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VÝZNAM TAHOVÝCH ZKOUŠEK PRO BEZPEČNOST SVORNÍKOVÉ 

TECHNOLOGIE  

 

ABSTRACT: 

 

Fully-grouted roof bolts are at present the most widespread kind of roadways supporting 

in coal mines over the world. This contribution is focused on current controll system of resin 

bolt anchorage estimation in OKR condition and on more detailed description of the method 

known as „short-encapsulation pull test (SEPT)“. SEPT is a simple field test used 

to evaluation the anchorage and in recent years, variations of this test, have become 

international standarts. 

1. ÚVOD 

Úvodem lze bez nadsázky říct, že současnost a nejbližší budoucnost samostatné kotvové 

výztuže důlních děl, ve vhodných podmínkách sedimentárních hornin uhlonosného karbonu, 

jsou ocelové tyčové kotvy lepené po celé délce a pramencové (lanové), které jsou 

produkovány v široké škále délek, průměrů a únosností. Základem úspěšnosti této technologie 

vyztužování je to, že při výrobě kotev a lepicích tmelů jsou používány materiály s potřebnými 

pevnostními charakteristikami, schopnými přenášet vysoká zatížení jak ve směru axiálním, 

tak kolmo na něj a vytvářet dostatečně tuhou vazbu kotva – tmel – hornina. Nezbytným 

předpokladem pro realizaci je spolehlivá a výkonná vrtací technika umožňující rychlé 

a přesné navrtání vývrtů a následnou instalaci kotev při důsledném dodržování všech 

předepsaných zásad pro vlastní instalaci. Kontrola kvality ukotvení je standardně prováděna 

na (zpravidla předpisem a technologickým postupem) předepsaném počtu instalovaných kotev 

pomocí vhodného, k tomuto účelu určenému zařízení - tahoměru. V tomto případě se jedná 

o následnou rutinní kontrolu již instalovaných kotev. Jako expresní metoda k určení kvality 

vazby (ukotvení) svorníku v horninovém prostředí se používá mezinárodně standardizovaná 

metoda - tahová zkouška s krátkou ampulí (short-encapsulation pull test - SEPT). Tato 

je využívána pro zhodnocení kvality ukotvení před vlastním zahájením vyztužování v rámci 

geotechnického průzkumu, v průběhu vlastní realizace pro potvrzení podmínek a vždy, když 
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dojde ke změně podmínek vyztužování (technologie vrtání, způsob odvádění vrtné drtě, 

geometrie vrtného nástroje, typu kotvy, typu lepidla, geologie kotveného horizontu).     

2. TAHOVÉ ZKOUŠKY INSTALOVANÝCH KOTEV 

Jedná se o zkoušky, kdy je systematicky na určitém množství instalovaných kotev 

(případně na všech) prováděna kontrola jejich ukotvení pomocí vhodného zařízení (tahoměru) 

určeného k tomuto účelu – viz Obr. 1 a 2. Při této zkoušce je kotva namáhána silou 

(definovanou normami, resp. pracovními pravidly viz dále v textu), zpravidla nižší než je její 

(výrobcem udávaná) minimální únosnost.  

 

Obr. 1. Hydraulický tahoměr TORO-2 

 

Obr. 2. Hydraulické zařízení pro tahovou zkoušku kotev s krátkou ampulí - PT01 

Cílem této zkoušky není destrukce kotvy (natažení nebo přetržení kotvy, stržení závitu), 

ke které by při dosažení výrobcem deklarované únosnosti bezesporu došlo, ale naopak 

vyloučení jakéhokoliv pochybení (systémové chyby) při procesu instalace kotev (průměr 

a délka vývrtů, průměr použitého vrtného nástroje, průměr kotev, průměr a stáří lepidla, 
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míchání a tuhnutí lepidla). V následujících dvou kapitolách 2.1. a 2.2. je shrnut současný 

systém provádění tahových zkoušek kotev v podmínkách OKR v souladu s platnou 

legislativou („Pracovní pravidla pro použití samostatné svorníkové výztuže v podmínkách 

OKR“ vydaná v souladu s „Rozhodnutím OBÚ v Ostravě č.j. 711/95“). 

2.1. Kotvy ocelové tyčové lepené po celé délce – výztužné kotvy 

Kontrola pevnosti ukotvení kotvové výztuže musí být prováděna minimálně u 3% kotev 

zabudovaných ve stropu raženého důlního díla. Namátkou vybrané kotvy ve vzdálenosti 

maximálně 15 m za postupující čelbou raženého důlního díla jsou pomocí tahoměru 

(hydraulický tahoměr TORO-2, resp. hydraulické zařízení pro tahovou zkoušku kotev 

s krátkou ampulí - PT01) zkoušeny na pevnost ukotvení. Vzhledem k použité technologii 

kotvení (lepení) lze považovat za vyhovující kotvu, která bez vysunutí vyhoví zkoušce tahem 

minimálně 80 kN. Všechny takto vyzkoušené kotvy s pozitivním výsledkem jsou pro snadnou 

identifikaci a kontrolu označeny barvou. 

V případě, že některá kotva nevyhoví zkoušce, je nutno zkoušku opakovat u dvou 

sousedních kotev. Nevyhoví-li v téže řadě 2 a více kotev, musí být tyto neprodleně nahrazeny 

(doplněny) novými, nebo jinou výztuží v souladu s technologickým postupem.  

2.2. Pramencové kotvy lepené u kořene – kotvy pro zavěšení závěsné dráhy 

Kontrola pevnosti ukotvení kotev pro závěsnou dráhu ZD-24A (dopravní), resp. ZD-24C 

(technologická) musí být provedena u všech těchto kotev před instalací závěsné dráhy. 

Za vyhovující lze považovat tu kotvu, která bez vysunutí vyhoví zkoušce tahem 120 kN. 

Nevyhoví-li některá kotva zkoušce, musí být neprodleně nahrazena novou. Všechny takto 

vyzkoušené kotvy s pozitivním výsledkem jsou pro snadnou identifikaci a kontrolu označeny 

barvou. 

Zkoušky ukotvení kotev je možné provádět výše uvedeným zařízením jen za přítomnosti 

k tomuto účelu zaškoleného zaměstnance (technolog pro svorníkování). Výsledky kontrol 

musí být zaznamenány do formuláře, který je součástí knihy kontrol svorníkové výztuže 

pro předmětné důlní dílo. 

3. TAHOVÁ ZKOUŠKA S KRÁTKOU AMPULÍ (SEPT) 

Tahová zkouška s krátkou ampulí (short-encapsulation pull test - SEPT) se používá 

k vyhodnocení chování soustavy kotva-lepidlo-hornina. Tato zkouška se provádí v podzemí 

(tj. na místě realizace vyztužování), je zásadní kontrolní zkouškou kompaktnosti systému 
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kotva-lepidlo-hornina a slouží k ověření postupu, použitého materiálu a zařízení použitého 

při vyztužování. Při zkoušce by měly být vždy použity stejné postupy, materiál a zařízení, 

jako při vyztužování v místě realizace.  

Zkouška SEPT je běžnou součástí každého předběžného geotechnického posouzení 

a průzkumu lokality použití kotvové výztuže. Zkoušku je nutné provést opakovaně tehdy, 

když dojde k jakékoliv litologické změně v kotveném horizontu stropu, když dojde ke změně 

v používaných materiálech nebo ve způsobu instalace kotev a pro ověření, zda navržený 

systém kotva-lepidlo-hornina, nadále plní svou funkci. Zásadní rozdíl mezi „klasickou“ 

tahovou zkouškou a SEPT je v délce zalepení zkoušené kotvy – viz Obr. 3 a 4.  

           

Obr. 3. Kotva zalepená po celé délce    Obr. 4. Kotva zalepená krátkou ampulí 

3.1. Stručný popis průběhu zkoušky SEPT 

Pro účely zkoušky se navrtá řada vývrtů o různých délkách zvolených tak, aby byl pokryt 

celý kotvený horizont. Do otvorů jsou nainstalovány odmaštěné, očištěné a rzi zbavené kotvy 

požadovaných délek s krátkou ampulí, tak aby délka zalepení nepřesáhla 300 mm. Tahovou 

zkoušku je nutné provést až po vytvrzení lepidla, tj. nejdříve 1 hodinu a nejpozději 24 hodin 

po instalaci kotev. Tyto kotvy jsou poté postupně axiálně zatěžovány za současného měření 

jejich prodloužení. Kotvy jsou zatěžovány do okamžiku dosažení hodnoty 220 kN, nebo až do 

dosažení maximálního zatížení systému a to podle toho, která z hodnot je vyšší. 

3.2. Postup zkoušky SEPT  

3.2.1. Vybavení 

• Mikrometr pro měření průměru vývrtu (musí být pravidelně kalibrován), 

• Stahovací pásky pro přípravu krátkých ampulí, 

• Nůž, 

• Lepicí páska, 

• Svinovací metr, 
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• Posuvné měřítko, 

• Vhodné zařízení pro provádění tahových zkoušek (síla 300 kN) vybavené odečítacím 

zařízením s takovou citlivostí, která umožní odečet po 10 kN (hydraulický válec a 

manometr musí být pravidelně kalibrovány), 

• Zařízení pro měření posunu s citlivostí 0,01mm (musí být pravidelně kalibrováno), 

• Teleskopická tyč pro uchycení zařízení pro měření posunu, 

• Opěrná deska, 

• Prodlužovací táhlo, 

• Distanční podložky a vložky různých výšek.  

3.2.2. Počet zkoušek 

Na každém vybraném stropním horizontu, v rozsahu předpokládaného kotveného 

horizontu, musí být provedeny minimálně 2 zkoušky. Například u kotvy o délce 2,4m 

by tyto horizonty byly ve výškách 600 mm, 1200 mm, 1800 mm a 2300 mm nad stropem. 

Pokud dojde k významným změnám geologie v kotveném horizontu, je nezbytné provést další 

zkoušky i v jiných horizontech, tak aby se stanovil jejich vliv na pevnost vazby kotevního 

systému.  

3.2.3. Příprava kotev 

Délka kotev musí být vždy větší o 40 mm, než je délka vývrtu, aby bylo zajištěno pevné 

uchycení prodlužovacího táhla na konec kotvy se závitem. Konce kotev všech délek musí být 

opatřeny rovným řezem (tj. kolmo na jejich osu) a jejich přesné délky musí být zaznamenány.  

3.2.4. Situování kotev 

Kotvy určené ke zkoušce SEPT musí být umístěny co nejblíže k čelbě důlního díla. 

Je nutné vybrat úsek s relativně rovným a kompaktním stropem. Kotvy pro zkoušku SEPT 

by neměly být instalovány přes síto nebo pásnice a musí být od sebe vzdáleny minimálně 

300 mm. Kotvy stejné délky musí být od sebe vzdáleny minimálně 1000 mm. 

 

3.2.5. Příprava krátké ampule 

Při metodě „nerozšířeného vrtu“ (tj. kdy vyvrtaný otvor má po celé délce stejný průměr) 

se u každého vývrtu postupuje následovně: 

• Vyvrtá se otvor pomocí standardní vrtací korunky, 
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• Změří se průměr vývrtu, průměr kotvy, průměr ampule s lepidlem, 

• Vypočte se délka ampule s lepidlem, která kotvu nezalepí v délce větší než 300 mm 

pomocí vzorce: 

( ) mm
ampuleprumer

kotvydélkazalepenákotvyprumervývrtuprumerampuledélka 152

22

+
×−

=  

Při použití svorníku o průměru 22 mm, průměru ampule 24 mm a průměru vývrtu 28 mm 

se dosáhne obvykle 300 mm délky zalepení pomocí ampule o délce 171 mm. 

• Použije se lepidlo v nejlepší kondici a připraví se pomocí stahovací pásky potřebná 

délka přímo na místě realizace zkoušky. Přebytečná část ampule a stahovací pásky 

se odstraní nožem. 

3.2.6. Příprava vývrtů 

Vývrty v rámci jedné zkoušky SEPT musí provést vždy stejný obslužný pracovník, 

stejným vrtacím zařízením. Při vrtání vývrtů se používá stejná korunka jako pro standartní 

vyztužování v daném místě a musí být dodrženy následující zásady: 

• Používá se zásadně nová korunka (nepoužitá) a zaznamená se její typ, 

• Změří se průměr korunky před každou zkouškou, 

• Vyznačí se na vrtací tyči vzdálenost o 40 mm kratší než uřezaná (zkrácená) kotva, 

• Použije se vždy metoda vrtání s výplachem a následným 10 vteřin trvajícím 

proplachováním, 

• Vyvrtá se vývrt o požadované délce, 

• Pomocí mikrometru pro měření průměru vývrtů se určí průměr ve 300 mm délky 

horní části vývrtu z minimálně 4 měření v tomto úseku. 

3.2.7. Instalace kotev 

Povrch zkušebního úseku kotvy musí být zbaven rzi, mastnoty, barvy, nečistot a jiného 

povrchového znečištění. Ve vzdálenosti 300 mm od jejího horního konce kotvu omotáme 

lepicí páskou, za účelem případné separace lepidla, které by zalepilo úsek delší, než 300 mm 

a dále postupujeme podle následujících bodů: 

• Zasune se ampule s lepidlem a kotva do vývrtu a zatlačí se rukou až na jeho konec 

(dno), 
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• Přes adaptér se napojí vrtací souprava na kotvu, 

• Při pomalé rotaci a současném přítlaku se kotva zatlačí během 3 až 5 vteřin na konec 

(dno) vývrtu a poté se s ní ještě dalších 5 vteřin rotuje, 

• Poté se přidrží instalovaná kotva bez rotace potřebnou dobu (30 vteřin u 

rychletuhnoucího lepidla) a vrtačka se spustí dolů, 

• Označí se jednotlivé kotvy a zhotoví nákres, tak aby bylo zřejmé rozmístění kotev 

v jednotlivých délkách.  

3.2.8. Tahová zkouška 

Tahovou zkoušku je možné provést nejdříve po jedné hodině a nejpozději do 24 hodin 

po instalaci, jak již bylo zmíněno výše. Je tomu tak proto, aby mělo lepidlo dostatek času 

na vytvrzení a zároveň aby byla omezena možnost jakéhokoliv pohybu ve stropu, 

který by způsobil sevření kotvy ve vývrtu. 

Sestavíme zařízení tak, jak je uvedeno na Obr. 5. Nasadíme hydraulický válec podél osy 

kotvy a přesvědčíme se, že kotva není v kontaktu se stěnami vývrtu. Toho nejlépe dosáhneme 

odstraněním uvolněného materiálu (horniny) v okolí vývrtu a následným vyrovnáním válce 

vložením distančních vložek mezi strop a opěrnou desku hydraulického válce. Když je válec 

a kotva v jedné ose umístíme tyčinku záznamového zařízení odečtu posunu do prohlubně 

na konci prodlužovacího táhla a jeho podpěru umístíme do osy s hydraulickým válcem 

a kotvou. Seřízením podpěry nastavíme číselník posunu na hodnotu 0 mm, nebo na jinou 

hodnotu, kterou zaznamenáme jako výchozí hodnotu.  

(Je nutno zdůraznit, že k obsluze hydraulické pumpy a k odečítání hodnot posunu na číselníku 

jsou potřeba nejméně dva zruční pracovníci.) 

Po kompletaci zařízení pro SEPT začneme pomalu, rovnoměrně a bez přestávky zatěžovat 

kotvu. Posun kotvy musí být odečítán a zaznamenáván v 10 kN intervalech. 
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Obr. 5. Schéma sestavy zařízení při zkoušce SEPT 

3.2.9. Vyhodnocení zkoušky 

Jak již bylo uvedeno výše, tahová zkouška s krátkou ampulí se používá k vyhodnocování 

chování soustavy kotva-lepidlo-hornina. Cílem zkoušky je porušit vazbu lepidla 

a pro okamžik jejího porušení stanovit „pevnost vazby“ a „tuhost výztuže“. Touto zkouškou 

se vazba lepidla namáhá až do jejího porušení, aby bylo zjištěno její největší možné 

namáhání. 

Hodnoty použitého zatížení a posunu zaznamenané v průběhu zkoušky se vyplní 

do připraveného formuláře v tabulkovém procesoru, pomocí kterého se vyhodnotí průběh 

zkoušky SEPT. Výsledkem vyhodnocení je graf závislosti naměřeného posunu na vyvozené 

síle (zatížení) a stanovení hodnot „pevnosti vazby“ a „tuhosti výztuže“ – viz Obr. 6.   

 

Obr. 6. Příklad záznam a vyhodnocení výsledku tahové zkoušky s krátkou ampulí 

 Dle britských standardů je jako „pevnost vazby“ udávána použitá síla (zatížení), 

při které nám křivka grafu poklesne pod 20 kN/mm a minimální požadovaná pevnost vazby 
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při zkoušce SEPT na 300 mm délce zalepení je 130 kN. Obecně musí průměrná pevnost 

vazby přes 50 % délky kotveného horizontu při zkoušce přesáhnout 130 kN.  

4. ZÁVĚR 

V příspěvku byl stručně shrnut postup při provádění tahových zkoušek na kotvách 

lepených po celé délce v podmínkách OKR, přičemž detailněji byla popsána tahová zkouška 

s krátkou ampulí (mezinárodně uznávaná standardní zkouška), která však není legislativou 

pro uhelné hornictví v české republice předepsána. Několik těchto zkoušek, bylo pokusně 

provedeno, ve fázi realizace ražeb tříd vyztužovaných samostatnou kotvovou výztuží, 

ve slojích 29 a 30 na Dole ČSM, přičemž výsledky potvrdily předpoklady zpracovaných 

a realizovaných projektů vyztužování. V zavedení a rozšíření použití této zkoušky (SEPT) 

by bylo možné v podmínkách OKR spatřovat dva zásadní významy: 

• Získání podrobnějších informací o chování navržených systémů kotva-lepidlo-

hornina před zahájením a v průběhu realizace vyztužování samostatnou kotvovou, 

(nebo doplňující) výztuží. 

• Ve fázi předběžného průzkumu a geotechnického hodnocení místa plánovaného 

použití kotvové výztuže, ať už jako samostatné a/nebo doplňující, nám výsledky 

zkoušky SEPT mohou ukázat, zda je použití kotev reálné, a/nebo zda bude mít vůbec 

nějaký efekt.  

Na základě výsledků těchto zkoušek lze provést poměrně exaktně selekci lokalit vhodných 

a nevhodných pro použití kotvové výztuže (kotvy lepené po celé délce) a ušetřené prostředky, 

které by byly jinak zmařeny, lze efektivně využít pouze v místech, kde to má význam.   
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