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NETRADIČNÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ CELOZÁVITOVÝCH KOTEV PŘI 

LIKVIDACI PORUBU 

 
Abstract: Key condition for securing repeatable operation of mechanized support is their 

timeous withdraw during liquidation of working face. Limits of working thickness and thus 

weight of sections is continuosly increasing due to new modern types of working complexes. 

Technical equipment for withdraw of section have limits. Alternative method for liquidation 

of working face is usinf tensile parameters of steel anchors. This method was repeatedly 

succesfully used in 2008 at mine Lazy in working faces 139 908 and 139 402. 
 
 

 

Nástupem mechanizovaných výztuží (dále jen MV) v černouhelném hornictví vstoupily 

v řešení také otázky  jejich transportu, montáží, plenění a demontáží. Postupně se 

přizpůsobovaly výkony vrátků, tažné síly lan, parametry závěsných zařízení. Průběžně se 

upravovaly velikosti ražených důlních děl pro nadměrnou velikost dílů MV i legislativní 

opatření pro dopravu břemen nadměrné hmotnosti.  Vznikaly montážní a demontážní komory 

se stále výkonnějšími manipulačními zařízeními, která vypomáhají s manipulací jednotlivými 

díly MV při jejich montáži a demontáži v důlním díle. Specifickou oblastí ovšem zůstává 

plenění mechanizované výztuže – její uvolnění z tlaku bezprostředního nadloží opírajícího se 

zálomovou hranou o stropnici sekce nebo její závalový štít. 

 

Počátky plenících metod 

S příchodem prvních MV štítového a hráňového typu se  vystačilo s pevností dřevěné stojky a 

pracovním tlakem v hydraulickém rozvodu okolo 16-20 MPa. Postupně byly dřevěné stojky 

nahrazovány hydraulickými stojkami se ztracenou náplní a jmenovitou nosností 200 – 400 

kN. Pod hydraulickou stojku se vyrobila svařovaná plenící botka s okem pro uchycení háku 

na řetězu. Silou přesouvacího válce se dokázaly MV samy přitáhnout - vykrokovat ze závalu 

na pilíř. Pokud byl tlak horninového prostředí příliš vysoký, musel vypomoci plenící vrátek 

VP-40, který přímým způsobem, anebo přes kladku, pomáhal tahu přesouvacího válce 
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k vytažení sekce. O úspěšnosti plenění rozhodovala také kvalita položeného umělého stropu a 

tlakové poměry na pracovišti. Pokud se vyskytlo měkké bořivé podloží a hydraulické stojky 

nedržely, byla využívána také metoda kotevního lana s očnicí instalovaného a zafoukaného 

pískem v 3 m vývrtu přímo v ose tahu do uhelného pilíře. Tyto osvědčené způsoby nikdy 

zkušeného horníka nezradily.  

 

                                                                        

 

Příchod MV pro dobývání mocných slojí 

 

Zahájením éry sekcí MV 1 a DVP 9 se začínají  vyskytovat první technické problémy. Sekce 

o hmotnosti okolo 15 tun se používají pro dobývaní slojí o mocnosti 3 – 4,5 m. Cestou 

zlepšovatelského úsilí byly hledány nové způsoby náklizu a výklizu sekcí.  S narůstající 

dobývanou mocností se zhoršovaly i tlakové poměry při výklizu sekcí. Dochází k jejich 

„zarůstání“, nutnosti podplavování a v horším případě i podstřelování sekcí. Kotvící botka  

musí zesilovat svarové spoje, ve kterých dochází k jejímu trhání (oka i dna).  Síla 

přesouvacího válce napomáhajícího plenění dosahuje až 392 kN. Pokud byla nedostačující, 

využívaly se kladkostroje montované pomocí dílčích kladek připevněných na hráňovou a 

sousední sekci vedle sekce pleněné. Vrcholně mistrovským kouskem bylo využití 

hydraulického vrátku demontovaného a přizpůsobeného z dobývacího kombajnu KWB 3 

RDU. Pokud to bylo nutné byly instalovány kolejnice závěsné dráhy na stropnice MV, ke 

kterým se zajistily kladky s lanem od vrátku VP-40 a sekce byla při plenění z části 

přizvedávána. Jindy se pomáhalo „dálkově“ ovládanou SHZ zapřenou o lyžinu v sousední 

MV. K dopravním a manipulačním pracím se strojními mechanizmy velkých hmotností se 

používaly také vraty MZ-1 a KBH-5 s max.tažnou silou od 70 do 128 kN. Tyto zařízení a 

triky horníků byly dostačující pro plenění MV typu PIOMA, FAZOS i malý MEOS. 

V okamžiku zakoupení MV pro dobývání až do 5,5 m nikdo netušil, že stávající metody 

budou neúspěšné. Když 27 tun vážící sekce Ws 1.7 po úspěšném vydobytí porubu 138 704 na 

Dole Lazy v roce 1991 měly být vypleněny, zjistilo se, že stávající metody jsou nedostačující. 

Po těžkých pracovních jednáních se rozpomenulo na systém zavrtávaných lanek, pomocí 

kterých se v krizi potahovaly sekce MV 1A (při vysokém úklonu až 18° při dovrchním 

dobývání) k pilíři. 
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Obr.č. 1   -  Tlakové poměry po odplenění prvních 10 sekcí Ws 1.7 

         

 

Byla navržena metoda zavrtávání spilového řetězu průměru 24 - 30 mm do 3 m hlubokého 

vrtu u pilíře vrtaného do počvy. Vrty byly vrtány vrtací soupravou Turmag s průměrem dláta 

150 mm. Následně se vložil řetěz s navařenou patkou a volný cca 1 m dlouhý konec se 

přivázal k TH oblouku na pilíři. Následovala klasická betonáž s ruční přípravou směsi přímo 

na místě. 

K plenění sekce se používá k jejímu vytažení na pilíř tahu přesouvacího zařízení (až 643 kN). 

Přesouvací zařízení se spojí přes spojovací „H“, resp.“V“ úchyt a řetěz průměru 26 x 92 mm 

s kotvou, tj. zabetonovaným úchytným řetězem (nikoliv kotevní hnízdo ukotvené pomocí 

SHZ). Při poruše přesouvacího zařízení se používá vrátek VP 40 případně MZ 1. Stabilita 

sekce proti vyvrácení je zajišťována pomocí řetězového zvedáku PWL 3/6 nebo PWL 10. 

Metoda plenění pomocí „kotvy“ se zabetonovaným řetězem slavila dlouholetý úspěch. Pokud 

došlo z důvodů zvodnělé počvy k vytažení kotvy silou přesouvacího zařízení, propojilo se 

spilovým řetězem dvě sousední kotvy a práce mohly pokračovat. Hustota kotev byla taková, 

že se vrtaly co 3 m jedna (tedy na dvě sekce je spotřeba 4 m spilového řetězu).  
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Obr. 2 a 3 – Metoda „řetězové kotvy“ – příprava otvoru a konečná fáze zrání betonu 

      
 

 

Plenění MV pomocí  tyčových kotev  

 

Pokud byl dostatek starých spilových či stěnových řetězů, nestálo nic proti úspěšnosti tradiční 

„kotevní“ metody. V současnosti je ovšem řetěz pro plenění nedostatkovým zbožím a vedení 

závodu oslovilo firmu Minova Bohemia s.r.o. k hledání východiska. V dubnu a květnu 2008 

byl v porubu 138 908 poprvé nainstalován a odzkoušen systém upnutí kotevní desky pomocí  

2 ks celozávitových kotev z ušlechtilé oceli SAS 670 H o průměru 35 mm. 

 
Tab. 1) Technické parametry pro třídu oceli SAS 670 H (pravotočivý závit) 

Označení oceli (třída) S 670 H  (670 / 800 MPa) 

průměr tyče (bez závitu) mm 18 22 25 28 30 35 

únosnost tyče na mezi kluzu kN 170 250 330 410 475 640 

únosnost tyče na mezi pevnosti kN 200 300 390 490 565 770 

Hmotnost tyče kg/m 1,96 2,94 3,85 4,83 5,55 7,55 

Rozměr matice š/v mm 30 / 35 36 / 40 41 / 50 46 / 60 46 / 60 65 / 70 

Rozměr podložky mm 
150x150x8 
200x200x10 

Rozměr spojníku ∅/d mm 36 / 100 40 / 110 45 / 120 50 / 140 55 / 150 60 / 170 
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Vedoucí úseku pan Balon s mechanikem panem Ochmanem zajistili vyhotovení speciální 

kotevní desky s otvory pro 2 kotvy zavrtávané podle šablony předem na pilíři. Geologická 

skladba podloží byla nepříznivá – až 1,5 m uhlí a prorostlých kořenových prachovců s nízkou 

pevností. Vrty byly vrtány na hloubku 1,8m , vyplachovány vodou a následně před instalací  3 

ks lepících ampulí Lokset 28/600 profouknuty jehlou. Instalace kotev CKT 35 se prováděla 

utahovačkou Wirth Master DSS ¾“ Kotevní deska se nasadila na kotvy a proběhl ověřovací 

pokus. Při upnutí sekce do stropu byl napnut řetěz zachycený v domku plenící desky plnou 

silou. Při kontrolovaném tlaku 30 MPa měřeném přímo na testované sekci č.15 byl vyvozován 

tah okolo 60 tun. Protože množství lepící hmoty neobsáhlo délku vrtu, začala se volná délka 

kotvy pod vlivem kombinovaného namáhání prořezávat uhelnou hmotou. Po desetinásobném 

napínání řetězu maximální silou tažného zařízení nastal trvalý posun kotevní desky o cca 10 

cm. Navržený kotevní systém odolal maximálnímu zatížení i ve složitých geologických 

podmínkách. Následně byly vypleněny 3 okolní sekce Ws 1.7. Z hlediska bezpečnosti lze říci, 

že každá kotva samostatně převyšuje svou únosností na mezi pevnosti max.tah přesouvacího 

zařízení. Po demontáži plenícího přípravku – ocelové desky s navařeným domkem bylo 

zjištěno, že hloubka ohybu dosahuje cca 20 cm. Kotvy nejevily žádné známky poškození. 

Na základě tohoto ověřovacího pokusu se rozhodlo vedení dolu, že v porubu 139 402 

vybaveném MV Meos 17/37 a Ws 1,7 provede plenění sekcí metodou kotev zavrtávaných na 

pilíři. Porub byl dokopán ve velmi složitých geologických podmínkách. Výhodou bylo snad 

pouze to, že v počvě již nebylo uhlí, ale písčitý prachovec.  Přesto byl celý úspěšně vypleněn 

pomocí moderní metody využívající vysoké kvality kotevních tyčí CKT. 

 

Obr. č. 4 a 5 – Kotvící systém a úchyt na přesouvacím zařízení v porubu 139 908 

            


