(posunul) do maximální přednastavené délky má svorník stále schopnost zadržovat trvající  

zbytkové zatížení a tím poskytovat záložní zátěžovou nosnost systému. Svorníky Roofex jsou 

snadno použitelné a začlenitelné do stávajícího systému kotvení aniž by narušily rutinní operace. 

Instalace je tak snadná, jako např. konvenční injektovaný vroubkovaný ocelový prut (roxor) s 

použitím běžně užívaných svorníkovacích  nástrojů a nářadí v hornictví. Použití svorníků Roofex 

již v počáteční fázi ražby umožňuje prodloužit dobu po kterou bude dobývka bezpečně přístupná, 

což pozitivně ovlivní celkové náklady těžby resp. ražby a zejména bezpečnost práce v takovém 

prostředí. 



První generace Roofexu Rx8 je konstruována tak, aby se až do statického zatížení 80kN choval 

jako konvenční tuhý svorník. Po překročení statického tahu 80kN se svorník začne posouvat do 

předem nastaveného prodloužení, přičemž stále vytváří rezistenci o hodnotě 80kN (obrázek 6). 

Na konci přednastavené délky prodloužení zablokuje stop element možnost dalšího posuvu 

svorníku a ten se opět začne chovat jako konvenční tuhý svorník, aby zadržoval zbytkovou zátěž 

horniny a to až do meze pevnosti v tahu, která je 100kN, kdy dojde k přetržení kotvy (obrázky 4 a 

5). Princip svorníku Roofex je založen na deformaci ocelové tyče třením při posuvu přes 

patentovaný absorpční člen, který je pevně uchycen ve vrtu pomocí resinové nebo cementové 

injektáže. 

 
Obrázek 3  Statický a dynamický svorník 
Roofex 

 
 
Obrázek 4 – Princip svorníku Roofex Rx8 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Pracovní fáze svorníku Roofex Rx8 

Svorníky Roofex jsou ve dvou základních verzích – Statický a Dynamický, které se od sebe liší 

použitým materiálem pro frikční zámek. Při dynamickém rázu vzniká vyšší teplota uvnitř zámku, 

proto byly použity segmenty z karbidu wolframu které zaručují dostatečnou odolnost a pevnost 

systému.  Při laboratorních zkouškách v CANMET laboratořích v Ottawě, Canada byly Roofex 

svorníky úspěšně zkoušeny různými metodami dynamických rázů a byly schopny zadržet rázy o 

hodnotě až 27kJ (obrázek 7).  

Koncept Roofex rovněž nabízí jak již bylo zmíněno tzv. monitorovací kotvy (obrázek 8 a 9). 

Běžně se pro zjištění deformace profilu díla (konvergence) používají geodetické přístroje. Ty 

však neukazují, jak je svorník funkční a zda je stále ukotven. Použitím monitorovacích kotev je 



možno okamžitě zjistit, zda svorníky plní svou funkci a o kolik se profil díla deformoval. Funkce 

je jasně patrná z obrázku 9.   

 
Obrázek 6 – Statické zatížení / posuv 
svorníku, 300mm posuvová délka 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 7 – Dynamické zatížení/posuv svorníku  600mm 
posuvová délka, 4,7m/sec rázová rychlost 

 
Obrázky 8 a 9 – Monitorovací kotvy Roofex 

 

4  Slovo na závěr 

Koncept Roofex reprezentuje v oblasti kotvení jednoznačný krok kupředu v bezpečnosti. Pokud 

pracujete v prostředí s nestabilním horninovým masivem je dobře vědět že existuje systém 

kotvení, který zvyšuje bezpečí v takových podmínkách, a že pokud takový systém použijete, tak 

máte jistotu, že  jste udělali vše pro bezpečnost a produktivitu. 

Po úspěšném představení konceptu Roofex Rx8 na výstavě MINEXPO2008 v Las Vegas, USA je 

na řadě další generace Roofexu Rx18 s posunovým zatížením 180kN a pevností v tahu kolem 

220kN. Tento výrobek prochází stádiem provozních a laboratorních zkoušek a na trh by se měl 

dostat ve druhé polovině roku 2009.  
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