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VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO 

POUŽITÍ PRO STAVBU ŽEBRA 
 
Abstract 

 The article describes the method and the results of investigation into the mechanical 
properties of cement-fly ash mixture Tekblend for the building of a rib along the intake 
airway after the advancing wall face. This rib should contribute to the re-use of the given 
passage as return airway during the mining of the adjacent wall face. Research was conducted 
at the laboratory under climatic conditions so that these conditions might be similar to those 
of use in the mine. To find out the influence of dimensions of test specimens at the laboratory 
and dimensions of the rib in the mine, test specimens of various dimensions in the range from 
100 to 300 mm and various slenderness ratios in the range from 1 to 3 were produced. 
Moreover, these test specimens were inserted into a sleeve of PPH textile used in the 
production of bags for the building of ribs. Found curves of mechanical properties of test 
specimens of various sizes were mathematically defined and from them expected mechanical 
properties of ribs were calculated. 
 
1. Úvod 

Pro požadované vyšší denní postupy porubů je nutné pro stavbu žeber použít rychleji 

tuhnoucí materiál. V laboratorních podmínkách byla situace modelována tak, že materiál 

Tekblend byl odléván do rukávců z textilie PPH, která se používá na výrobu vaků pro stavbu 

žeber. Byly použity tři průměry vzorků – 100 mm, 200 mm a 300 mm. Zároveň podle 

rozměrových možností zkušebního zařízení byly vzorky vyráběny s různým štíhlostním 

poměrem v rozmezí 1 až 3.  

Charakteristika tuhnutí směsi Tekblend je do značné míry ovlivněna teplotou na pracovišti při 

zpracování této směsi. Z tohoto důvodu byl udělán rozbor očekávaných teplot na 

předmětných pracovištích a v laboratoři byly vytvořeny odpovídající klimatické podmínky. 

Teplota byla udržována na hodnotě 28oC a relativní vlhkost v rozmezí 75 – 80 %.  

 

2. Hodnocení výsledků modelování 

Vzhledem k tomu, že jsme použili různé průměry zkušebních těles a různé štíhlostní poměry, 

měli jsme 7 základních skupin měření. Přehled rozměrů zkoumaných vzorků je v tabulce 1. 
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Tabulka 1 

 Průměr (mm) 100 100 100 200 200 200 300 

 Výška (mm) 100 200 300 200 300 360 300 

 

U každé z těchto tvarových skupin byla zkoumána mechanická charakteristika v časové řadě 

sestávající z 11 termínů od zhotovení zkušebních těles. Tato časová řada je v tabulce 2. 

 Tabulka 2 

(h) 1 2 4 8 16 24 48 96 168 336 672 Doba 

tuhnutí (d)      1 2 4 7 14 28 

 

Postup vyhodnocování zahrnoval: 

Ø vyhodnocování pevnosti jednotlivých tvarů zkušebních těles v časové řadě tuhnutí, 

Ø vyhodnocení vlivu velikosti zkušebních těles při štíhlostním poměru 1, 

Ø vyhodnocení vlivu štíhlostního poměru. 

 

2.1. Vyhodnocování pevnosti v časové řadě tuhnutí 

Průběh naměřených hodnot pevností v časové řadě tuhnutí se dá velmi dobře matematicky 

definovat křivkou ve tvaru: 

                         
tB
tA

t +
⋅

=σ  (MPa) (1) 

kde σt je docílená tlaková pevnost po době tuhnutí t, 

t  -  doba tuhnutí (h), 

A - hodnota asymptoty, ke které se blíží tlaková pevnost v nekonečném čase (MPa), 

B – časová konstanta křivky (h).  

Hodnota A představuje konečnou pevnost po dlouhodobém tuhnutí. Konstanta B představuje 

časový úsek, který vytíná tečna křivky v bodě O na asymptotě křivky. 

Nejdůležitější hodnota z hlediska pevnostní charakteristiky je hodnota pevnosti A. S touto 

hodnotou jsme počítali při dalším vyhodnocováním měření.  

 

2.2. Vyhodnocení vlivu velikosti zkušebních těles 

Vliv velikosti zkušebních těles jsme vyhodnocovali pro štíhlostní poměr 1. Výsledky měření 

včetně aproximovaných křivek jsou na obr. 1. 
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Obr. 1. Časový graf pevnosti pro štíhlostní poměr 1 

 

Regresní křivky dle rovnice (1) nám zároveň definují konečnou pevnost, která je dána 

hodnotou konstanty A ze vztahu (1). Hodnoty konečné pevnosti v tlaku A byly zobrazeny 

graficky v závislosti na rozměru zkušebních těles. Takto získaný graf byl proložen regresní 

křivkou. Danému průběhu nejlépe vyhovovala logaritmická regrese, která má součinitel 

korelace 1,0. To znamená, že plně odpovídá naměřeným hodnotám. Rozsah rozměrů 

zkoumaných těles byl rozšířen na skutečné šířky žeber – obr. 2. 

 
 

Obr. 2. Závislost pevnosti na rozměru  při štíhlostním poměru 1 
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Regresní křivka vypočtená dle obr. 2 má tvar: 

 σPd = 1,455 ln (b) + 20,15                   (MPa)                        (2) 

kde b je šířka žebra (m). 

Z této rovnice se vypočte výsledná pevnost žebra v tlaku při štíhlostním poměru 1.  

 

2.3. Vyhodnocení vlivu štíhlostního poměru 

Vliv štíhlostního poměru bylo možné zkoumat z důvodu pracovního prostoru zkušebního 

zařízení na zkušebních tělesech o průměrech 100 mm a 200 mm. Průběh pevností po 28 dnech 

tuhnutí v závislosti na štíhlostním poměru je na obr. 3. 

 
Obr. 3. Průběh pevností po 28 dnech tuhnutí v závislosti na štíhlostním poměru 

 
 V tomto obrázku jsou rovněž vypočteny regresní křivky jednotlivých řad měření podle 

použitého průměru. Pevnost zkušebních těles s různým štíhlostním poměrem byla na každém 

tvaru zjišťována v časové řadě tuhnutí uvedené v tabulce 2. Pro každý tvar byla stanovena 

konečná pevnost A ze vztahu (1). Tyto konečné pevnosti byly vyneseny do grafu v závislosti 

na štíhlostním poměru – obr. 4. 
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Obr. 4. Průběh konečné pevností v závislosti na štíhlostním poměru 
 

V tomto grafu jsou opět proloženy logaritmické regresní křivky s uvedením korelačních 

součinitelů. 

Dále byl vypočten součinitel vlivu štíhlostního poměru kh/b ze vztahu: 

  
1

/
/

d

d
bh A

A
k bh=                                                             (3) 

kde  
bhdA

/
je konečná pevnost pro štíhlostní poměr h/b při průměru tělesa d, 

 
1dA - konečná pevnost při štíhlostním poměru 1 pro průměr d. 

Tím dostáváme opět dva průběhy – pro průměr 100 mm a průměr 200 mm. Pro každou 

z těchto naměřených křivek byly vypočteny logaritmické regresní průběhy – výsledky jsou 

v grafu na obr. 5. 
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Obr. 5. Průběh součinitele vlivu štíhlostního poměru 
 

 Z tohoto obrázku je vidět, že průběhy pro oba vyšetřované průměry zkušebních těles 

prakticky splývají. Je to rovněž zřejmé z matematicky definovaných regresních křivek. 

Z uvedeného můžeme definovat vliv štíhlostního poměru vztahem: 

   kh/b = 1 – 0,146 ln (h/b)                                                  (4) 

 

3. Závěr 

Předložený návrh řeší jednu z variant opatření pro zabezpečení úvodní chodby k dvojímu 

použití. Výhodou tohoto řešení je, že žebro z materiálu Tekblend má mimo těsnící vlastnost 

také vysokou únosnost, čímž se zvyšuje stabilita udržované chodby. Další velkou výhodou je 

vysoká rychlost tuhnutí směsi, takže žebro z tohoto materiálu je dobře únosné již během 

hodiny. 

Výstupy z tohoto výzkumu umožňují definovat napěťopřetvárnou charakteristiku konkrétních 

rozměrů žebra v závislosti na době tuhnutí a při zohlednění rychlosti postupu porubu můžeme 

definovat napěťopřetvárnou charakteristiku žebra v závislosti na vzdálenosti od porubní 

fronty. 

 


