
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FAST 

MINOVA BOHEMIA s.r.o. OSTRAVA 
 
 

Sborník příspěvků 14. mezinárodního semináře 
The proceedings of the 14th International Seminary 

 
 
 

ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ 
HORNINOVÉHO MASIVU A STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 2009 
 

konaného pod záštitou 
Ing. Ivo Pěgřímka, předsedy Českého báňského úřadu 

doc. Ing. Aloise Materny, CSc., MBA - děkana Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava 
České tunelářské asociace (CZTA) 

 
 

REINFORCEMENT, SEALING AND ANCHORING OF ROCK 
MASSIF AND BUILDING STRUCTURES 2009 

 
This Seminary is placed under the patronage of 

Ing. Ivo Pěgřímek, President of Czech’s State Inspectorate of Mines 
doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Dean of Civil Engineering Faculty, VSB – Technical 

University of Ostrava 
Czech Tunnelling Association (CZTA) 

 
 

19.-20. 2. 2009 
 
 

            
 
 

Ostrava 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odborní garanti semináře :   prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc. 
                                                            Ing. Drahomír Janíček 
 
 
 Katedra geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TU Ostrava 2009 
     Všechna práva vyhrazena 
 
 
Publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. 
Recenze příspěvků provedli pracovníci katedry geotechniky a podzemního stavitelství. 
 
 
ISBN 978-80-248-1958-7 



OBSAH: 
 

str. 
GEOTECHNIKA 
 
Ing. David Cyroň, Ing. Václav Pavlovský, Ing. Ivan Piršč – Metrostav a.s. 
Ing. Petr Kučera – Minova Bohemia s.r.o. 
INJEKTÁŽE NA ISLANDU - PROB,EMATIKA PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ  
METODOU PRE-GROUTING NA PROJEKTU HÉÖINSFJARÖARGÖNG 
Grouting in Iceland – problematics of executing chemical injections using pre-grouting  
methods on Héöinsfjaröargöng project                1 

  
Dipl. Ing. Peter Simon - Minova CarboTech 
HIGH PERFORMANCE GLASS FIBRE ANCHORING AND INJECTION IN HARD  
ROCK MINES                  7 
 
Hr. Dr. Witthaus, Hr. Schmidt, RAG, Germany 
DEVELOPMENT OF GROUTING TECHNIQUES           15 
 
prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc. - STU Bratislava 
RISKANTNÉ TESNENIA PODLOŽIA VODNÝCH STAVIEB 
Hazardous sealing of water structures underground            22 
 
Erich Neugebauer. Ing. Martin Petránek - Atlas Copco 
A NEW WAY TO TACKLE SAFETY IN UNDERGROUND OPERATIONS - ROOFEX  
A NEW ROCK BOLTING CONCEPT FOR UNDERGROUND EXCAVATIONS  
UNDER HIGH STRESS CONDITIONS             28 
 
Ing. Horia Giurgea, Ing. Viorel Danciu – Zublin Romania 
PILES AND JET GROUTING COMBINED SOLUTION FOR RISING OF THE EXISTING 
ENCLOSURE PIT WITH ONE UNDERGROUND FLOOR          35 
 
Dr. Olga Krizanovic, Phillip Alexis Kaplan - Minova CarboTech 
HIGH PERFORMANCE ECOSAFE INJECTION RESINS - HALLANDSAS, SWEDEN   
2008-2009                 38 

 
Miguel Cueto- Minova Codiv 
ZPEVNĚNÍ ZEMIN A PREVENTIVNÍ INJEKTÁŽ PO KOLAPSU ČELBY V MĚSTSKÉM  
TUNELU V BARCELONĚ, ŠPANĚLSKO 2008 
Soil restructuration and preventative Injections After major  Face Collapse In Urban  
Tunnel  - Barcelona, Spain 2008             46 
                           
M.Sc. Karl Gunnar Holter - BASF Stavební hmoty - BASF Stavební hmoty 
MODERN COMPOSITE SPRAYED CONCRETE WATERPROOF TUNNEL LININGS USING  
SPRAY APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE; DESIGN, SYSTEM LAYOUT,  
TECHNICAL PROPERTIES AND RECENT EXPERIANCES          52 
 
dr. inž. Henryk Kleta - Politechnika Slaska 
Mgr inż. Mieczysław WINCH - S.A. KWK „Borynia” 
Mgr inż. Wiesław GRZYBOWSKI - Konsorcjum PRG i BSz S.A. 
POPRAWA  STATECZNOŚCI  WYROBISK  KORYTARZOWYCH  PRZEZ  ZASTOSOWANIE  
BETONU  NATRYSKOWEGO  WYKONANEGO  NA  BAZIE  CEMENTU  EKSPANSYWNEGO     59 
   
Ing. Jaroslav Lacina - Amberg Engineering Brno, a.s. 
REKONSTRUKCE BANSKOŠTIAVNICKÉHO TUNELU - ZKUŠENOSTI Z PRVNÍHO  
ROKU REALIZACE 
Rehabilitation of Banskoštiavnický tunnel – experience from first year of execution       65 
 
 
 



Ing. Radek Bernard –SG Geotechnika a.s.,Ing.Vladimír Šimon –Hochtief,a.s. 
PROBLEMATICKÉ SITUACE PŘI RAŽBĚ TUNELŮ SLIVENEC – SOKP 514 – A JEJICH   
ŘEŠENÍ V RÁMCI GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU 
Problematic situations during excavation of tunnels Slivenec – SOKP 514 – and their solving  
in scope of geotechnical monitoring             72 
  
Ing. Jiří Matějíček - Amberg Engineering Brno, a.s. 
VÝMĚNA PODSKRUŽENÍ V BOHUSLAVICKÉM TUNELU - VYUŽITÍ  
KOTVENÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH SÍTÍ 
Replacement of soffit steel scaffolding in Bohuslavice tunnel – use of anchored  
glassfiber nets                79 
 
Ing. Jiří Svoboda - Pragoprojekt a.s. 
Ing. Kamil Novosad; Tubes spol. s r.o. 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU PRACKOVICE NA DÁLNICI  
D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
Technical solution of Prague portal of tunnel Prackovice on D8 highway through Czech  
Central Mountains               86 
 
Ing. Rudolf Ziegler - Minova Bohemia s.r.o. 
PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU 
Pre-design preparation of tunnel rehabilitations            92 
 
Bc. Martin Melichařík, Ing. Zdeněk Cigler - Minova Bohemia s.r.o. 
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OSTĚNÍ BOHUSLAVICKÉHO  
TUNELU 
Practical experience from securing lining of Bohuslavice tunnel          99 
 
Ing. Tomáš Jangl - PRS Czech Republic  
NEOWEB TM BUŇKOVÝ ZPEVŇOVACÍ SYSTÉM 
Neoweb TM cellular confinement system          107 
 
M.Sc. Karl Gunnar Holter - BASF Stavební hmoty 
MODERN PRE-INJECTION IN UNDERGROUND CONSTRUCTION WITH MICROCEMENTS  
AND LIQUID COLLIDAL SILICA FOR WATER INGRESS REDUCTION AND GROUND 
IMPROVEMENT             114 
 
Ing. Kamil Souček, Ing. J. Staš – Ústav Geoniky AV ČR  
MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI GEOKOMPOZITŮ NA ORTOGONÁLNÍCH ZKUŠEBNÍCH  
TĚLESECH  
Test for permeability of geocomposites on orthogonal samples        120 
 
Ing. Josef Vašina - Waltec, v.o.s. 
doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta - VŠB-TU Ostrava, FAST 
Ing. Zdeněk Cigler - Minova Bohemia s.r.o. 
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ ČESKÉ VELENICE - ČESKÉ BUDĚJOVICE, SANACE NÁSPU  
V km 189,800 - 190,050 V OBCI HLUBOKÁ U BOROVAN 
Railway track České Velenice – České Budějovice – rehabilitation of embankment  
in km 189,800 – 190,050 in Hluboká u Borovan          127 

 
Ing.Teodor Burilescu, Ing. Ioan Lungu, Ing. Petre Uţă – SC ROAD & CONSULTING 
STABILIZATION AND CONSOLIDATION OF SLOPES IN SUB-ALPINE AREAS  
TROUGH CLASSIC AND SELF-DRILLING ANCHORS          133 
 
Ing. Peter Kocnár - Minova Bohemia, o.z. Slovensko 
PODCHYTENIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ INJEKČNÝMI  
ZAVRTAVANÝMI MIKROPILOTAMI TITAN PRI PRESTAVBE STARŠIEHO  
OBJEKTU NA POLYFUNKČNÉ CENTRUM NA KOVÁČSKEJ ULICI V KOŠICIACH 
Underpinning of foundation structures by injected self-drilling micropiles TITAN during       
rebuilding of old building to multi-functional center on Kovačská Street, Košice      143 



doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc. - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební  
DEEPREPLACEMENT - METODA ÚPRAVY  ZEMINOVÉHO PROFILU PODLOŽÍ STAVEB 
Deepreplacement - a method of ground subsoil treatment        149 
 
HORNICTVÍ 
  
Ing. Petr Čada, Ph.D. 
SUPPORT WORK PLANNING OF A BASE ROADWAY WITH REGARD TO LONGWALL 
INFLUENCE                153 
 
Msc. Ing. Jaroslaw Drozd, Ing. Jan Franěk, Ph.D. - Minova Ekochem  
RULES OF BOLTING WITH USE LOKSET RESIN CAPSULES        159 
 
Jerzy Rus - Minova Arnall  
MINOVA ARNALL ANCHORS FOR MODERN UNDERGROUND APPLICATIONS     165 
 
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. - Ústav Geoniky AV ČR 
SOUČASNÉ VÝHLEDY A TENDENCE V OBLASTI METOD ZAJIŠŤOVÁNÍ PORUBNÍCH  
CHODEB V UHELNÝCH DOLECH 
Present prospects and tendencies in field of gateroads securing at coal mines      171 
 
dr. inž. Piotr Małkowski - Akademia Górniczo-Hutnicza,  
Jerzy Borecki, Ryszard Skatuła, Tomasz Chiliňski - JSW S.A. KWK „JAS-MOS” 
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KOTWI STRUNOWYCH DO WZMACNIANIA  
OBUDOWY  WYROBISK KORYTARZOWYCH W WARUNKACH ZWIĘKSZONYCH  
CIŚNIEŃ GÓROTWORU I AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ 
Experience with application of strand bolts at KWK Jasmos        180 
 
dr. inž. Piotr Malkowski - AGH 
STRAND BOLTS APPLICATION FOR GATES REINFORCEMENT        190 
 
Ing. Miroslav Bražina, Ing. Jan Hrabovský, Ph.D., Josef Tatalák - HBP, a.s. 
ZVYŠOVÁNÍ - RIEŠENIE STABILITY DŮLNÍCH DĚL V HBP, a.s. 
Increasing stability of mine works at HBP, a.s.          198 
 
Ing. Miroslav Bražina, Ing. Ján Hrabovský,PhD, Jozef Tatalák -  HBP, a.s. Prievidza 
SPEVŇOVANIE STROPU POLYURETÁNOVOU ZMESOU BEVEDOL S – BEVEDAN  
(PUR PATRÓNY TYP S), PRI RAZENÍ BANSKÝCH DIEL V PODMIENKACH 8. POĽA 
ŤAŽOBNÉHO ÚSEKU HANDLOVÁ V HBP a.s. 
Stabilizing of overburden implementing BEVEDOL S – BEVEDAN mixture at excavation   
of mine works in operating conditions of HBP, a.s.         206 
 
prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc., Ing. Jiří Šancer - VŠB-TU Ostrava, HGF 
VÝZKUM VLASTNOSTÍ SMĚSI TEKBLEND Z HLEDISKA JEJÍHO POUŽITÍ PRO STAVBU  
ŽEBRA 
Investigation of Tekblend characteristics considering its use for rib construction      212 
 
prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., doc. Ing. Petr Janas, CSc., Ing. 
Lukáš Ďuriš - VŠB-TU Ostrava, FAST 
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO MODELU KE STANOVENÍ TLOUŠŤKY 
BEZPEČNOSTNÍCH PROTIVÝBUCHOVÝCH HRÁZÍ 
Practical verification of mathematical model determining limit thickness of ED      218 
 
Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař - VVUÚ, a.s. 
Ing. Miroslav Barbušín - ČBÚ Praha, pracoviště Ostrava 
PRAKTICKÉ VÝSTUPY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU č. 48 – 06 
Operative accomplishments of research design No. 48-06        223 
 
 
 



Rostislav Mikošek, Ing. Viliam Šimášek - Minova Bohemia s.r.o., Důl Karviná 
TECHNICKÉ MOŽNOSTI OMEZENÍ VÝSTUPU STAŘINNÉ ATMOSFÉRY DO ČINNÝCH  
DŮLNÍCH DĚL 
Technical possibilities for limiting outlet of goaf atmosphere into active mining areas     227 
 
Milan Macura, Dr. Elmar Fuchs - VBK - HBZS, a.s.  
PROTIZÁPAROVÁ OPATŘENÍ A JEJICH UŽITÍ VE SVĚTOVÉM HLUBINNÉM HORNICTVÍ 
Anti gob fire measures and their use in world underground mining       232 
 
Mgr inż. Jacek  Jędrusinski, mgr inż. Stanisław Makarski, mgr inż. Mariusz Rasek, W. Węzik  
- Minova Ekochem  
NESTANDARDNÍ ZPŮSOBY LIKVIDACE ENDOGENNÍCH POŽÁRŮ 
Endogenous fire prevention by spraying and injection         236 
 
Ing. Česlav Nastulczyk, Ing. Petr Čada, Ph.D. - ČSM, Minova Bohemia s.r.o. 
ZKUŠENOSTI ZE STAVEB VELKOROZMĚROVÝCH DŮLNÍCH DĚL  
V ANOMÁLNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH 
Experience from large scale mine excavation in anomalous geological conditions     242 
 
Ing. Petr Dvorský - OKD, a.s. 
VÝZNAM TAHOVÝCH ZKOUŠEK PRO BEZPEČNOST SVORNÍKOVÉ TECHNOLOGIE 
Relevance of pull out  tests for safety of bolting technology        246 
 
Ing. Petr Urban, Ph.D., prof. Ing.Vlastimil Hudeček, CSc. - VŠB-TU Ostrava, HGF 
SOUČASNÉ TRENDY ŘEŠENÍ GEOMECHANICKÝCH JEVŮ V OBLASTI PRŮTRŽÍ  
HORNIN A PLYNŮ 
Present trends in solving geomechanical phenomenons in area of rocks and gas outbursts    255 

 
Dipl.-Ing. Jürgen Wiegard, Dr. Ernst August Eigemann - Minova CarboTech 
HIGHER PERFORMANCE IN ROCK-BOLTING TECHNOLOGY BY USE OF  
IMMEDIATE-BEARING GROUTED BOLTS           263 
 
Ing. Libor Stebel, Ing. Zdeněk Hanák, Ing. Tomáš Chrobák - Důl Karviná, Petr Čada,  
Ing., Ph.D., Minova Bohemia s.r.o 
NETRADIČNÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ CELOZÁVITOVÝCH KOTEV PŘI LIKVIDACI PORUBU 
Unusual way of use full-threaded anchors during liquidation of coalface       274 
 
Ing. Jiří Šebesta, Rostislav Mikošek - Minova Bohemia s.r.o. 
ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A TĚSNOSTI HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ KOTEVNÍMI PRVKY 
Increasing stability and sealing properties of dam structures using anchoring members     279 
 
Ing. Miroslav Konečný, Miroslav Jureňa - Důl Karviná, Minova Bohemia s.r.o. 
PLASTOVÁ POTRUBÍ - NOVÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI HYDRAULICKÉ DOPRAVY 
Plastic pipes – new technical solutions of hydraulic transportation       284 
  
Milan Říčka - VOKD, a.s., Ing. Jaroslav Matějů - Minova Bohemia s.r.o. 
SANACE JÁMY ČSM JIH 
Rehabilitation of pit ČSM Jih            289 
 
Ing. Jindřich Šancer - VŠB-TU Ostrava, HGF 
VÝZKUM REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HORNIN A GEOKOMPOZITŮ PŘI  
CYKLICKÉM NAMÁHÁNÍ 
Survey of rock and geocomposite rheological properties at cyclic (vibrating) load      296 
 
Mgr. Ing. Wojciech Wezik, dr inż. Jan Franek - Minova Ekochem 
CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ OCHRANNÝCH ŽEBER V EXTERÉMNÍM TLAKOVÉ 
ZATÍŽENÍ 
Pumpable cribs – basic features           302 
 
 



Lupu Constantin - PhD. Eng., Toth Ion - PhD. Eng. ,Gligor Cornel - Eng., Cioclea Doru - PhD.  
Eng., Morar Marius - Eng., Chiuzan Emeric - Eng.  
INCREASING IMPERMEABILITY OF THE SEALING WORKINGS IN THE ROMANIAN  
MINES               308 
 
STAVITELSTVÍ 
 
Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o. 
PŘÍKLADY APLIKACE PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ 
A OPRAVÁCH DOPRAVNÍCH STAVEB 
Examples of progressive technologies and materials in construction and rehabilitation      313 
of transport infrastructure 
 
Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o. 
doc. Ing. Václav Cepek, CSc., doc. Ing. Vojtěch Mencl, CSc. - VŠB-TU Ostrava, FAST 
SANACE HURDISKOVÝCH STROPŮ V HISTORICKÉ BUDOVĚ ZUŠ V BRUNTÁLE  
- STAV PO PĚTI LETECH OD REALIZACE 
Rehabilitation of Hurdis ceilings in historical building of Music school in Bruntál  
– state after 5 years from execution           320 
 
Ing. Ondřej Šilhan, Ph.D. - Minova Bohemia s.r.o. 
PŘÍKLADY VYUŽITÍ DODATEČNĚ LEPENÉ SYNTETICKÉ FRP VÝZTUŽE  
V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ 
Examples of using externally bonded synthetic FRP reinforcement in civil engineering     327 
 
Eng. Claudiu Birta - TUNELE SA Brasov & VIAB Consulting SRL Brasov, Romania 
ROAD NO. 60 TUNNELS AT IKSAL – NAZARETH SECTION (ISRAEL)      331 
 
Ing. Doru Zdrenghea - ISPCF - Institute for Studying & Projecting for Railways 
REHABILITATION OF POARTA TUNNEL             342 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSEEEKKKCCCEEE   GGGEEEOOOTTTEEECCCHHHNNNIIICCCKKKÁÁÁ   
   
   
   
   
   
   

   



 
 

1 

Ing. David Cyroň, Ing. Václav Pavlovský, Ing. Ivan Piršč – Divize 5, Metrostav a.s. 
Ing. Petr Kučera – Minova Bohemia s.r.o. 
 

INJEKTÁŽE NA ISLANDU: PROBLEMATIKA PROVÁDĚNÍ CHE-

MICKÝCH INJEKTÁŽÍ METODOU PRE-GROUTINGU NA PROJEK-

TU HÉÐINSFJARÐARGÖNG – 2. ČÁST 
Grouting on Iceland :Problematic of chemical pre-grouting in project Héðinsfjarðar-

göng – 2. part 

 

V roce  2006 se společnost Metrostav a.s. zúčastnila  mezinárodního tendru na výstavbu  pro-

jektu Hédinsfjördur na Islandu, který obsahuje dva silniční tunely mezi městy Ólafsfjördur a 

Siglufjördur. Projekt obnáší ražbu dvou  tunelů v délkách   3 650 m  a 6 925m .  

Vlastní výstavba obou tunelů byla zahájena v září 2006 ražbou tunelu ze Siglufjördur a 

v listopadu téhož roku z Ólafsfjördur. Ražený profil obou tunelů představuje 52,83 m2. 

 

Geologické poměry 

Tunely projektu Hédinsfjadargöng jsou raženy v horském masívu Tröllaskagi. Nadloží tunelů 

se pohybuje od 5 m v blízkosti portálů až do více než 800 m pod vrcholem hory Thverfjall. 

Z regionálně geologického hlediska se lokalita nachází v terciérní vulkanické formaci. Sklad-

ba pohoří je tzv. ,,sendvičová´´ tvořená  lávovými příkrovy čedičů o mocnostech 10-15 m 

s mezivrstvovými vložkami sedimentů a tufů o mocnostech od 0,2 m do 1,5 m. Generelní 

sklon lávových příkrovů je mírný (5° až 7° k JZ). Jednotlivé vrstvy ,,sendviče,,  protínají té-

měř svislé pravé čedičové žily o mocnostech až několik metrů.  Pro žíly je charakteristická 

vysoká intenzita rozpukání „kostkovitý rozpad“ a vysoký stupeň zvodnění.  

Masív je tektonicky porušen příčnými zlomy a puklinami převážně SJ směru. Méně častěji se 

v tunelu vyskytují i podélné pukliny a zlomy SZ – JV orientace. Tato tektonika doprovází 

ražbu na značné vzdálenosti (řádově několik desítek metrů). 

Většina basaltových žil a zlomů je zvodnělá a představuje hlavní cestu pro pohyb podzemních 

vod. Žíly i zlomy protínají celý vrstevní sled a sbírají vodu prosakující po povrchu jednotli-

vých příkrovů. Největší zlomy jsou doprovázeny až několik metrů mocnou tektonickou brek-

cií, s kterou jsou při ražbě spojeny stabilitní problémy. Vzhledem ke značné výšce nadloží, 

komunikaci puklin, žil a zlomů s povrchem, dosahoval tlak vody až 32 barů a množství vody 

vytékající vrtem o průměru 51 mm až 3000 l/min. Zastižené geologické a hydrogeologické 

podmínky při ražbě tunelů patří k nejobtížnějším na Islandu.  
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Vzhledem k výše nastíněné problematice je zřejmé, že injektáže jsou nedílnou součástí prací, 

nutných k dokončení ražeb tunelů.  

    Průzkumné předvrty a injektáže 

Ověřování hydrogeologických poměrů pro 15 m ražby  je prováděno odvrtáním dvou průz-

kumných předvrtů průměru 51mm a délky 25,2 m, tím je zaručeno dostatečné překrytí. Bě-

hem vrtání je sledována rychlost postupu a náhlé propady vrtného nářadí, barva vrtného vý-

plachu (pro stanovení horninového typu) a v případě zachycení podzemní vody i její teplota, 

tlak a vydatnost. 

 

V zásadě lze rozlišit tři zásadní faktory pro zahájení injektážních prací: 

1) množství a tlak vody pronikající do tunelu z předpolí čelby nedovoluje bezpeč-

ně provádět trhací práce 

2) je ohrožena stabilita následujícího výrubu 

3) limity pro kapacitu drenážního systému tunelů. 

 

Na základě množství vody, rozsahu a typu poruchy v souladu s kvalitou horninového masivu 

je navržen, ve spolupráci se stavebním dozorem investora, další pracovní postup. Obvykle při 

vydatnosti menší než 600 l/min a tlaku pod 15 barů poruchou se prochází bez zahájení injek-

táží. Při překročení výše uvedených parametrů je okolí výrubu sanováno. Speciálním přípa-

dem je výskyt tektonické brekcie, kdy injektáž neplní pouze těsnící, ale především stabilizační 

funkci. 

Z důvodu nízkých teplot podzemní vody (1,7-3,4 °C) v tunelu Ólafsfjördur není možné pou-

žívat klasickou cementovou injektáž. Cementová suspenze je nahrazena dvousložkovou poly-

uretanovou injektážní směsí. Pomocí této hmoty vytváříme těsnící ochrannou obálku okolo 

výrubu v předpolí tunelu – metoda pre-grouting. Injektážní „deštník“ se skládá z vrtů zasaze-

ných do obrysu tunelu, které se rozevírají vně pod úhlem 15°. Jejich délka se pohybuje 

v závislosti na vzdálenosti zachycené vody, počet a umístění je vždy upraveno dle charakteru 

zastižené poruchy. Po ukončení injektáže provádíme zkušební předvrty, kterými je ověřena 

její účinnost. Ve složitých případech je nutné celý proces i několikrát opakovat. Ověřovací 

vrty musí kvalitativně injektáž potvrdit tak, aby bylo zaručeno bezpečné provedení trhacích 

prací a následující výrub musí dovolit nástřik betonu primárního ostění popř. možnost pokra-

čování injektáže. Z našich zkušeností bylo postačujícím kritériem zainjektování prostoru 

ochranné obálky tunelu a předpolí čelby do vzdálenosti 10 m. V takovémto případě jsme byli 
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schopní přistoupit k trhacím pracím bez ohrožení stability výrubu a bez většího rizika znovuo-

tevření již zainjektovaných  diskontinuit.  

 

Technické vybavení 

Na obou stavbách jsou k dispozici pístová čerpadla GX-45 II, kterými je možné zajistit trans-

port injketážní směsi i v případě značných tlaků podzemní vody. Při zvýšeném požadavku na 

množství přečerpané směsi se používají rotační zubová čerpadla typu SK-90. Pro případ mi-

mořádné situace je na stavbě také připraveno elektrické čerpadlo CT-PM, které však dosud 

nebylo nutné využít. Pro upnutí injektážních tyčí ve vrtu slouží hydropneumatické obturátory 

BVS-40K. Používaným těsnícím materiálem jsou dvousložkové polyuretanové pryskyřice 

CarboPur WF, WFA, spolu s aditivy CarboAdd Thix 2 a CarboAdd Fast. Při vyplňování vět-

ších dutin a kaveren je používána vysocepěnivá dvousložková hmota GeoFoam. 

Kompletním dodavatelem injektážních hmot a čerpadel s příslušenstvím je Minova Bohemia 

s.r.o., která rovněž poskytuje technickou pomoc.     

 

Příklady použití chemických injektáží na tunelu Ólafsfjördur 

Příklad č.1 

Při ražbě v záběrech č. 467 (km 11,715) a č. 468 (km 11,711)  byla zastižena porucha vyplně-

ná výraznou tektonickou brekcii tvořenou kameny o velikosti do 0,5 m s jílovito-písčitým 

tmelem. Brekcie nastoupila do výrubu z levé strany v záběru č. 467 a v následujícím kroku se 

rozšířila na celou levou polovinu čelby. V pravé části výrubů byl alterovaný scoriózní basalt 

s rudě zabarvenou sedimentární mezivrstvou. Z poslední čelby v km 11,711 byly provedeny 4 

průzkumné předvrty o jednotlivé délce 25,2 m. Vrtací práce provázely značné technické obtí-

že způsobené zejména ucpáváním vrtných korunek jílovitou výplní. Průzkumnými vrty byla 

zachycena podzemní voda  -  v různých vzdálenostech od čelby (10 - 17 m) a vydatnostech 

1200, 1400, 600 a 700 l/min. Při předchozí instalaci horninových svorníků byly také deteko-

vány vydatné přítoky vody.   

Z těchto příčin bylo nutné přistupovat k materiálu poruchy jako k zemině. Kvalitativní zatří-

dění posledních dvou výrubů vyjádřené hodnotou Q (Barton) bylo 0,72 (velmi špatná)  a 0,03 

(extrémně špatná) v případě záběru č. 468. Další vývoj poruchy nebyl možný vzhledem k 

stávajícím faktům odhadnout. Při zajištění výrubu záběru č. 468 nebylo možné aplikovat ná-

střik drátkobetonu na levou stěnu tunelu z důvodu silných přítoků vody po ostění. Nejednalo 

se o soustředěné výtoky, které by bylo možné odvést drenážními svody, ale o souvislou velmi 
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zavlhlou plochu. Vzhledem k teplotě vody 3°C a charakteru průlinového vnikání vody do 

tunelu byla zahájena injektáž. 

Pro redukci přítoků bylo odvrtáno 9 vrtů Ø 51mm ze staničení 11.723,0 v délce 12,6 m a od-

klonem 20° vně tunelu. Injektování pomocí polyuretanové pryskyřice CarboPur vedlo ke 

značnému snížení přítoků vody z ostění. Pro svedení zbylé vody byly odvrtány mezilehlé vrty 

identických parametrů, které nebyly uzavírány obturátory a nechaly se volně odtékat. Nyní již 

bylo možné aplikovat nástřik betonu primárního ostění, které bylo pro zvýšení stability výru-

bu vystrojeno ocelovými sítěmi. Několika vrty pro instalaci CT a SN svorníků délky 4m byla 

rovněž zachycena voda, která zabraňuje zaplnění vrtu maltovou zálivkou. V těchto případech 

lze odvrtat paralelní vrt do vzdálenosti cca 0,5m od protékajícího svorníku a osadit jej obturá-

torem. Při vysokém procentu úspěšnosti je při následné injektáži svorník zaplněn injektážní 

hmotou a výtok vody zcela zastaven. Použitím vhodných aditiv je množství potřebné chemic-

ké injektážní směsi pro utěsnění svorníku minimalizováno.  

 

Příklad č.2 

Trasa tunelu procházela skrz významný tektonický pás. Systém poruch byl extrémně zvodně-

lý, s vysokým tlakem vody, pohybujícím se v rozmezí 24-29 barů. Vydatnost vody změřená 

na výtoku z jednotlivých průzkumných vrtů dosahovala až 2500 l/min/vrt (Obr. 1). Tlak vody 

byl relativně konstantní a korespondoval s infiltrační bází na dně údolí Sydriárdalur, pod kte-

rým je  tunel ražen. Mocnost porušené zóny dosahovala 60 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Obr.1 – silné přítoky vody až 2500 l/min/vrt 
Horninový masív bylo možno definovat jako středně alterovaný basalt, intenzivně porušený 

tektonickou činností. Pukliny byly silně zvodnělé a jejich mocnost se pohybovala mezi 2 – 50 
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mm. Přítomnost jílovité výplně byla malá. Součástí tohoto systému byly rovněž podrcené 

zóny s jasně určenými smykovými plochami. Nepříznivý úsek byl zakončen nástupem tekto-

nické brekcie, skládající se z jednotlivých kamenů velmi slabě spojených jílovito-písčitým 

tmelem. 

Z pohledu klasifikace horninového masívu dle Bartona šlo zastiženou horninu popsat 

jako velmi špatnou, lokálně až extrémně špatnou. Značně nepříznivé geologické podmínky 

v součinnosti s všudepřítomnou podzemní vodou představovaly jednu z nejhorších situací 

zastižených ražbou tunelu Ólafsfjördur. Vrtací práce v porušené zóně doprovázely technické 

obtíže způsobené špatnou kvalitou horniny a vysokým hydrostatickým tlakem podzemní vody 

působícím proti tlaku vrtného výplachu. Sanace celého úseku byla prováděna chemickými 

injektážemi. V každém záběru byl odvrtán vějíř 20 vrtů, vzájemně se rozevírajících, které 

byly injektovány dvojicí pístových čerpadel GX 45-II. Po ukončení injektáže byla ověřována 

těsnost ochranné obálky. Celý postup včetně provedení nových vrtů byl opakován až do vý-

znamného snížení přítoků vody, kdy bylo možné přistoupit k TP a otevřít zkrácený záběr (2,5 

m-3,5 m). Po vystrojení primárního ostění bylo nutné znovu ověřit změnu hydrogeologických 

podmínek a zahájit injektáž pro nový krok ražby. Touto metodou lze pod ochranou vzájemně 

se překrývajících „deštníků“ bezpečně razit i ve velmi dlouhých nepříznivých úsecích, samo-

zřejmě s dopady na rychlost postupu ražby.   

Shrnutí poznatků z provádění chemických injektáží 

Za největší přednosti lze považovat: 
- schopnost pracovat za podmínek velmi studené podzemní vody a vysokých tlaků; 

- okamžitá zpětná vazba – možnost rychle reagovat na změnu podmínek, 
- možnost rychlé mobilizace injektážního vybavení; 

- po úspěšné injektáži lze téměř ihned, bez delších přestávek, provádět trhací práce. 
 

  Jako každá technologie, má i tato své zápory: 
- značné navýšení výměr vrtacích prací; 

- jednorázové použití injektážních tyčí a obturátorů; 
- zvýšená náročnost na flexibilitu personálu; 

- poměrně vysoká cena injektážních materiálů a vybavení 

Stav v lednu 2009 

V současné době je již tunel Siglufjördur proražen a zrealizováno je více než 90% ražeb tune-

lu Ólafsfjördur východ. Z již vyražených 4460 m bylo nutné celých 1007 m (23%) sanovat 
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převážně chemickými injektážemi. Na obou tunelech bylo celkem využito 633 t chemických 

injekčních hmot, z tohoto množství bylo pro stavbu Ólafsfjördur východ využito plných 590t. 

Průměrná spotřeba injektážní směsi na běžný metr ražby tunelu Olaf  činí 132 kg. Pro zpřes-

nění je třeba uvést průměrnou spotřebu hmoty v sanovaném úseku tunelu a to 555 kg/bm. Pro 

úspěšné provádění injektáží bylo nutné odvrtat 40,6 km vrtů z toho na tunel Olaf – 37,5 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 2 – podzemní voda zastižená ražbou tunelu Ólafsfjördur 

Závěr 

Zkušenosti z provádění injektážních prací pomocí polyuretanových pryskyřic ukazují, že pou-

žití této metody nepomáhá pouze k redukci velkých přítoků vody vnikající do tunelu, ale má i 

zásadní význam ve zlepšení geotechnických podmínek v okolí výrubu a tím ke zvýšení bez-

pečnosti na pracovišti. Technologie pre-grouting za použití polyuretanových pryskyřicí se tak 

stala nedílnou součástí razícího cyklu, kdy zastižení vysokých přítoků vody s velkým tlakem 

není důvod pro přerušování ražby na delší dobu. Nutno pak poznamenat, že původně navržené 

řešení injektáží prací pomocí cementových směsí, které se z důvodu zastižených podmínek na 

tunelu Ólafsfjördur ukázalo jako neúčinné. Použití chemických materiálů a vybavení fy Mi-

nova, naproti tomu umožnily dokončit dílo ke stavu k lednu 2009.  

  Za to se patří poděkovat všem zúčastněným pracovníkům v technických a dělnických 

profesích, kteří prokázali a prokazují, že i přes velkou nepřízeň přírodních podmínek jsou 

schopni se jim přizpůsobit. Zároveň bychom chtěli poděkovat pracovníkům fy. Minova Bo-

hemia s.r.o. za neocenitelnou technickou pomoc, která vedla k rychlému zvládnutí této nároč-

né technologie. 
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Peter Simon, Minova Carbotech GmbH, D-45307 Essen, Am Technologiepark 1, Tel.:+49 
(0)201 172 1140, Mail : peter.simon@minova-ct.com 
 
 

BOLTING APPLICATIONS IN CANADIAN HARD ROCK MINES 
 
Slide 1: 
 
Bolting and Grouting in Canadian Hard Rock Mines 
via injectable GRP-bolts and Geothix 
 
Slide 2: 
Start of the project in spring 2007 at X-strata mines 
 
X-strata (near the town Sudbury, Ontario) is a traditional mining city. 
Mining is executed for digging nickle, copper, lead, platinum….. 
 

 
 
 

 
 
 
Slide 3: 
The history of Sudbury, Ontario, began -- literally -- with a bang. 
The site that is now a Canadian mining town of about 162,000 people was formed some 1.85 
billion years ago when an asteroid 6 to 12 miles in diameter slammed into Earth.  

mailto:peter.simon@minova-ct.com
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"The moment of impact was so great that it carved out an area 20 kilometers (12.4 miles) 
deep,"  
 
The extreme energy of the impact had the equivalent energy of 10 billion Hiroshima bombs, 
vaporized the asteroid and melded rocks together to form the basin.  
The cosmic objects impact was not only geological but economical as well.  
Today mining is a $3 billion-a-year business for Sudbury, where the first miners set up shop 
more than 100 years ago. The kidney-shaped basin where the asteroid hit is one of the worlds 
largest deposits of nickel, measuring about 40 miles long by 16 miles (65 kilometers long by 
25 kilometers) wide. 
 
Slide 4: 
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Slide 5: 
 
Originally the X-strata mines have been supported the roof of the underground galleries by 
steel bolts in conjunction of resin capsules ( „Fasloc“ made by Dupont). 
Due to the fact that the rock mass is cracked and fissured – the roof support by bolts and resin 
capsules was not very pleasant, too much resin was used to fill the cracks and the annulus 
around the bolts was filled uncompletely. 
Otherwise the roofs are sometimes very high and the bolting must be done from hydraulic 
platforms – the roofs are too high for modern bolting machines from Atlas Copco or Sandvik 
Tamrock… 
Here the canadian miners found that the steel bolts are too heavy for these procedure. 
 
 

 
 
 
Slide 6: 
 
After a longer way through institutes and rock mechanic-experts-offices…. 
We could start with the first trials and finally we reached the approval for our system and the 
accordance to impact a bigger field trial 
 

 
 
 
Slide 7: 
In summer 2007, our canadian partner MHA(MacClellan-Healy-Association) started together 
with Firep and Minova Ag in Switzerland seriously the project to use an injectable GRP bolt 
+ Geothix to execute a new system of underground roof support. 
 
The usage of GRP-bolts has the advantage of lower weight of the bolts, bolts are installed 
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preliminary „dry“, just fixed by a special retainer. 
After the „dry“-installation of 100 or more bolts per shift – the team starts to inject the 
prefixed bolts by Geothix. 
Geothix + GRP-bolts have the advantage of: 
- low weight 
- high tensile strength 
- fast installation 
- safe installation, due to the consolidation effect of the bolt injection. 
For the special conditions we also designed a new pump for the Canadian expectations. 

 

 
 
 

 
 
 
Slide 8: 
 
Reflecting to the very special underground conditions MCT has developed a new, special 
designed type of Geothix. 
 
It is called Geothix „Canadian type“… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viscosity process from GEOTHIX150705
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Slide 9: 
 
The first results were very promising and we could continue within the Xstrata mines and 
nowadays as well in to the INCO mines 
 

 
 
Slide 10: 
 

 
 

 
 
 
Slide 11: 
 
The reaction data’s are very important – the thixotropic effect must be fast enough to avoid 
the flush-out and slowly enough to give the chance to fill the anchor hole completely. 
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Slide 12: 
 
Now-after the first success at Xstrata  
MCT and MHA is extending the business to INCO and… 
 
to the northern Canadian parts in Saskatchewan; the Canadian uranium industry has a number 
of underground mines where the GRP-bolting system became big interest and popularity – 
due the voice propaganda…. 
McArthur River Mine. 
 

 
 
 
 
Slide 13: 
 
McArthur River mine is the world’s largest, most productive uranium mine. Contributing 
~20% of the global uranium mine production with an extremely  
high-grade uranium concentration (~25%) in ore. 
Place: About 620 km north of Saskatoon, in northern Saskatchewan, mine was discovered in 
1988, below a 500 m-sandstone bank. 
The mine has actually a life expectancy of more than 20 years, with a production capacity of 
~19 Mio pounds of Uranium / year. 
The ore is excavated as slurry to surface, stored in special tanks and later transported to the 
80-km-fare away processing plant in Key Lake. There the ore is blended with low-grade ore 
from other mines. 
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Slide 14: 
 

McArthur River is not only the most effective uranium mine – 
it is as well the world's largest high-grade uranium deposit – with reserves of 437 Mio 
pounds of U3O8. 
The mine is owned to 69.8% by Cameco and 30.2% by Cogema…which is a good option 
for Minova…these popularity of a client promises a good payment morality… 
 

 
 
 
Slide 15: 
 
MCT and MAH is very optimistic to extend the Canadian business in 2009 to a volume of 
  ~70 t of Geothix   ( one bolt needs approx 1.5 kg) and a  
summary of  ~50,000 GRP bolts… 
Let us hope that our first impact within the uranium mines of McArthur will bring us a big 
step forward on our way to explore the north of Canada again….                           
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Slide 16: 
 
GLÜCK AUF ! 
 
Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 
Many Thanks for your kind Attention! 
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Hr. Dr. Witthaus, Hr. Schmidt  

RAG, Germany 

 

DEVELOPMENT OF GROUTING TECHNIQUES 

ABSTRACT 

The development of grouting techniques at RAG  is presented here. The focus lies on the 

process technology of the two-component synthetic resins and their development. Using the 

example of the stabilising grouting at the T-junction of longwall and roadway, one variant of 

the operational applications of synthetic resins is shown. Following the chronological review 

the current state of grouting technology at RAG and future development steps are shown. 

 

 
INTRODUCTION 

During the last two decades the application range at RAG for rock grouting injection has 

continuously increased. This development can be explained by the higher rock-mechanical 

loading of the mine workings, caused by the continuous increase in depths and the expanding 

mine structures of the German deposit (Figure 1). Furthermore, the concentration on just a 

few high performance extraction operations at RAG - with the requirement for a trouble-free 

retreat readiness or a lower support time at the longwall/roadway transitions - has redefined 

the requirements for grouting technology [1]. The objective of the stabilising work at the 

longwall/roadway T-junction is to sustainably reduce or prevent any sloughing at the open 

roadway support by grouting just ahead of the longwall passage. The following descriptions 

will present this application case, the so-called stabilising grouting in the extraction phase.  



  

 16 

 

Figure 1:  Development of the depths 

The operating point concentration of the extraction operations at RAG   led to an increase in 

the necessary drive power of the longwall conveyors. The increase in the geometric 

dimensions that this involves also requires larger openings at the longwall / roadway 

transition. This development and the high rock-mechanical loading frequently lead to an 

overloading of the direct roadway shell. This again increases the hazard potential for possible 

rock and coal sloughing. The present roadway support system of RAG, the so-called 

combination support, also ensures in such cases the stability of the mine excavation, that is, a 

failure of the roadway support will be prevented in each operational phase. Nevertheless it is 

not always possible to avoid loosening at the direct roadway shell.  A preventative rock 

stabilisation with chemical grouting media has been proven to stabilise this rock loosening in 

the direct proximity of the longwall.  

Review of grouting technology with synthetic resins 
Since the 1970s foaming polyurethane resins are used for the stabilisation of coal and rock in 

German deep coal mining.  

The initial standard resin system on a polyurethane basis for the stabilising grouting at the 

longwall / roadway transition was rapidly further developed, and a wide range of applications 

for the most different operational uses was produced. In the late 1980s and early 1990s the 

first organic resins or silicate resins were used. These resin types had the advantage not to 

foam, featured a high bonding strength, and their hydration temperature was far below that of 
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the polyurethanes. Their disadvantage, the so-called brittle behaviour, placed a question mark 

over their use for rock bonding at the longwall/roadway transition, because here the plastic 

and also elastic polyurethane clearly had its advantages. 

In spite of the high requirements of the mine inspectorate with regard to the resin products a 

large innovation potential developed, which led to a large number of products. 

This development climaxed in the late 1980s and/or early 1990s. According to the motto, "for 

each application a new product", a large variety of products was generated. Among these are 

for example: 

• Resins with a high bonding capacity (rock) 

• Resins with a high bonding capacity and water resistance 

• Resins with high stabilisation capacity for coal 

• Resins as cavity fillers etc. 

The technical applications within these main groups were also very varied. Here, examples 

are: high foaming factor – low setting temperatures – high viscosity – strong penetration 

capacity - etc. In those days, RAG  had 4 – 5 suppliers and the product range in their 

purchasing basket temporarily comprised up to 23 different variants (see in Figure 6 in the 

year 2000). 

 

Figure 6:  Wide range of synthetic resin types 

A decision in favour of a particular product within the wide ranging offerings available 

became increasingly more difficult, as an objective technical comparison was missing. There 
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was a wide range of operational experience but they were based on different framework 

parametres.  

For this reason, in co-operation with DMT, a data sheet was developed, which provides for a 

comparability of the products. With regard to the individual usability characteristics tests for 

grouting agents, the reader is referred here to Chapter 12 in the specialist book – 

Gebirgsbeherrschung von Flözstrecken ("Strata control of in-seam roadways") – [1]. This data 

sheet defines some of the necessary technical characteristics such as e.g. the 

• uniaxial compressive strength, 

• foam factor, 

• penetration rate, 

• specific grouting capacity and 

• bonding strength 

 

State of grouting technology in 2008 at RAG 
Today, the grouting systems are standardised; decentralised systems are used which, for 

instance, are installed in the energy train of a longwall or for special projects within the mine 

working. As a rule, however, the stabilising grouting of a longwall is effected with the 

standardised, modular, central injection system ( Figure 13). 

These plants consist of a radial piston pump with a receiver of up to 200 litres. Plants are 

supplied via pipelines or hose pipes. The delivery widths are greater than 4,000 metres with a 

delivery flow of 25 litres per minute and step. As a rule, the installation is effected at a central 

site so that an entire panel can be supplied from here.  

Control and monitoring is effected by means of industrial PCs and a direct transfer of the data 

to a location above ground. Furthermore, it is possible to call up the running data from all 

computers of RAG  via our own works’ Intranet.  
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Figure 13:  Example of a standard system 

The advantages of this system at a central panel location are: 

• Logistically favourable delivery 

• Supply of several working panels via a pump system 

• Remote-controlled grouting 

• The running time of the pump is logged and visualised 

• Display of faults on the system 

• Long stay in a working panel, no relocation of the plants. 

The above-ground displays or flow diagrams of the grouting systems are shown in Figure 14. 

This illustration permits a visual monitoring of the grouting process and the display of faults 

on the system. Furthermore a grouting protocol is prepared. The grouting protocols provide 

the basis for the various different coal seam horizons. The grouting quantities determined are 

correlated with a parallel endoscope examination and stored. This offers the option to make 

very exact grouting specifications in further headroom dimensions of the panel area. In 

addition, using a database currently being worked on, an agreement with other headroom 

dimensions is prepared.  

                                                               
Figure 14:  Monitoring screen in the section stand above ground 
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In the case of grouting resins, the development is characterised by a stringent standardisation. 

While the number of products used in 2000 was still 23, this number has now been reduced to 

5 products in 2008. Within the framework of the continuous improvement process, designated 

in brief as CIP, the employees of RAG work continuously on improvements in the operating 

sequences and technical applications; the success of this method is demonstrated by the 

following example. During inspections of grouting points in the longwalls it was found again 

and again that the necessary static mixers, installed downstream of the Y piece of a resin 

fitting (see Figure 5), were missing. This and other quality defects led to training measures for 

the employees responsible for resin work. Many faults were removed but forgetting to provide 

the static mixers occurred time and again. In 2007, in co-operation with Minova, RAG has 

devised a simple but most effective solution within the framework of a CIP.  

 

Figure 15.  Packer with integrated mixer 

Within the scope of our quality assurance the necessity for a resin injection is examined by 

means of the above-mentioned borehole endoscope, and the success of the injection checked 

on completion of the same. Furthermore, the flow pressure of the running grouting injection 

as taken from the monitoring protocols of our grouting systems is entered in a check list. The 

requirement to work with a maximum injection flow pressure of approximately 30 bar – 

measured at the borehole mouth – must be continuously monitored as the employees persist to 

associate a higher flow pressure with a deeper grouting effect. The sustained checking and 

repeated training and sensitisation regarding the extreme forces generated by flow pressures > 

30 bar in an already loosened rock, is an important task of quality assurance. 

Summary – Outlook 
Ladies and Gentlemen, we took only a short excursion into the development of grouting work 

at RAG. There are certainly still a large number of topics that would merit a report; the 

examinations regarding the grouting data sheet can be stated as just one example.  

The development of the process technique, that is the use of networked pipeline operations for 

conveying the chemical grouting injection components shows clearly how important 

standardisation is. In our view, constantly changing the resin types in existing pipeline 

networks does not appear to be meaningful. Therefore, RAG  has significantly reduced the 
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range of products in recent years and, in co-operation with suppliers, RAG developed 

products permitting universal use.  

Processing today, with central pipeline supply in combination with the IPA control system, 

provides for an economical and technically reasonable control of the grouting work. Today, 

many years of investigation into the flow behaviour of chemical grouting media for 

optimising the pipeline operations over lengths of < 3,000 m are stored in IT-supported 

calculation programs. These tools allow an optimised design adapted to the individual 

operational case.  

With the pressure-controlled and volume-controlled grouting available today, grouting 

injections carried out under the premise "mass instead of class" are a thing of the past.  The 

geotechnical analyses in advance with the resulting knowledge about the actual size of the 

surface fracture structures and the cavities provide the basis for a volume-controlled and 

economical injection. Furthermore, the modern supply plants of RAG prevent that excessive 

flow pressures during grouting will crack the surrounding rock. Proceeding according to the 

motto "create fracture zones first, in order to stabilise them afterwards" is also a thing of the 

past.  

The technical measurement control of the grouting injection success by endoscopies is a 

further component within the framework of an economical grouting measure. 

In respect of all grouting work the proven principle still applies: "As much as necessary, but 

as little as possible". 
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RISKANTNÉ PODLOŽIA VODNÝCH STAVIEB 
 
Abstract 
Risk subsoils of water structures. Permeable subsoils of water structures are sealed by 

classical or jet grouted curtains, steel sheet piles, bored pile walls, cut-of or diaphragm walls. 

This technologies are used too for reconstructions, if stability criteria are not fulfilled. The 

most dangerous subsoils are formed by sand soils without perfectly designed or realised 

sealing elements. 

 
 

1. Úvod 

Podložia priehrad, hatí i protipovodňových hrádzí je potrebné vo väčšine prípadov 

umele tesniť, aby sa zabezpečila ich stabilita. Je známe množstvo porúch a havárií pri ktorých 

neboli destabilizačné hydrodynamické účinky úspešne zvládnuté. Takéto prípady sa 

vyskytovali najmä vtedy, keď zvislé tesniace prvky nebolo možné zaviazať do nepriepustného 

prírodného podložia tvoreného ílovitými zeminami alebo horninami. 

Príčiny problémov nachádzame vo všetkých dôležitých fázach prípravy, výstavby 

a využívania objektov. Po právnej stránke je veľmi zložité určiť firmy a ľudí, ktorí sú 

zodpovední za spôsobené škody. Z nášho hľadiska je však najdôležitejšia vecná stránka 

riešenia problémov, hlavné príčiny porúch, havárií a optimálne rekonštrukcie, aby sa objekty 

mohli čo najskôr spoľahlivo využívať. 

 

2. Tesniace prvky 

Na tesnenie hrubozrnného podložia vodných stavieb sa využívajú vertikálne prvky ako 

sú oceľové štetovnicové steny, podzemné železobetónové, betónové steny, steny zo suspenzií, 

pilótové steny, alebo tryskovo injektované steny. Na tesnenie skalného podložia priehrad sa 

využívajú klasicky injektované clony. Steny môžu byť hydraulicky dokonalé (spoľahlivo 

zaviazané do nepriepustného podložia), alebo hydraulicky nedokonalé, keď ich nemožno 

z technických alebo ekonomických dôvodov zaviazať do nepriepustného podložia, ktoré sa 

obvykle nachádza veľmi hlboko.  

Na tesnenie podložia vodných stavieb je možné použiť aj horizontálne koberce 

z kvalitne  zhutnených  nepriepustných zemín,  alebo  chránených  tesniacich fólií, ktorými  sa   

mailto:jozef.hulla@stuba.sk
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predlžuje dráha prúdenia a tým sa zmenšujú nepriaznivé hydrodynamické účinky. 

 

3. Kritériá stability  

Na zabezpečenie stability podložia vodných stavieb sa najčastejšie využívajú kritériá, 

ktorými sa analyzuje pohyb jemných častíc v póroch hrubozrnných zemín, alebo v puklinách 

hornín. V našich podmienkach je najdokonalejšie prepracovaná problematika štrkovitých 

zemín. V nich sa vyskytuje približne 5 % piesočnatých častíc, ktoré sa môžu pohybovať 

v póroch. Varovnou hranicou sú filtračné rýchlosti, pri ktorých sa pohyb začína (podľa 

slovenských predpisov ide o medzné rýchlosti); táto hranica je definovaná vzťahom 
417,0

var 0209,0 kv f =          (1) 

(k je súčiniteľ filtrácie). 

Limitnou filtračnou rýchlosťou je hodnota, pri ktorej sa už môžu v póroch premiestňovať 

všetky pohyblivé častice (podľa slovenských predpisov sa jedná o kritické rýchlosti); táto 

hranica je daná vzťahom 

 370,0
lim 47,0 kv f =           (2) 

 Na určovanie súčiniteľa filtrácie postačuje jednoduchý Beyer – Schweigerov vzťah, 

ktorý vychádza zo zrnitostného zloženia štrkovitých zemín 

 2
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≅          (3) 

do uvedeného empirického vzťahu je treba dosahovať hodnoty charakteristických priemerov 

d60 a d10  v metroch, súčiniteľ filtrácie vychádza v metroch za sekundu; presnosť výsledkov je 

najlepšia pre teplotu podzemnej vody 10°C. 

V prípade porušenia betónových konštrukcií alebo tesnení v ich dilatačných škárach sa 

pohybujú aj štrkovité častice; ich rozmery môžu dosahovať až rozmery porúch. Preto je 

dôležité takéto polohy čo najskôr dotesniť, aby sa nezhoršovali vlastnosti zemín v podloží.  

Ak je podložie vodných stavieb tvorené piesočnatými zeminami, kritériá jeho stability 

sú dané limitnými hodnotami hydraulických gradientov (podľa slovenských predpisov 

kritickými gradientami). Jedná sa o hodnoty v rozsahu 

ilim  = 0,02 až 0,12         (4) 

Po ich prekročení nastáva stekutenie a pohyb piesočnatých zemín. Varovnými (na Slovensku 

medznými) by mali byť hydraulické gradienty s hodnotami 

ivar ≅ ilim/3 = 0,007 až 0,04        (5) 
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Z Darcyho zákona na základe gradientov a súčiniteľov filtrácie možno určiť aj 

varovné alebo limitné hodnoty filtračných rýchlostí. 

Pre pohyb prachovitých častíc v puklinách hornín sa vychádza z limitnej hodnoty 

filtračnej rýchlosti, ktorá bola v ruských laboratóriách stanovená experimentálne pre obvyklé 

podmienky približnou hodnotou 

vflimhor = 1,2 × 10-3  (m/s).        (6) 

Varovnou by teda mala byť už hodnota 

 vfvarhor = 4 × 10-4  (m/s). 

Mechanizmus filtračného porušovania štrkovitých zemín je spojený s odplavovaním 

pohyblivých častíc. Tým sa zväčšuje priepustnosť takéhoto prostredia, zintenzívňujú sa 

hydrodynamické účinky, zväčšuje sa rozsah filtračného porušenia podložia i deformácie 

vzdúvacích konštrukcií, ktoré v najnepriaznivejších prípadoch môžu viesť až k ich haváriám. 

V horninovom prostredí sa po odplavení prachovitej výplne puklín tiež zväčšuje jeho 

priepustnosť a do hrubozrnných vyššie položených vrstiev vniká podzemná voda 

s intenzívnejšími destabilizačnými účinkami na podložie vodných stavieb. 

V piesočnatých zeminách sa po stekutení a odplavení celých vrstiev z podložia 

prejavia veľké deformácie vzdúvacích konštrukcií, ktoré často končia ich haváriami. 

 

4. Kontrola účinnosti 

Na kontrolu účinnosti tesniacich prvkov vodných stavieb sa využívajú hladinové, 

rýchlostné, vztlakomerné a prietokové režimy. Tieto režimy sa sledujú v časovom vývoji 

a získané hodnoty sa sústavne porovnávajú s varovnými či limitnými hodnotami.  

Hladinové režimy sú významné najmä pre posudzovanie stability pokryvných 

nepriepustných vrstiev pod pätami vzdušných svahov priehrad a hrádzí, proti ich prelomeniu 

vztlakom. 

Rýchlostné režimy majú univerzálnu platnosť. Zisťujú sa v pozorovacích objektoch 

jednovrtovými metódami. Maximálne hodnoty filtračných rýchlostí by mali byť menšie ako 

varovné alebo limitné rýchlosti. Pozorovacie objekty sa zabudovávajú do zemných telies, 

hrubozrnných alebo skalných podloží vodných stavieb tak, aby charakterizovali režim 

prúdenia v rozhodujúcich polohách pre filtračnú stabilitu. 

Vztlakomerné režimy sa sledujú pod priehradami a poskytujú cenné informácie 

o účinnosti tesniacich clôn. 

Do drenážnych systémov priehrad a hrádzí sa odvádzajú priesaky z nádrží alebo 

vodných tokov.  Pri  vysokých  hodnotách  priesakových množstiev  sa do blizkosti tesniacich 
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prvkov zabudovávajú pozorovacie objekty, ktoré umožnia vykonať podrobnejšie analýzy.  

 

5. Rekonštrukcie 

Ak nie sú splnené podmienky stability, ak sú prekročené limitné (kritické) hodnoty 

rýchlostí alebo gradientov, treba rozhodnúť o rekonštrukciách tesniacich prvkov. 

Tesniace prvky priehrad sa v prípade potreby doinjektovávajú. Problémom je 

spoľahlivá lokalizácia priepustných polôh. 

Ohrozené telesá a podložia protipovodňových hrádzí sa stabilizujú tesniacimi stenami. 

Ich hĺbka obvykle sleduje len zabezpečenie stability hrádzí; hydraulicky nedokonalé steny 

teda nezabezpečujú ochranu území pred zvyšovaním hladín a z neho vyplývajúcimi 

nepríjemnými dôsledkami pre obyvateľov. 

 Problematiku stability jednej hate na Slovensku si vysvetlíme podrobnejšie. 

V dôsledku nedokonalého geologického prieskumu a chybného zahraničného projektu 

havarovalo jedno haťové pole a dva piliere krátko po uvedení časti stavby do prevádzky. 

Základové dosky a piliere sa zaborili do podložia o 1 až 5 m. 

V nasledujúcich odstavcoch budem venovať pozornosť len haťovému poľu. Jeho 

pôvodná poloha a poloha po havárii je schématicky znázornená na obr. 1.  Projektovaná dĺžka  
 

 
 

Obr. 1 Schéma časti haťového poľa pred a po havárii: l1, l2 – najkratšie priesakové dráhy. 
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oceľových štetovníc, ktorými malo byť utesnené podložie, bola navrhnutá na základe dvoch 

prieskumných vrtov umiestnených na brehoch rieky. Nový vrt, ktorý bol realizovaný po 

havárii pri strede havarovaného poľa ukázal, že štetovnice neboli zaviazané do súvislého 

nepriepustného podkladu, haťové pole bolo podomleté pri gradientoch i1 = ∆h/l1 = 4,7/16,8 = 

0,28, po odtrhnutí dosky od štetovníc i2 = 4,7/9 = 0,52; limitné hodnoty (0,02 až 0,12) boli 

teda prekročené veľmi významne, čo viedlo k rozsiahlemu odplaveniu piesku z podložia. 

 Pri rekonštrukčných prácach (obr. 2) treba predovšetkým dotesniť piesočnatú zeminu  

pod štetovnicovou stenou. Štetovnice je možné nadvariť a dobaraniť; to by však 

pravdepodobne spôsobovalo pri realizácii značné problémy. Výhodnejšie by bolo zrejme 

vytvoriť tesniacu stenu tryskovou injektážou, alebo pred štetovnicovou stenou zriadiť 

podzemnú betónovú stenu. Tesniaca stena dokonale zaviazaná do nepriepustného podložia 

umožňuje úplne vylúčiť destabilizačné hydrodynamické účinky. 

 
Obr. 2 Návrh rekonštrukcie havarovaného poľa hate dotesnením piesočnatého podložia 

a založením novej dosky na stĺpoch tryskovej injektáže. 
 

Druhou dôležitou úlohou bude vytvorenie novej stabilnej základovej dosky hate. 

Piesočnaté podložie pod havarovanou doskou je zrejme kypré; v každom prípade je potrebné 

stav podložia preveriť, napríklad dynamickými penetračnými skúškami. Havarovaná doska by 

mohla zostať na mieste, bolo by ju možné prevŕtať a vytvoriť pre novú dosku nosné stĺpy 

tryskovej injektáže.  
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Pri alternatívnom riešení by sa havarovaná doska odstránila, vyplavená piesočnatá 

zemina by sa nahradila štrkovitou zeminou, hrubozrnné podložie by sa potom hĺbkovo 

vibračne zhutnilo a nová základová doska by sa založila plošne. Do úvahy prichádza aj 

založenie novej dosky na vŕtaných pilótach, ktoré by si nevyžadovali hĺbkové zhutňovanie 

podložia.  

Najväčšie filtračné porušenie sa prejavilo pod ľavostranným pilierom, ktorý sa zaboril 

do podložia viac ako 5 m. Príčinou je existencia veľmi priepustnej štrkovitej vrstvy pri dne 

rieky. Predĺženie štetovnicovej steny do územia na ľavom brehu rieky nebolo účinné. Bude 

zrejme potrebné vytvoriť novú tesniacu stenu okolo všetkých objektov na ľavej strane hate. 

 

6. Závery 

Najväčšie riziko pre všetky druhy vodných stavieb predstavujú piesočnaté podložia, 

ktoré z nejakých dôvodov neboli dokonale utesnené. Pri hydrodynamickom i seizmickom 

namáhaní sa piesočnaté zeminy pod vodou dostávajú do tekutého stavu a úplne strácajú svoju 

pevnosť. Najspoľahlivejšie riešenia v takýchto prípadoch ponúkajú kvalitné tesniace steny 

zaviazané do nepriepustného podložia. Na vzdušnej strane sa potom nemôžu uplatňovať 

hydrodynamické účinky s destabilizačnými účinkami na podložie a na stavebné konštrukcie. 

Aby takéto konštrukcie boli stabilné aj počas zemetrasení, treba piesočnaté podložie 

stavebných konštrukcií kvalitne vibračne zhutniť. 

Príčiny porúch mávajú svoj pôvod v nezodpovednom prieskume, v chybnom projekte, 

nekvalitnej realizácii alebo nevhodnom užívaní. V uvedenom príklade havárie vakovej hate 

neboli chyby v stavebnej firme, ktorá plne rešpektovala projekt. Po haváriách treba rýchlo 

realizovať rekonštrukčné práce. Všetky alternatívy musia byť koncepčne a technicky správne. 

Najvhodnejšiu alternatívu a ekonomicky najefektívnejšie riešenie musí dohodnúť projektant 

s dodávateľmi rekonštrukčných prác. 

 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA MŠ SR č. 1/0619/09 „Zohľadnenie rizík pri 
navrhovaní geotechnických konštrukcií“. 
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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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Ing. Horia Giurgea, Ing. Viorel Danciu, ZUBLIN Romania, Domnita Ruxandra 12, 
Bucharest, Romania, tel.: +40 212 120 889, email: horia.giurgea@zublin.ro 
 

PILES AND JET GROUTING COMBINED SOLUTION FOR RISING 

OF THE EXISTING ENCLOSURE PIT WITH ONE UNDERGROUND 

FLOOR 
In 1996 the works began for the building on  145 Victoria Street. which was provided 

to have two basements, ground, mezzanine and 9 floors. 

Works were stopped for economic reasons at the stage of protective screen, enclosure 

of drilled piles, enclosure of reinforced concrete walls, reinforced foundation raft and 

diaphragms on the first basement level, the final rate of excavation is -10.30m? 

The solution was initially formed by a wall of support made by drilled piles with a 

0.40m diameter willing to 0.50m inter-axis with a length of about 9.0m compliance controlled 

on top with a reinforced concrete beam on which were subsequently installed a number of 

inclined metal strutting system. ( see picture 1. and 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Picture 1.             Picture 2. 

For the reason to descend the groundwater level at a 6.00m depth it has been put into 

operation a dewatering system with a total of 7 wells which have functioned since the 

excavation reached the underground water level. 

This situation and also the dewatering system remained the same until 2007 which is 

more than 10 years. (see picture 3.) 

 

mailto:horia.giurgea@zublin.ro
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Picture 3. 

In 2007 ZÜBLIN ROMANIA was contacted to find a technical solution for changing  

the number of basements from 2 to 3 by deepening the foundation raft with approximate 

3.0m. 

Accordingly to Züblin SPT design team  from Stuttgart , Germany together with the 

team of engineers from Züblin Romania proposed the development of an enclosure, inside the 

existing enclosure, made from a tissue obtained by sealing jet grouting technology supported 

by a number of concrete steel piles with a hard reinforcement consisting in a metal profile 

HEB360. (see picture 4. and 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 4.      Picture 5. 
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In the first phase have been accomplished the coring of existing foundation raft to 

install PVC tubes through which will be made the for jet grouting injection and the holes for 

piles. 

After fillings achievement in the next phase were drilled 660mm diameter piles and 

approximately 13.00m length in which were introduced HEB profiles. It was then passed to 

the execution of a sealing tissue using the jetgrouting technology with two drillings between 

every two drilled pile so that earth pushing which it´s acting on the improved land portion 

with jet grouting technology can be downloaded through the arch effect on  those two piles 

who delimit it and have the ability to take these pressures. 

Upon completion of drilling and jet grouting works,  the newly created enclosure was 

stiffened at the top with a concrete steel guide beam which connects all the HEB metal 

profiles  inside the piles, and through a horizontal metal strutting system arranged on two 

levels. 

While mounting the support strutting system with cutting and removal of the existing 

foundation raft , the excavation soil discharge advanced from the enclosure to the final level 

of the future foundation raft. 

Leakage through the superficial tissue of premises carried out by jet grouting 

technology were removed by using MAX Plug fast strengthening concrete. These superficial 

leaks had to be removed because the future basement waterproof system require a perfectly 

drying for maximum adherence. 

After applying an innovate technical solution by our ZÜBLIN  specialists and 

engineers it could be resolved on the client request of construction project recommencement 

which stalled for more than 10 years (picture 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 6. 
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Dr. Olga Krizanovic, Philip-Alexis Kaplan 

Minova International, Am Technologie Park 1, Essen, Germany, +49 201 172 10 45, email: 

philip-alexis.kaplan@minovaint.com 

 

HIGH PERFORMANCE ‘ECOSAFE’ INJECTION RESINS 

HALLANDSAS, SWEDEN 2008-2009 
  
Part 1 

Description of the jobsite – History – Geology - The accident that changed everything  
 

DESCRIPTION OF THE JOBSITE  

The Concept  

The Hallandsas Tunnel is a part of the very large infrastructure work that has been designed 

by the Swedish Government in order to modernise the existing infrastructure, to give more 

reliability in the winter schedules and to raise the cargo capacity of the trains. 

This concept will not only allow very reliable routing, high performance and interlinking the 

Swedish cities, but also to achieve the Scandinavian Link, offering an uninterrupted link from 

Oslo to Sweden, through the Oresund Link to Denmark and via Hamburg further up to many 

cities on the European Continent  

 

The Studies 

After reviewing several studies made on the subject, the Swedish Authorities and the Swedish 

Railway Administration (“Banverket”) agreed on a specific concept and decided to modernise 

the infrastructure so as to be integrated to the Scandinavian Link.  

 

The actual transit difficulties  

The actual steep gradients and sharp bends do not only restrict the commuting speed, but also 

restrict in considerable way the passenger transit (17 to max 18 wagons) and the payload that 

the trains could carry (950-1100 T). With a revised system and traject, the newer trains could 

cope with much more wagons and at least carry the double of the actual payload. In the fall 

and the winter time, many delays and interruptions are caused by leaves, snow, icing.  

 

 

 

 

mailto:philip-alexis.kaplan@minovaint.com
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The Structure  

The modernised route (2 tunnels of 8,6 Km) will have double tracks, suitable for both 

suburban trains and the new generation of high speed trains capable of reaching 200 Kph. Due 

to this extra request, the design of the track involves longer curves and lower gradients, by 

judicial implementation of tunnels, bridges, embankments.  

 

The expectation  

It is expected that the passenger and the payload traffic will increase considerably, and will 

help to lower the environmental impact by reducing the road and air traffic.   

  

The Hallandsas Tunnel 

The Hallandsas tunnel will run from Foslov to Bastad which are located somewhere in the 

middle between Malmo and Gothenburg themselves some 300 Km from each other. 

Unfortunately the Hallandsas location contains very steep gradients and curves which are not 

suited for the new conceptual plan of renovation and modernisation. Therefore it was thought 

that building a tunnel between Foslov and Bastad would eliminate a lot of problems and allow 

the easy and quick transiting. 

With the new concept it is not only the frequency of the trains that will be increased from 4 to 

24 trains per hour, the transit time will be reduced by 20 minutes and the payload capacity 

will be doubled as well.   
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THE GEOLOGY 

The Hallandsas ridge or horst, was formed by a major uplifting of the earth’s crust in the 

Cretaceous period, between 65- and 100 Mio years ago. 

The horst is on the boundary between the Granites and Gneiss and sedimentary rocks. 

The rock mass consists of Precambrian gneiss and amphibolites, which have been strongly 

affected by a very pronounced jointing and faulting. 

The uplifting caused severe fracturing and crushing in the fault zones either sides of the horst. 

These marginal zones are at least 200 M in northern and 700 M in the southern zones. These 

marginal zones have also been subjected to relatively strong, deep weathering, whereby parts 

of the rock have been transformed into clay  

Inside the horst there is also a 300 M wide mollenbacken zone, and albeit less wheathered it is 

nevertheless very permeable. The horst consists of cracked rocks with a large quantity of 

water-containing crevices, which makes this the largest groundwater reservoir in Southern 

Sweden.  

 

Geological Cut showing the presence of the fault zones and the water pockets  

 
 

THE HISTORY 

The construction began in 1992, and the opening to the traffic was originally planned for 

1995. However from the start the construction was plagued by large amounts of water  

coming from the fractured rock (Small amounts were planned). 

 

THE ACCIDENT THAT CHANGED EVERYTHING 

 The mixture of highly fractured rock, the interlacing clay layers and the pressurised water 

transit seemed impossible to seal efficiently with cement grouting systems. Not only was the 

planning extremely stretched, but due to the choice and application of the wrong type of 

chemical grout, at the wrong moments and places caused a major scandal when it was learned 
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that the sealing compound that was used polluted the water reserves, caused sickness to the 

workforce and killed nearby livestock. Construction was halted in 1997. 

 

The stop and the re-launch of the project  

The project was re-launched in 2004 after a seven-year stop in construction. To cope with the 

extensive environmental and quality challenges, a construction method using a tunnel-boring 

machine and sealing concrete lining was chosen. At the beginning a time estimate of 4 years 

had been given.  

However, extremely high demands on the prevention of environmental risks and impacts were 

given to the Contractors. Historically the use of chemical grouts was in such a bad spotlight 

that even the selected ones had to be reduced to some 800 L/ per week, and this after the 

receival of an authorisation. 

The benefit to the progression of the work has been largely reduced.  

This forced the Contractors to continue with cement grouts as much as possible and to 

accelerate the injection grouts in order to counter the losses by dilution in high waterflows. Or 

disappearance through crevices and nearby located spots.  

Also the high consumptions and losses of cement are cause of major concern, not only due to 

the enormous time losses and delays which result from this, but also to the pollution that it 

might generate, as well during the manufacturing, as during the dispersion in the water of the 

tunnel.  

 

The actual planning  

The most recent delay is primarily due to unforeseeable, complicated rock and water 

conditions. In the spring of 2008, the tunnel-boring machine reached the mid adit at the centre 

of the ridge, at which point the machine underwent extensive maintenance and the cutter head 

was replaced. The construction method had to be re-evaluated and new forecasts concerning 

the future progress of the project have been given. The most recent prognosis, taking in 

account the severe geological conditions and environmental demands mentions the opening of 

the tunnel for 2015. 
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Part 2 

 
The request - The research - Target reached - Successful Mission 

 
 

The Challenge 

Since 3 years the Vinci-Skanska Joint venture has searched for systems which would help to 

block water venues and stop losses of cement grout, to which Environmental Groups are very 

watchful,   so that contaminations of ground water will be prevented at any cost, while the 

speed of filling of the gaps between the borehole made by the TBM and the rear side of the 

segments could be made almost without interruption and allow the production of the TBM to 

raise. All solutions have to be transmitted to the National and Local Authorities before they 

can be received as a possible technical and chemical solution by the customer. 

 

The Limits of water losses per day 

Under Swedish law, construction projects which affect the quantity of quality of groundwater 

resources request a permit in which is clearly defined all the specific rules and particularly the 

losses of groundwater. And or possible contaminations. 

For the Hallandsas project, at delivery of the project, the limit has been set to 3,5L/sec per km 

of tunnel, or 33 L/sec for both tunnels.  

At every stage during the construction of the tunnel the leaks are monitored and reported. In 

case of high water losses, the Administration has the right to stop further tunnelling until a 

solution has been proposed by the contractor (Full methodology).  

 

Hallandsas’ Technical and Environmental Staff’s list of requirements:  

Technical Staff’s target: -     Pre-Injection for water-stopping. 

- Crack Injection. 

- Contact grouting. 

- Combined Injection Techniques.  

- Pure Resin, CarboGrouting and CarboBlock. 

- Easily understandable grout. 

- Minimal number of components. 

- Safe for the applicator. 

- Easy to control reaction times (very short to very long). 

- Applicable by cold-as well as tempered conditions. 
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- Ultra low dilution in high water flow/ high pressure. 

Compatible and reacting in presence of water as well as        

in high pH media (Cement grout or cement sludge).  

- Important expansion factor. 

- Reaction under high counter-pressure. 

- Strength when reacting in closed environment. 

 
Tooling   -      Simple and rugged 

-      Easy connections with other pumping equipment 

 

Environmental Staff’s Target  -    Lowest Environmental Impact 

-  Components must be accepted by all Authorities 

before practical tests can be done. 

 

Procedure for control and protection of the environment at Hallandsas 

About the standards in Sweden

European Law
Code of Practice

Rules

European Law 
+ 

Swedish addenda

European Law 
+ 

Swedish addenda
+

Specific local and Technical addenda HallandsasMalmo

  

About the standards in Sweden

European Law 
+ 

Swedish addenda
+

Specific local and Technical addenda HallandsasMalmo

Banverket

Local Government

Pressurisation by 
Environmentalists Parties

Mal/Mak codes Mal/Mak codes

 
         

Directives for Chemical Grouts

- Only when all other possibilities fail. (*)
- Specific material for specific job. 
- Only the safest material available at this moment.
- Limited quantity / per week
- Applicable only when surveillance team is

at disposition and is able to take the 
samples of water, air etc. 

(*) This concerns primarily the chemical grouts which will be in contact with
transiting water.

It is of less concern for the epoxies, which are generally applied in dry conditions     

  

Directives for Chemical Grouts

Specific material for specific job…
• Full description of range / application to be proposed / to be accepted.
• Formulation under “Confidentality Pact”
• Chemical Analysis + Theoretical simulations (Direct toxicity, body assimilation)
• Chemical Qualification test
• Technical Qualification test 

Contracting Side
Environmental Team 

Banverket
Environmental Team 

Local Government
Environmentalists

From manufacturer to the Contracting sideFrom Contracting side to Manufacturer side 

 
 

The research 

The research started in 2007 in the M-CT laboratories in Essen (D), in the frame of the 

EcoSafe Task Group, under leadership of Dr O. Krizanovic, and with permanent contribution 

of Minova’s Health and Safety Department.  

The researcher’s tasks were based on the ecological benefit as well as on the technical 

specifications requested by the technical teams of the Tunnelling contractors of Hallandsas.   
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The basic resin that was used at the start of the research was the CarboStop G, a 1-

Component, Aqua-reactive, pre-accelerated PU resin, with the possibilities of a different 

reaction time setting by means of a specific accelerator, (to EcoSafe standard), and which was 

already known for its very low environmental impact, tested approved, and used in Sweden, 

and currently available through the standard sales list. 

 

Based on the CarboStop G formulation, a new version, The CarboStop E, was successfully 

developed after rigorous laboratory research, and many chemical- and field tests.  

The formulation was tested by the Hygiene Institute of Gelsenkirchen, allowing the material 

to be used in presence of Drinking and Ground water.   

The new specifications were sent to the Swedish Authorities, for further procedure. 

Acknowledgement for further evolution and testing followed, after which the technical 

application session in Hallandsas could be done. 

 

Technical tests to evaluate the effectivity of the CarboStop E 

The intention of the Contractors is to have an easy to apply, and cost-effective system that 

could allow the flow of cement to be contained at a certain place and stop drastically the 

losses of cement grout, without having to rely on the use of accelerators in the cements.  

 
 

Hallandsas CarboGrouting/ CarboBlock  

 

Hallandsas CarboGrouting/ CarboBlock

 

Hallandsas CarboGrouting/ CarboBlock

 
 
 
The field application in 12 M’ long tubes. Cement and water running at 180 L/minute  
 
 

 

Hallandsas Test. CarboStop E, with 
simultaneous injection of cement grout
CarboGrouting Technique
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The customers of Minova can now benefit worldwide from the CarboStop E, a 

technologically and technically extremely advanced, with high performance and enormous 

cost-cut potential.  

The info on these items containing many parts of film, images and graphs are unveiled 

in the PowerPoint presentation. 
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SOIL RESTRUCTURATION AND PREVENTATIVE INJECTIONS 
AFTER MAJOR  FACE COLLAPSE IN URBAN TUNNEL  - 

BARCELONA, SPAIN 2008 
 

Index 
 

1. Properties of silicate resins. 
 

a. Expansive silicate resins GEOFOAM. 
b. Non-expansive silicate resins GEOFLEX. 

 
2. The use of silicate resins to prevent ground collapses. 

 
a. In case of soft rocks and fault zones 

 
• Umbrellas (GEOFOAM and GEOFLEX) 
• Fronts of the tunnels (GRP Bolts, GEOFOAM and GEOFLEX) 
• Filling cavities (GEOFOAM) 

 
b. In case of karst cavities 

 
• Filling cavities (GEOFOAM) 

 
c. In case of water ingress 

 
• How to stop a water ingress (GEOFOAM) 

 
3. Tunnel AVE Barcelona Hospitalet 2008 

 
a. Problems 

 
• Geology (water and sands) 
• The joins of the pile walls  
• The collapses of buildings and railways 
• Political 

 
b. Solutions 

 
• Injections of GEOFOAM 

 
 
 
 

 

mailto:info@minovacodiv.com
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1. Properties of silicate resins. 
 

a. Expansive silicate resins GEOFOAM. 
 

Geofoam is free of CFC. It consists of two components forming an emulsion 
after mixing. Via packer the mixture is injected into the rock. Within a few 
seconds, the reaction sets in along with an increase in volume and the resin 
mixture starts foaming.  
 
GeoFoam will also react in presence of water. However water is not required 
for foaming. 
 
Special two-component injection equipment was developed for the application 
of GeoFoam. It ensures that the volumetric mixing ratio is kept even at high 
pumping pressures during application. 

 
• The free foam factor is 35 times its volume 
• The reaction do not depends on the water 
• The foam since the beginning of the reaction is very hard 
• Reaction time: 20-40 sec 
• Low temperature of reaction: 80-90ºC 
• It is a non flammable material. 
• It is very easy to cut. 
• Very light density, around 45-90 Kg/m3 
• Big adherence to the rocks. 
 

b. Non-expansive silicate resins GEOFLEX. 
 
The Geoflex main applications are consolidation in water-bearing rock mass, 
protection of belt entry, grading of geological disruptions in langwall. 
 
Other Geoflex advantage is its good adhesion even on plain surfaces. 
 

• Compression: 300 Kg/cm^2 
• Flexotraction:147 Kg/cm^2 
• Adherence at 30º: 45 Kg/cm^2 
• E-modulus: 240 Mpa 
• Flowing time: 2´00”±30” 
• Solidification:3`45”±35” 
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2. Main causes of ground collapses in tunnelling. 

 
a. In case of soft rocks and fault zones. 

 
When any tunnel is drilling through fault zones and the ground is very soft, it 
can fell down in the front of the tunnel and it can be collapsed, it can happen in 
all the length of the tunnel as well. Furthermore, it produces a cavity and it can 
make also a collapse on the surface. If it happens in a city should be a very big 
problem because the buildings could be broken. 
 
To prevent this, we can work with silicate resins in the following ways: 
 

• Drilling and injecting umbrellas. 
 

Drill with a jumbo steel self-drilling bolts WIBOREX over the front of 
the tunnel and depends on the cracks of the rocks you can inject: 
 

GEOFOAM, Propelled by the injection pressure the resin 
penetrates the rock and bonds cracks as well as joints and 
unconsolidated rock. 
 
GEOFLEX, if the cracks are very thin, it has more time to flow 
into the cracks and consolidate by its adherence. If the ground 
are sands, the bolts have to be very close, because the 
GEOFLEX probably cannot flow very well. 
 

• Drilling and injecting fronts of the tunnels. 
 

It is very advisable to use WEIDMANN GRP bolts and inject through 
them GEOFOAM or GEOFLEX (in the same way like the point before) 
to consolidate the fronts of the tunnels. But sometimes the water of the 
drillings (to install the GRP bolts) can destroy the soft ground and it is 
better to use WEIDMANN SPINMAX GRP self-drilling bots and using 
cement for cleaning the detritus instead of water. 
 
• Filling cavities 

 
When the collapse has happened, and it creates a cavity, it has to be filled 
to prevent more collapses until the surface. The cavity can be filled in a 
safety way through injection lances with GEOFOAM because it has low 
temperature of reaction, it is a non flammable material, it is a cuttable 
material for the following drillings and has a very light density. 
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b. In case of karst cavities. 
 

The empty karst cavities in the front of the tunnels can be filled by GEOFOAM in 
the same way than last case; but sometimes the karst cavities can appear filled by 
mud, sands an water and it induces a big water ingress in the tunnel with sands or 
mud. So the treatments have to be very fast to prevent more collapes, the 
GEOFOAM’s infrastructure is very easily manipulated and, as the reaction time is 
enough fast to fill a cavity and as GEOFOAM starts to work just after the 
injection, it is the safetiest way to prevent more collapses. 
 
GEOFOAM is not available to fill the karst cavity is under the floor of the tunnel 
because it does not have enough resistance to support the weigh of the machines 
that are working in the tunnel, specially if it as a TBM tunnel. So the cavity in this 
case has to be filled with concrete.  
 
c.  In case of water ingress 
 
When a tunnel has got some water ingress, it can be solved by two ways: by drains 
or by sealing. If it is too much water ingress and the freatic level can be moved, 
the drains are not an available solution because the decrease of the freatic level can 
creates some settlements on the surface and creates breaks in the buildings. So the 
water ingress has to be sealed. 
 
GEOFOAM is an excellent resin for sealing water ingress because it has a very 
fast reaction, the foam factor is very high, the reaction do not depends on the water 
and very specially because the foam since the beginning of the reaction is very 
hard and has enough capacity of blocking the water ingress.  
 

• How to stop a water ingress 
 
The steps to do for a sealing water ingress are the following ones. 
 

o Try to block the water with cuñas (woods), clothes, rubbers, etc., by 
this way it makes more difficult the loses of resin by the water. 

o Do some drills with an electrical driller machine as deep as you 
can, trying to find with the drill the way of the water inside the 
rocks or the concrete. One drill is for injecting and the others are for 
giving less pressure to the water ingress 

o Install an injection lance with a packer in one of the drills 
o Inject GEOFOAM through. 
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3. Tunnel AVE Barcelona Hospitalet 2008 
 

a. The problems 
 

Last year MINOVA CODIV S.L. worked in a singular urban tunnel project in 
Barcelona for the High Speed Railway (Alta Velocidad Española, AVE) from 
Barcelona to Madrid, it was a tunnel made in a wall pile method and in piles 
method as well.  

 
About the Geology, the tunnel was near from the delta of Hospitalet River so the 
ground was mostly sands and mud and the freatic level on the surface where there 
are a lot of buildings very near and the line of the tunnel was parallel and very 
close to the line of another railway on the surface as well, and it is a very useful 
railway in Barcelona by the people. 
 
The origin of the problems was the company who made the pile walls and the 
pilots because the joints of there were very open, between 20 cm until 80 cm or 1 
meter in some cases (normally the joints have to be 1 or 2 millimetres) and when 
the earth moving machines discovered the joints, there were a lot of water ingress 
with sands and mud. This did not let do the works properly. 

 
That is why there were several problems outside of the tunnel, the ground 
collapsed several times and affected the buildings, and very specially the railway 
next to the tunnel. This railway had to be closed for more than one month, this 
caused a lot of protests of the people in the city. 
 
We have to add that it was a Spanish general elections period, so the tunnel and the 
normal railway had to be opened in a very short time and then it created a political 
problem and it was discussed on the courts. Then the Spanish Government 
cancelled the contract with the Constructor company and gave the project to 
another one with a lot of money to spend just for opening the tunnel in the 
prevision time. 
 
This constructor subcontracted several companies of jet grouting and they had 
done a lot of injections of grouts on the surface on the both sides (outside) of the 
line of the tunnel, and the started again the earth moving works discovering the 
joints, but they had always the same problems with the water ingress with sands 
and mud, and then created more collapses and holes on the surface. 
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b. The solution 
 

MINOVA CODIV S.L. proposed a solution when the earth moving machines were 
excavating and then discovered the joints, it consists in to have a pump and a full 
injection system of GEOFOAM with two injection specialists for each earth 
moving machine, when the joint was discovered and appears a water ingress, the 
earth moving machine stop to work and helped us to block the water ingress 
installing the sands and the mud on the way of the water, and then we drilled in the 
joint and then we introduced an injection lance into the joint at the same time we 
activated the injection pump with only one component. We did it in that way for 
not to collapse the lance when it was introducing on the ground, and then inject 
GEOFOAM. 
 
The proposed was successful and, by this way we have sent 12 specialists of 
injection in 6 teams for each earthmoving machine and the consume for this 
project was more than 400.000 Kg. of GEOFOAM. 
 
And the tunnel could be opened before the Spanish general elections. 
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MODERN COMPOSITE SPRAYED CONCRETE WATERPROOF  
TUNNEL LININGS USING SPRAY APPLIED WATERPROOFING 
MEMBRANE; DESIGN, SYSTEM LAYOUT, TECHNICAL 
PROPERTIES AND RECENT EXPERIENCES 
 
 
BACKGROUND 

Waterproofing of underground structures with a spray-applied, polymer based membrane in 

combination with sprayed concrete has been developed and established as a method over the 

last ca 10 years.  

The main idea behind this method is to integrate the waterproofing in a permanent sprayed 

concrete lining. In this way a relatively thin and waterproof structure is established which is 

compatible with a permanent lining based sprayed concrete and rock bolts.  

This method can be a cost-effective alternative to the traditional waterproofing methods in a 

number of situations, in which the traditional systems face particular difficulties or limitations. 

A number of successful projects under quite different conditions and design requirements have 

been completed over the last few years with this system, demonstrating the cost-effectiveness 

and technical versatility. 

The specific method and technical details which are reported in this paper refers to the 

watrerproofing system Masterseal®345 which has been developed by BASF Construction 

Chemicals. 

 

SYSTEM LAYOUT AND TECHNICAL PROPERTIES 

This technical solution for waterproofing consists of an impermeable spray-applied membrane 

which is embedded between within a sprayed concrete structure. The membrane bonds to the 

sprayed concrete on both sides with a significant tensile bonding strength. It is essential to 

understand this technical solution as a composite system, in which both sprayed concrete and 

the membrane constitute vital functional parts. 

The membrane itself needs a minimum thickness of 2 mm in order to be watertight. 

Additionally the tensile bonding strength on either side of the membrane is significant. 

mailto:karl-gunnar.holter@basf.com
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Normally >1 MPa tensile bonding strength is achieved. On a smooth cast-in-place concrete 

surface > 2MPa is achieved with correct application. 

This bonding property makes the interface between membrane and concrete impermeable. 

Hence, no migration of water along the membrane concrete interfaces can occur. This is very 

important system property. 

This property makes a bonded spray-applied membrane fundamentally different from other 

waterproofing systems like sheet membrane systems with drainage geotextile or drainage shield 

systems with PE foam sheets or light concrete pre-cast elements.  

These system features lead to the following important technical properties of the sprayed 

concrete – membrane composite liner: 

- An eventual hole or imperfection in the membrane does not necessarily lead to a 

seepage point, since this imperfection must coincide with a seepage point in the 

concrete. 

- An eventual seepage point through the membrane can be resolved locally exactly where 

the seepage occurs, since this point corresponds to the seepage channel in the concrete 

behind the membrane 

- The membrane-concrete composite liner is a mechanically continuous structure and 

shows a monolithic behaviour. Hence, the entire thickness of this structure can be 

considered part of the final lining. 

 

DESIGN ISSUES 

Basic principles 

Composite liner with spray-applied waterproofing membrane and sprayed concrete can 

basically be designed in two main categories of structures: 

- Globally drained tunnel structure, in which only a part of the tunnel profile is 

waterproofed (like the walls and crown) Water can seep into the tunnel (e.g. 

through the invert, lower part of walls, or through systematically installed drainage 

stripes) hence, avoid a global static groundwater pressure build-up. 

- Globally undrained tunnel structure, in which the waterproofing system covers the 

entire tunnel perimeter, including the invert. No water can seep into the tunnel. 

Over time the structure will be exposed to full static groundwater pressure. 
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These two main categories of design layout are shown in figures 3 and 4 below. When 

designing a globally drained tunnel structure it is necessary to make a consideration of the 

drainage effect of the jointing of the rock mass. Extra drainage stripes installed on the substrate 

can be necessary to achieve the necessary drainage effect. 

 
Figure 1. Principal sketch showing an example of a globally drained waterproofing situation 

(vertical section). The ground water is allowed to seep into the tunnel (in reasonably small 

amounts) through the walls and the invert. Hence, the rock mass will be drained around the 

tunnel, and a build-up of water pressure is avoided. Design example realized at Nordöytunnilin, 

Faroe Islands (Lamhauge et al, 2007) 
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Figure 2. Principal sketch (vertical section) showing the waterproofing of a tunnel as a globally 

undrained  structure. The waterproofing encompasses the entire tunnel perimeter. The inner 

concrete lining needs to be designed for the full static groundwater pressure. 

 

EXPERIENCES FROM THE CONSTRUCTION OF THE VIRET TUNNEL, 

LAUSANNE MÉTRO M2, SWITZERLAND  

The project 

The Viret tunnel is part of the new Metro Line 2, and passes under the historic centre of the 

city. The area over the tunnel is particularly sensitive with the cathedral and groundwater 

saturated soils. The most critical part of this tunnel (275 m length) has a very shallow location. 

The tunnel is located in molasse, with rock cover ranging from a 2.5 meters to 10 metres. The 

overlying quaternary sediments consist of water saturated sands, gravels and moraine. (figures 

3 below) 

 

 
Figure 3. Tunnel Viret, Lausanne Metro M2. Critical cross section (Holter, Tappy, 2008) 

In case of flow of water in the tunnel, settlements of more than three centimetres would have 

appeared under the cathedral. This would obviously have been unacceptable. Thus the design 

of the tunnel Viret includes a waterproof lining which covers the entire tunnel perimeter. 

The initial design included a double sheet of polyolefin of 3 mm thickness and an inner lining 

with cast-in-place concrete (figure 12 upper part). Difficulties had been encountered on other 
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projects with this system, so neither owner nor designer was completely confident with this 

traditional waterproofing system. 

For this reason the alternative design (figure 4 lower part) with a composite sprayed concrete 

liner with spray applied waterproofing membrane Masterseal 345 was developed in this case. 

This system had previously been successfully used in an undrained situation in an emergency 

escape tunnel in Switzerland [Meier et al. 2005]. 

The great advantage of this system relates to the fact that no seepage is possible between the 

membrane and its support, since there is a complete bonding between the sprayed membrane 

and the concrete. 

The construction of the tunnel was finished prior to schedule and with a significant cost 

savings. Main experienced data are given in the summary at the end of the paper. 

 

 
Figure 4. Cross sections of concrete linings, original design and revised innovative design.  

Upper part. Original design with polyolefin sheet membrane and inner lining with cast-in-place 

concrete lining. Lower part: Realized design with composite sprayed concrete liner with spray 

applied waterproofing membrane Masterseal 345. (Holter, Tappy, 2008) 
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MAIN EXPERIENCES  

The main experiences with the use of sprayed waterproofing membrane in combination with 

sprayed concrete with regards to technical performance, construction time and construction 

cost are summarized in table 2 below. 

 

Project Construction time Construction cost  Technical / other 

 

Lausanne Metro, 

Tunel de Viret 

(Switzerland) 

 

3 months shorter 

compared to original 

design with sheet 

membrane 

 

 

EUR 1500 less per 

linear tunnel meter 

Shorter construction 

time, less technical 

risk for mishaps 

during construction, 

no groundwater 

drawdown 

 

Chekka road tunnel 

rehabilitation 

(Lebanon) 

6 weeks shorter 

construction time 

(out of a projected 4 

month construction 

time with original 

design with sheet 

membrane) 

 

 

Marginally cheaper 

Less time interrupting 

highway traffic. No 

reduction of interior 

width of tunnel, all 

three lanes kept in 

use after 

rehabilitation  
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POPRAWA  STATECZNOŚCI  WYROBISK  KORYTARZOWYCH  
PRZEZ  ZASTOSOWANIE  BETONU  NATRYSKOWEGO  

WYKONANEGO  NA  BAZIE  CEMENTU  EKSPANSYWNEGO 
 
Abstract 
Paper presents advisability and potential of application of shotcrete with diffuse reinforcement 
on the base of expansive cements in underground engineering. Influence of expansive 
cements with diffuse reinforcement and micro silica on concert properties has been discussed.  
Presented result of research ware obtained from preliminary analysis of underground objects 
behavior especially mining excavation. The aim of research is work out new type of concert 
composite, which will allow to design and execution of lining support and reconstruct 
existing, damaged supports of mining excavations. 

 

1. WPROWADZENIE 

Wyrobiska korytarzowe o długim czasie istnienia lub drążone w strefach wpływów 

eksploatacji górniczej, względnie w strefach zaburzeń tektonicznych powinny być 

wykonywane w sposób, zapewniający ich długotrwałe istnienie bez konieczności 

przebudowy. Osiągnięcie tego warunku jest możliwe głównie przez wykorzystanie sił natury 

dla samoutrzymania się wyrobiska oraz zwiększenie podporności obudowy np. przez 

zastosowanie jako obudowy wstępnej betonu natryskowego, a w najtrudniejszych warunkach 

górniczo-geologicznych poprzez dodatkowe wzmocnienie przez zastosowanie kotew 

iniekcyjnych. 

Aktualnie stosowane rozwiązania techniczno-technologiczne, wykorzystują siły natury 

celem uzyskania wymaganej stateczności wyrobiska przez stosowanie szczelnej wykładki 

pomiędzy górotworem, a opinką obudowy stalowej. Szczelna wykładka ma zapewnić jak 

najszybsze uzyskanie podporności roboczej obudowy, ograniczając jednocześnie 

odkształcenia wynikające z rozwarstwienia skał szczególnie w stropie wyrobiska. Przyjmuje 

się, że szczelna wykładka zwiększa stateczność obudowy jak również zwiększa jej 

podporność. W praktyce uzyskanie szczelnej wykładki jest trudne do zrealizowania, a czasem 

wręcz niemożliwe. Nieszczelna wykładka powoduje większe rozwarstwienie skał 

stropowych, co zwiększa ciśnienie górotworu na obudowę. Efektem tego są zwiększone 
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deformacje wyrobiska, uszkodzenia obudowy, co w dalszej kolejności powoduje konieczność 

wykonania kosztownej przebudowy wyrobiska. 

Dla efektywnej eliminacji tych niekorzystnych warunków wydaje się korzystnym 

zastosowanie rozwiązania, które posiadałoby następujące założenia: 

− szczelną wykładkę można uzyskać w wyniku zastosowania betonu natryskowego 

bezpośrednio w przodku drążonego wyrobiska, 

− warstwa betonu natryskowego powinna pełnić równocześnie funkcję obudowy 

wstępnej, która ograniczy rozwarstwianie się skał otaczających wyrobisko, 

szczególnie w okresie do chwili pełnej współpracy obudowy ostatecznej z 

górotworem, 

− beton natryskowy powinien być wykonany na bazie cementów ekspansywnych z 

zastosowaniem mikrozbrojenia rozproszonego, dla wywołania aktywnego 

oddziaływania betonu na wyłom wyrobiska, ograniczając rozwarstwianie się skał. 

Trudne warunki górniczo-geologiczne panujące w wyrobiskach górniczych przy 

zabezpieczaniu ociosów, stropu czy spągu betonem natryskowym wymagają kompozytów 

betonowych o ściśle określonych walorach technicznych pozwalających kształtować 

projektowane właściwości obudów powłokowych zależnie od wymagań związanych z 

przeznaczeniem i lokalizacją wyrobiska. Takim tworzywem jest beton natryskowy z 

mikrozbrojeniem, który poprzez dobór podstawowych składników (dodatków i domieszek) 

można istotnie udoskonalić. Beton natryskowy dodatkowo zbrojony włóknem stalowym o 

właściwie dobranym składzie – dostosowanym do warunków eksploatacji – cechuje się 

odpowiednią jakością, a szczególnie wytrzymałością na zginanie, ścinanie, ścieranie, 

zmęczenie, docisk miejscowy, ściskanie wielokierunkowe oraz podwyższoną 

odkształcalnością do momentu zarysowania, odpornością na uderzenia oraz obniżonym 

skurczem. Beton zbrojony włóknem stalowym po pojawieniu się pierwszej rysy posiada nadal 

dużą wytrzymałość i cechy materiału sprężysto – plastycznego. 

Włókna stalowe mogą zostać zastąpione włóknami polipropylenowymi HPP gdy beton 

natryskowy ma pracować w warunkach agresywnego, korozyjnego dla stali środowiska. 

Jako spoiwo w betonie natryskowym stosowany jest cement portlandzki, którego 

podstawową wadą jest skurcz, który powoduje odspojenie betonu od górotworu. Warstwa 

betonu natryskowego nie działa wtedy aktywnie na odprężający się górotwór, gdyż nie 

wywiera na niego naprężeń wstępnych, przeciwnie może nawet powodować odkształcenie się 

konstrukcji, a powstające rysy skurczowe, zmniejszają wytrzymałość obudowy oraz jej 

szczelność wobec wody i gazów [7, 8]. 
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2. ZALETY OBUDOWY WSTĘPNEJ Z BETONU NATRYSKOWEGO  

WYKONANEGO  NA BAZIE  CEMENTU  EKSPANSYWNEGO WARUNKUJĄCE 

POPRAWĘ STATECZNOŚCI WYROBISKA KORYTARZOWEGO 

 

Doświadczenia ruchowe w budownictwie górniczym i tunelowym wykazują, iż 

korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie obudowy już w przodku wykonywanego 

wyrobiska, która ściśle przylega do konturu wyrobiska i jednocześnie wykazuje zdolność do 

ograniczonych przemieszczeń. W dużym zakresie wymóg ten spełniają obudowy powłokowe 

z betonu natryskowego [1, 2, 3, 4]. Natrysk z betonu wykonany bezpośrednio po odsłonięciu 

wyłomu w przodku, umożliwia zachowanie jego stateczności w wyniku scalania spękanego 

konturu wyrobiska i wspomagania samonośności tworzącego się sklepienia skalnego. 

Szczególnie korzystne cechy, które mogą wspomagać samonośność sklepienia skalnego 

tworzącego się nad wyrobiskiem, posiadają betony natryskowe wykonane na bazie cementu 

ekspansywnego. Przyjmuje się, że cement ekspansywny to taki, w którym odkształcenia 

spowodowane ekspansją są znacznie większe niż odkształcenia wywołane skurczem [6].  

Cechą charakterystyczną betonu ekspansywnego jest przyrost jego objętości zachodzący 

przez około 7 dni od ułożenia. Istnieje możliwość regulowania ekspansji poprzez stosowanie 

mikrokrzemionki do betonów ekspansywnych, brak długotrwałej ekspansji wywołany 

użyciem mikrokrzemionki jest pożądany i dogodny, gdyż możliwe jest skrócenie okresu 

pielęgnacji betonu na mokro do około 4 dni. Zwiększeniu objętości towarzyszy wzrost 

gęstości pozornej. Jeżeli w sposób mechaniczny ograniczy się możliwość swobodnego 

odkształcenia betonu, nastąpi jego samonaprężenie. Uzyskuje się to wtedy, gdy na przykład 

beton jest umieszczony w stykach pomiędzy krawędziami (czoło przodka i warstwa wcześniej 

położonego betonu) lub jest zazbrojony mikrozbrojeniem. W tym wypadku włókna 

rozproszone spełniają funkcję zbrojenia, hamującego swobodny rozwój odkształceń 

ekspansji, a tym samym powodują powstanie pożądanych samonaprężeń wstępnych. Jego 

samonaprężenie przeciwdziała naprężeniom rozciągającym powstającym pod wpływem 

działania podłoża które stanowi górotwór. 

Betony na bazie cementu ekspansywnego z mikrozbrojeniem stalowym lub 

polipropylenowym, są spoiwami aktywnymi, dzięki występującym w nich samonaprężeniom 

mogą oddziaływać na wyłom wyrobiska jeszcze przed zadziałaniem obciążeń wymuszających 

współpracę. Powstający podczas wiązania etryngit przerasta pory i nierówności strefy 

kontaktu z wyłomem, powodując mechaniczne zazębianie się ze skałami. Podczas wiązania w 

betonie powstają samonaprężenia powodujące jego docisk do wyłomu i poprawę 
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przyczepności do podłoża skalnego. Zastosowanie cementów ekspansywnych powoduje 

szybkie twardnięcie betonu, a tym samym szybkie uzyskanie wysokich parametrów 

wytrzymałościowych.  

Obudowa wstępna z betonu natryskowego może być wykonana bezpośrednio po 

odsłonięciu wyłomu (rys. 1) jako warstwa o grubości ok. 10 ÷ 15 cm. Zastosowany beton z 

mikrozbrojeniem rozproszonym wykonany na bazie cementu ekspansywnego w miarę upływu 

czasu zwiększa swoją objętość, co powoduje, że już od pierwszych godzin po nałożeniu 

warstwy betonu na wyłom w przodku wyrobiska, występuje aktywne oddziaływanie betonu 

na skały, w wyniku czego następuje ograniczenie procesu rozwarstwiania się skał 

stropowych. Wykonanie obudowy wstępnej z betonu natryskowego na bazie cementów 

ekspansywnych pozwala na natychmiastowe zabezpieczenie świeżo odkrytego wyłomu w 

przodku wyrobiska, wzmocnienie i uszczelnienie górotworu w bezpośrednim sąsiedztwie 

wyrobiska, ograniczenie rozwarstwienia skał otaczających wyrobisko, poprawę parametrów 

wytrzymałościowych górotworu i podwyższenie nośności obudowy i zapewnienie lepszej 

współpracy ostatecznej obudowy podporowej z górotworem. 

 

a)       b) 

Wykonana obudowa 
torkretowa

Zabiór kombajnu Wykonana obudowa 
torkretowa

Odcinek obudowy wstępnej 
torkretowej  

Rys. 1. Schemat wykonania obudowy wstępnej z betonu natryskowego w przodku 

wyrobiska drążonego kombajnem chodnikowym (a – wykonanie zabioru w przodku 

drążonego wyrobiska, b - wykonanie na otwartej caliźnie stropu i ociosów obudowy wstępnej 

z betonu natryskowego) 

 

W tablicy 1 przedstawiono wyniki badań dla trzech rodzajów suchych mieszanek 

stosowanych do betonu natryskowego na bazie cementu ekspansywnego, a mianowicie: 

− nr 1, o składzie: cement ekspansywny, kruszywo do 2,5 mm, mikrokrzemionka, 

włókna polipropylenowe Fibermesh „Harbourite” (19 mm), 

− nr 2, o składzie: cement ekspansywny, kruszywo do 4,0 mm, mikrokrzemionka, 

włókna polipropylenowe Fibermesh „Harbourite” (19 mm), 
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− nr 3, o składzie: cement ekspansywny, kruszywo do 4,0 mm, mikrokrzemionka, 

włókna stalowe typu DRAMI X  RC-80/30BP (o smukłości 80). 

 

Tablica 1. Wyniki badań mieszanek betonu na bazie cementu ekspansywnego [10] 

Rodzaj mieszanki na bazie cementu 
ekspansywnego 

Właściwości 

1 2 3 
7 dni 25,8 26,2 26,7 
28 dni 38,7 41,9 38,6 

Wytrzymałość 
na 

ściskanie [MPa] 56 dni 45,2 44,1 43,2 
7 dni 7,2 6,8 6,6 
28 dni 9,3 9,2 8,9 

Wytrzymałość 
na 

zginanie [MPa] 56 dni 11,6 10,5 11,5 
Wytrzymałość na odrywanie 
[MPa] 

2,06 1,86 0,9 

Moduł sprężystości [MPa] 32 670 25 030 19 520 
po 1 dniu 2,54 1,42/3,60 1,50/3,89 

po 3 dniach 3,04 1,61/4,69 1,58/4,72 
po 7 dniach 3,17 1,42/4,89 1,58/4,81 

spęcznienie w 
warunkach 
mokrych 

(wydłużenie) 
[mm/m] 

po 28 dniach 3,25 1,08/4,71 1,27/4,69 

 

Powyższe wyniki badań, wskazują, że suche mieszanki do wykonywania betonów 

natryskowych na bazie cementu ekspansywnego z użyciem sprawdzonej mikrokrzemionki 

oraz mikrozbrojenia polipropylenowego i stalowego, zapewniają uzyskanie bardzo dobrych 

parametrów wytrzymałościowych. 

Jako miarę poprawy stateczności 

wyrobiska korytarzowego w 

wyniku zastosowania obudowy 

wstępnej z betonu natryskowego 

na bazie cementu 

ekspansywnego, można przyjąć 

wielkość przemieszczeń obudowy 

oraz wielkość i położenie strefy 

zniszczenia skał w otoczeniu 

wyrobiska korytarzowego. W świetle wyników obliczeń, zastosowanie betonu natryskowego 

jako obudowy wstępnej powoduje, że już we wczesnej fazie odkształcania – rozwarstwiania 

się warstw skalnych otaczających wyrobisko, warstwa obudowy wstępnej z betonu 
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natryskowego znacząco ogranicza wysokość strefy zniszczenia skał nad wyrobiskiem. 

Jak najszybsze wykonanie obudowy z betonu natryskowego w przodku drążonego 

wyrobiska korytarzowego może skutkować zmniejszeniem wysokości strefy zniszczenia 

górotworu nad wyrobiskiem. Wykorzystanie możliwości zmniejszenia rozwarstwienia się skał 

stropowych, poprzez stosowanie obudowy wstępnej z betonu natryskowego, stanowić może 

jeden z bardziej efektywnych sposobów poprawy współpracy obudowy ostatecznej z 

górotworem. Istotnym efektem poza zmniejszeniem strefy zniszczenia skał, wynikającym z 

zastosowania obudowy wstępnej z betonu natryskowego, jest po zabudowie obudowy 

ostatecznej, jej lepsza współpraca z górotworem. 
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REKONSTRUKCE BANSKOŠTIAVNICKÉHO TUNELU – 

ZKUŠENOSTI Z PRVNÍHO ROKU REALIZACE 

Abstract 
The paper deals with the systematic exploration and the refurbishment design for the Banska 
Stiavnica tunnel, which is 1194 m long. The tunnel was built in 1949 and has been in bad 
repair for some time.  V příspěvku jsou popsány zkušenosti z 1. etapy realizace, která 
proběhla v roce 2008 

1. Úvod 
Jedná se o jednokolejný tunel na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica Jeho výstavba 
začala za 2. světové války v roce 1943 soukromou firmou a byla dokončena v v roce 1949. 
jako stavba mládeže. Tunel je dlouhý 1194m. I přes svoje poměrně malé stáří  - 60 let je tunel 
ve špatném stavebně – technickém stavu.  
Základní identifikační údaje 
Investor: ŽSR  OR Košice 
Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s. 
Generální zhotovitel opravy: Slovenské tunely, a.s. 
Termín výstavby (první etapa): 04-06/2008 a 10-11/.2008 

2. Stavebně technické řešení tunelu 
Tunelová trouba sestává ze 151 tunelových pasů, převážně délky 8,0 m. Vyskytuje se zde 
několik typů obezdívky: 
Typ 5 – obezdívka je celá z kamene 
Typ 5bok – opěry z betonu, klenba z kamene 
Typ 5bo – opěry a pruh klenby š. 1,5 m z betonu, zbytek klenby z kamene 
Typ 5b – opěry a pruh klenby š. 2,75 m z betonu, zbytek klenby z kamene 
Typ 7 – obezdívka je celá z kamene 
Typ 8 – obezdívka je celá z kamene, s protiklenbou z betonu 
Lomové kameny jsou ryolit, andezit a pravděpodobně andezitový čedič. 

3. Geologické a hydrogeologické poměry 
Tunel je vybudovaný v třetihorních výlevných horninách, které tvoří převážně andezitové 
tufy, střídající se s mocnými polohami andezitů. Andezitové tufy a andezity se nacházejí 
v různém stadiu zvětrání, od zdravých přes navětralé až po zvětralé nebo zcela zvětralé na 
písek nebo jíl. Stupeň zvětrání se v podélném směru snižuje směrem od hory. Části 
horninového masivu jsou zejména v klenbě, ale i v opěrách, značně narušeny ražbou (tunel 
byl ražen destruktivní metodou – NRTM). 
Zdravé horniny jsou málo až středně rozpukané, pukliny jsou převážně vyplněny 
hydrotermálním vápencem, místy tuhým jílem. Se stupněm zvětrání hornin roste i jejich 
rozpukanost. Tyto pukliny jsou vyplněny převážně jílem. Navrtány byly i vrstvy uhlí 
(rozvětralého), dosahující mocnosti až 1 m. Nadloží tunelu dosahuje max. výšky 47,0 m. 
Podzemní voda působí na ostění ve zvodnělých poruchových pásmech. Její chemismus je 
značně problematický. Při zahájení výstavby konstatovaly rozbory vysokou síranovou 
agresivitu podzemní vody – až přes 1000mg/l. Voda působila při výstavbě značné potíže 
korosivním působením na provizorní kolej. V 70. letech minulého století byla rozbory v rámci 

mailto:jlacina@amberg.cz
mailto:amberg@amberg.cz
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IG průzkumu konstatována voda hladová, tedy rovněž s agresivním působením na beton. 
Poslední rozbory vod v rámci  průzkumu  tunelu před zahájením rekonstrukce konstatují vodu 
neagresivní. 

4. Průzkum tunelu 
Vzhledem k délce tunelu a stupni poškození některých částí tunelu jsme přistoupili ke 
komplexnímu průzkumu Účelem průzkumu bylo zdokumentovat podrobně celý tunel 
s analýzou rizik, vyhodnotit kvalitu materiálu a provedení ostění a navrhnout technické řešení 
rekonstrukce. Průzkum byl prováděn v těchto krocích: 

4.1  3D Skenování 
Před zahájením průzkumných prací byl tunel zaměřen 3D scannerem Leica GRP5000. Tento 
moderní přístroj umožňuje kontinuální skenování ostění tunelu s přesností měření až 0,1 mm. 
Vozík, na kterém je scanner namontován, měří příčný a podélný sklon koleje. Tyto údaje 
potom scanner zpracovává společně s vloženým průjezdným profilem. Výsledkem jsou pak 
dvě skupiny dat – příčné profily a analýza (mapa) průjezdnosti. 
Příčné profily obsahují vykreslené profily ostění tunelu po vzdálenosti 1 m. Do příčných řezů 
byl vložen profil TPP-1. V případě, že ostění zasahuje do průjezdného profilu, vyznačí 
software barvou tato místa v analýze průjezdnosti.  
Analýza (mapa) průjezdnosti – rozvinutý plášť ostění. Vypadá jako černobílý snímek 
ostění. Je velmi dobře vidět materiál ostění (kamenná obezdívka, beton), plošné poškození, 
atd. Barevné označení míst s nevyhovující průjezdností je odstupňováno od přiblížení se 
k průjezdnému profilu až po přesah ostění do průjezdného profilu. 

4.2  Pasportizace programem TunnelMap 
V TunnelMapu se značná část dat zaznamenává digitálně přímo v tunelu do počítače na tzv. 
tunelový pás. Ten zobrazuje pohled na rozvinutý plášť ostění. Na tunelových pásech se 
evidují informace s různým stupněm podrobnosti. Obvykle se zakreslují poškození, instalace, 
případně rozsahy předchozích sanačních prací. 

4.3. Diagnostický průzkum 
V rámci průzkumných prací bylo v tunelu vytipováno celkem 28 míst, kde byly provedeny 
jádrové vývrty Ø100mm do betonu ostění. Vývrty byly poté zkoumány v laboratořích Ústavu 
zkušebnictví a technologie a stavebních hmot na FAST VUT Brno. Na vzorcích betonu 
z vývrtů bylo zkoumáno 
§ fyzikálně mechanických parametry betonu – složení betonu, druh kameniva, zatřídění 

betonu do pevnostních tříd 
§ posouzení míry degradace betonu fyzikálně chemickou analýzou. Analýza sestávala z 

chemického rozboru, rentgenové difrakční analýzy (RTG analýza), diferenční 
chemické analýzy (DTA analýza) a stanovení pH ve výluhu 

 
 

5. Výsledky průzkumných prací 
 
V ostění tunelu byly použity nevhodné materiály. Kamenná část obezdívky je provedena 
převážně z ryolitu, který je sice dekorativní, avšak porézní a tudíž namrzavý. Stejný materiál 
byl bohužel použit i jako kamenivo do většiny betonů ostění. Navíc betony jsou silně porézní 
a nehomogenní. Dodatečně budované výklenky při rekonstrukci v 80. letech 20.stol. jsou 
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rovněž z nekvalitního, špatně zrněného betonu s neodborně provedenou izolací a nekvalitním 
napojením na původní ostění tunelu. 
Zásadním problémem tunelu je prosakující voda, která v zimních obdobích zamrzá a zasahuje 
do profilu. Nekvalitní beton ostění a kamenná část obezdívky z poměrně porézního ryolitu 
díky přítoku vody zvětrávají a postupně degradují. V silně porézních betonech s objemovou 
hmotností pod 2000 kg/m3 navíc nastává v místech s intenzivnějším přítokem vody tzv. 
vymývání cementové matrice z betonu. Nejpravděpodobnější příčinou deformací klenby 
v podskružených úsecích, jakož i drcení některých spár mezi kameny ostění, je tlak ledu na 
rub ostění. Výklenky jsou až na výjimky v havarijním stavu. Do většiny z nich proniká 
podzemní voda, která způsobuje degradaci kamene i betonu. 
Po většině délky tunelu zasahuje ostění do průjezdného profilu v patě opěr do výšky cca 0,5m 
nad úroveň TK, a to místy až přes 200mm. V části tunelu se projevují deformace klenby, 
zasahující rovněž do průjezdného profilu.  

 
Obr. 1 – Podskružený úseks větší deformací ostění 

 
 

6. Návrh sanace tunelu 
Na základě výsledků průzkumných prací byla navržena rekonstrukce celkem 101 ze 151 
tunelových pasů ve dvou etapách. Hlavním cílem rekonstrukce je  
§ statické zajištění deformovaných tunelových pasů. Tyto pasy byly před započetím 

rekonstrukce dočasně podepřeny ocelovými skružemi z kolejnic 
§ vyřešení hydroizolace silně zamokřených tunelových pasů 
§ nahrazení nejvíce poškozených betonových opěr tunelových pasů 
§ výměna všech SOS výklenků 
§ ošetření zvětrávajícího kamenného ostění portálů tunelu 
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§ sanace předportálových zárubních zdí včetně jejich odvodnění 
Vzhledem k rozsahu nutných sanačních opatření a různorodosti materiálů ostění byly sanační 
zásahy rozděleny na jednotlivé typy podle stupně poškození ostění. 
Celkové rozpočtové náklady na realizaci  rekonstrukce v tomto rozsahu jsou jako jednorázová 
investice neúnosné pro trať regionálního významu. Proto investor přistoupil k realizaci po 
malých částech podle závažnosti stavu obezdívky v tunelu a míry ovlivnění provozu.  
V loňském roce byly rekonstrukční práce rozděleny do dvou etap, které probíhaly na jaře a na 
podzim. V těchto etapách byl opraven úsek s největším poškozením obezdívky, kde 
v minulosti dokonce došlo k závalu. Jedná se o podskružený úsek TP133-136. 
V podskružených úsecích byl navržen typ sanace 1. 
Typ sanace 1 
Jedná se o nahrazení stávajícího  ostění nejvíce poškozených pasů novým ostěním ze 
stříkaného železobetonu s vloženou hydroizolací. 
Jelikož se tento typ vyskytuje v místech s většími přítoky vody a tedy v předpokládaných 
poruchových zónách, je navrženo zajištění výrubu celozávitovými zavrtávacími tyčemi. 
Hydroizolace z nopové folie bude položena na výrub, zarovnaný stříkaným betonem. 

PŘEDPOKLÁDANÁ 
GEOLOGICKÁ 

PORUCHA

 
Obr 2 Schéma typu sanace 1  

 
 

7. Realizační práce 
Hlavními problémy realizace prací byly relativně krátké termíny výluk a finančně velmi 
omezený rozsah prací – v jedné výluce bylo možno realizovat cca 1,5 tunelového pasu. Na 
základě těchto skutečností byl částečně upraven postup prací následujícím způsobem: 

- před zahájením bouracích prací byly zpevněny prostory zakládky mezi ostěním a  
lícem výrubu injektáží tak, aby  při bourání nedošlo k závalu. Pro injektáž byla použita 

hydraulická prefabrikovaná směs EKOMENT RT 
- přes obezdívku bylo provedeno přikotvení předpokládaných poruch za ostěním 

zavrtávacími tyčemi typu R32 N. Injektáž kotev v klenbě byla provedena 
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dvousložkovou injekční pryskyřicí CarboPur, v opěře pak cementovou směsí 
EKOMENT RT. Všechny injektáží hmoty a kotvy dodávala na stavbu firma Minova 
Slovakia 

- odbourání bylo provedeno jen v nejnutnějším rozsahu  v tloušťce lícového kamene 
klenby. Projekt předpokládal vybourání ostění včetně zakládky na čistý výrub. 
Bourání probíhalo po pásech délky 1m v celém rozsahu ostění. 

- další práce postupovaly v souladu s projektovou dokumentací (hydroizolace, ostění ze 
stříkaného betonu) 

Tímto postupem bylo dosaženo úspor bouracích prací a zároveň tak vznikl  relativně rovný 
povrch pro pokládku deštníkové hydroizolace. 
Na kvalitu povrchu ostění měl zásadní vliv výběr prefabrikované směsi. Základní podmínkou 
bylo kromě pevnostních charakteristik smrštitelnost stříkaného betonu. Podle těchto kriterií 
byla vybrána suchá prefabrikovaná směs HIC – DRY – TORCRETE se zaručeným smrštěním 
v hodnotě kolem 0,5‰. (0,506mm/m). 

7.1. Problémy při realizaci 
Práce v první roce etapy realizace byly situovány do geologicky problematických míst 
v TP133-136. V pasu 135 se  nachází geologická porucha, která vedla v minulosti až k závalu 
v tunelu. Plocha závalu byla sanována betonovou plombou. Při kotvení v oblasti bývalého 
závalu se objevily poměrně silné přítoky vody – po odvrtání jedné z kotev vytryskla z vrtu 
voda až na protější opěru tunelu. Tento přítok se podařilo téměř zastavit injektáží dotčené 
kotvy a několika sousedních pryskyřicí CarboPur. Zbylá voda byla po odbourání ostění 
v tomto úseku stažena svodnicí - flexibilním odvodňovacím žlábkem typu U do podélné 
drenáže v patě opěry a dále do středové stoky. 
Hlavním problémem prací je však jejich členění na malé úseky. Realizační tým je pak nucen 
navazovat hydroizolaci a definitivní ostění ve více spárách v jednom typu sanace.  Problémy 
nastávají zejména při delší technologické přestávce, kdy je nutno dočasně utěsnit spáru mezi 
sanovanou částí a původním ostěním a po zahájení další etapy na ni navázat. Z tohoto důvodu 
došlo k mírnému průsaku ve spáře mezi jarní a podzimní části realizace. Zavlhnutí nastalo po 
dokončení stříkaných betonů v podzimní části realizace. Bude odstraněno v teplotně vhodném 
období, i když nenastává zalednění koleje. 
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Obr 3 Kotvení ostění kotvami typu R32N  

 

8. Závěr 
Díky výborné spolupráci hlavního zhotovitele – firmy Slovenské tunely a.s. s projektantem 
v průběhu realizace se podařilo dokončit dílčí části realizace bez větších problémů, a to za 
technické podpory firmy Minova. Je však nutno konstatovat, že přílišné členění prací na malé 
části je na škodu výsledné kvalitě díla. 
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Obr 4 Dokončená část sanovaného ostění tunelu 
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PROBLEMATICKÉ SITUACE PŘI RAŽBĚ TUNELŮ SLIVENEC – 
SOKP 514 – A JEJICH  ŘEŠENÍ V RÁMCI GEOTECHNICKÉHO 

MONITORINGU 
 
Abstract  

Slivenec tunnels form part of newly constructed motorway ring around Prague. They form 

part of construction project No. 514. The investor of the project is the Road and Motorway 

Directorate of the Czech Republic (Prague branch), the tunnels are driven by Hochtief, a.s. 

SG-Geotechnika, a.s. in consortium with PUDIS, a.s. provide complete geo-monitoring of the 

tunnels during the construction.  

Slivenec tunnels consist of two parallel tunnels with the length of 1,300 m (rising three-lane 

tunnel, sloping two-lane tunnel) between Lochkov and Radotín. After completion of both 

driven and cut-and-cover tunnels at both portals, the total length of the tunnel tubes will reach 

up to 1,660 meters. The excavation cross-section is 125 sq.m. in the two-lane tunnel and 156 

sq.m. in the three-lane tunnel. Tunnel bore was done according to the guidelines of the New 

Austrian Tunneling Method (NATM). 

 
Úvod 
Tunely Slivenec jsou součástí stavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) a tato část 

spadá pod označení Stavba 514. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha 

(dále ŘSD), zhotovitelem razících prací je fa. Hochtief, a.s.. Generálním projektantem RDS je 

společnost Valbek. Naše společnost SG-Geotechnika, a.s. ve sdružení se společností PUDIS, 

a.s. společně zajišťuje během stavby tunelů kompletní geotechnický monitoring (dále GTM).  

Ražba tunelů Slivenec zahrnuje výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m 

(stoupající třípruh a klesající dvoupruh) mezi Lochkovem a Radotínem. Po zhotovení 

hloubených tunelů na obou portálech bude celková délka tunelových rour dosahovat až 1660 

m. Ražený profil v tunelech činil ve 2PT cca 125 m2 a ve 3PT  156 m2. Ražby probíhaly dle 

zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM). Na popsané parametry stavby byl navržen 

i komplexní monitorovací systém (podrobně příspěvek v časopise TUNEL č. 4/2008).  

 
 
 
 

mailto:bernard@geotechnika.cz
http://www.geotechnika.cz
mailto:vladimir.simon@hochtief.cz
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Ve stručnosti zastižená geologie při ražbě tunelů 

Stavba 514 se nachází na JZ okraji Prahy. Ražené tunely stavby jsou situovány v  JV křídle 

pražského synklinoria středočeského paleozoika tradičně označovaného jako barrandien.  

Zastižené horniny patří do jižního segmentu sedimentačního prostoru pražského synklinoria  

(jižně od kodského zlomu). Horniny svrchního ordoviku (králodvorské a kosovské souvrství) 

a spodního až svrchního siluru (liteňské až kopaninské souvrství) mají generelně 

monoklinální uložení vrstev ve směru JZ – SV s úklonem 20° - 50° k SZ. Horniny jsou 

porušeny zlomovou tektonikou v nerovnoměrné intenzitě. V první polovině ražeb obou tunelů 

byly zastiženy především vápnité či jílovité břidlice, doplněnými četnými vložkami vápenců, 

křemenných pískovců či bazaltových tufů. Druhá polovina ražeb probíhala střídavě 

v břidlicích, pískovcích, případně tufech. 

 
Stručný postup a popis stavebních prací budovaných tunelů 

Na začátku prosince 2006 bylo vše připraveno pro ražbu kaloty dvoupruhového tunelu (dále 

2PT) z Lochkovského (severního) portálu. Před samotnými ražbami byla provedena na obou 

portálech instalace 20 m dlouhých Mikropilotových deštníků nad tunely. Nadloží 

v příportálových oblastech z obou stran dosahovalo necelých 5 m, a tak ražba pod ochranou 

deštníku byla logickým bezpečnostním opatřením. Od Lochkovského portálu nadloží 

postupně narůstalo od 5 m až po místy 60 m ve střední části.  

Následně byla v únoru 2007 zahájena i ražba kaloty třípruhového tunelu (3PT). V kalotě 

tohoto tunelu již byla vyražena v předstihu průzkumná štola, realizovaná v rámci podrobného 

průzkumu pro výstavbu tunelů - viz Obr. 1. Štola byla pro ražbu tunelu optimálně situována, 

horní klenba primárního ostění tunelu byla vyprojektována pod strop průzkumné štoly. 

 
 

Obr. 1 – situování průzkumné štoly v profilu kaloty 3PT 
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Zhotovitel ražby tunelu tak demontoval pouze boky a případné dno ostění štoly a její horní 

část zůstávala při výrubu kaloty jako ztužující prvek v nově zhotovovaném ostění horní 

klenby tunelu a zároveň účinkovala jako ztužující podélný nosník, který evidentně vylepšoval 

stabilitu čelby tunelu.  

S ohledem na stísněné poměry Radotínského (jižního) portálu, bylo navrženo razit oba tunely 

v celé délce z Lochovského portálu s horizontálním členěním výrubu na kalotu (přístropí), 

jádro (opěří) a případné dno (invert). Použití tříd NRTM v tunelech bylo vyprojektováno 

v rozmezí technologických tříd NRTM 3 až 5, přičemž nejhorší TT NRTM 5 byla ještě 

rozdělena na třídy 5a, 5b a 5c, jež byly i individuálně oceněny. Třída 5a umožňovala 

standardní postup v jednotlivých dílčích částech tunelu (kalota a opěří). Třída 5b obsahovala 

uzavření profilu tunelu spodní klenbou v primárním a posléze sekundárním ostění a třída 5c 

navíc obsahovala provizorní uzavírání klenby v kalotě. Uzavírání ostění spodní klenbou bylo 

provedeno pouze v obou příportálových úsecích a v místech zhoršených geologických 

podmínek a zvýšeného deformačního chování na primárním ostění. První tunelová prorážka 

na Lahovickém portále se uskutečnila zhruba za 1 rok po zahájení veškerých ražeb. Byla to 

slavnostní prorážka kaloty třípruhového tunelu, která se uskutečnila dne 13. 12. 2007. Ražba 

kaloty 3PT zde trvala pouze 9 měsíců, jelikož 7 úseků kaloty v úhrnné délce 193 m bylo 

vyraženo v etapě podrobného průzkumu jako pokusné výhybny štoly. Takže úsek kaloty 3PT 

dlouhý cca 1109 m byl vyražen se solidním průměrným měsíčním postupem 123,2 m.  

S pokračujícími ražbami v obou tunelech byl následně prováděn i výrub opěří, či v několika 

případech i výrub invertu. Součástí ražeb bylo také provedení 6 tunelových propojek.  

Prorážka kaloty 2PT byla provedena v tunelu cca 30m od Lahovického portálu dne 2.5. 2008. 

Následovalo dokončení ražeb spodní části tunelu (opěří) 3PT dne 24.5. 2008 a dokončení 

ražby opěří a invertu ve 2PT dne 7.6. 2008. Ražba na popisovaných tunelech byla ukončena 

dne 16.6. 2008 proražením Propojky č. 1. 

 
Geotechnický monitoring (GTM) a řešení sanačních opatření při ražbách 

Jelikož jedním z nejdůležitějších cílů GTM, dle zásad observační metody při použití ražeb 

NRTM, je průběžné ověřování shody předpokladů projektu stavby se skutečností a získávání 

podkladů pro zatřiďování výrubů do technologických tříd NRTM, tak vůbec největší 

pozornost byla věnována perfektně propracovanému geologickému sledování ražeb 

v součinnosti s konvergenčním měřením primárního ostění tunelů. Nepřetržitý GTM podával 

všem zúčastněným stranám hodnověrné informace o geotechnických vlastnostech 

horninového masivu a o jeho deformačním chování na budovaném primárním ostění a to i 
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prostřednictvím inovovaného informačního systému BARAB®. Dalším nepostradatelným 

monitorovacím prvkem na popisované stavbě, který především v oblastech s nižším nadložím 

částečně predikoval chování zastiženého horninového masivu, bylo extenzometrické a 

inklinometrické měření ve svislých vrtech doplněné o nivelační měření povrchu (sedání) či 

trigonometrická měření obou portálů. 

Cílem činností souboru kontrolního sledování bylo dosažení maximálních kvalitativních a 

dobrých ekonomických parametrů stavby za minimálních negativních dopadů na životní 

prostředí a na dotčené objekty. 

Na převážné většině monitorovacích prvků bylo zaznamenáno příznivé deformační chování 

zařazené do nejpříznivějšího varovného stavu bezpečnosti. Ovšem během výstavby tunelů 

probíhala ražba i ve složitých geotechnických podmínkách, a tak se v několika případech 

musel odborný tým, zodpovědný za vedení ražeb, zaměřit na vyřešení problematických úkolů. 

Níže bychom rádi popsali a zhodnotili ty nejzávažnější z těchto případů. 

První tato situace nastala nedlouho po zaražení 3PT, když ve staničení 30 TM po opuštění 

ražby pod MP deštníkem, deformační chování na profilu 22.04 zaznamenalo nepříznivý trend 

s poměrně strmým nárůstem rychlosti deformace, především v levém boku kaloty (Obr. č. 2).  

 

Porovnání vývoje vertikální složky deformace primárního ostění kaloty 3PT
 s hodnotami varovných deformací - staničení 30,00 tm / km 13,04000 hl.trasy
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Obr. 2 – vývoj deformací na profile 22.04 i s teoretickou křivkou varovných stavů 
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Na návrh KD GTM bylo velmi rychle provedeno cílené dokotvení 11 injekčními zavrtávacími 

kotevními tyčemi 9 m  typu R32 N. 

I když se vliv dodatečných opatření projevil se zpožděním (časová prodleva na aktivaci 

směsi), tak z uvedeného grafu je zřejmé, že opatření mělo pozitivní vliv na ustálenou hodnotu 

deformace po ražbě kaloty ve srovnání s namodelovanou výpočtovou křivkou varovných 

stavů. Z důvodů získání podrobných informací o deformačním chování primárního ostění 

tunelu, byly v této příportálové oblasti KVG profily zahuštěny. Z naměřených výsledků jsme 

se nakonec ujistili, že žádné profily zde nepřekročily hodnotu 50 mm po dokončení všech 

ražeb v této oblasti (limitní teoretická hodnota byla projektem nastavena na 60 mm). 

Ještě problematičtější situace nastala při ražbě kaloty 2PT těsně za povrchovou zástavbou. Ve 

staničení od 740 TM (tunelmetrů) byly geologickou službou zaznamenány zhoršené IG 

podmínky způsobené tektonickými poruchami na čelbě, a tak byl kontrolním orgánem 

odsouhlasen vložený profil 21.60 (741,5 TM), i když předchozí profil nevykazoval zvýšené 

deformační chování. Dnes je již zřejmé, že tento profil zaznamenal vůbec největší absolutní 

deformace v celém dvoupruhovém tunelu. V průběhu ražby kaloty byl totiž zaznamenán 

prudký nárůst deformací již v prvních dnech po osazení KVG bodů, takže bylo rozhodnuto o 

dodatečném navrtání 6 m dlouhých radiálních IBO kotev na 8 postupech (2 dvojice kotev do 

každého záběru). Jelikož nebylo dosaženo potřebného efektu, tak byly tyto dodatečné 

vystrojovací prvky ještě doplněny do stejných záběrů (737 až 746 TM) 8m dlouhými 

vodorovnými či mírně ukloněnými kotvami u patek kaloty. Až po aktivaci těchto opatření, 

došlo k ustálení deformací na profilu, ale deformační hodnoty se po ražbě kaloty již 

pohybovaly ve II. stupni varovného stavu – maximum činilo 62 mm ve vertikálním směru. 

Z výše uvedených skutečností bylo velmi pravděpodobné, že při následné ražbě opěří v této 

oblasti dojde k uzavření spodní klenby v postiženém úseku ražeb. Předpoklad se naplnil, další 

přírůstek při ražbě opěří a uzavírání profilu tunelu činil ještě více jak 20 mm, čímž se konečná 

max. hodnota bodu 21.60.02 ustálila na 87 mm. Jelikož oba sousední profily dosáhly max. 

deformačních hodnot do 40 mm, bylo logické, že v popisované oblasti byly zaznamenány 

trhliny, které ohraničovaly tuto oblast a byly zařazeny do sledování v rámci GTM. Po 

uzavření profilu tunelu spodní klenbou došlo k definitivnímu ustálení deformací v této oblasti. 

Poslední problematický případ se stal pouze necelé dva měsíce před ukončením všech ražeb. 

Jednalo se o propagaci nadměrného nadvýlomu při ražbě kaloty 2PT. Tato situace se přihodila 

necelých 30 m od Radotínského portálu. Horninový masiv v králodvorském souvrství byl 

tektonicky narušen dvěma systémy tektonických poruch, šířky do 10 cm, vyplněných drcenou 
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horninou a jílem. Při strojním dočišťování nezajištěné části čela výrubu ve staničení 1223,2 

TM (večer dne 16.4.2008) došlo k náhlé nestabilitě čela výrubu s následným zavalováním a 

s rychlým vyjížděním horninových bloků do výrubu až se vytvořil zmíněný nadměrný 

nadvýlom nad klenbou tunelu. Jelikož špatné IG podmínky byly predikovány ještě v 

předstihu, tak se v tomto staničení již postupovalo v nejhorší technologické třídě NRTM 5 b 

se záběrem 1m. Z geotechnického hlediska se jednalo o silně porušený masiv a vzhledem 

k minimálnímu horninovému nadloží (3 – 10 m) šlo o nejobtížnější úsek ražeb. Zajímavé 

bylo, že KVG měření v týž den dopoledne nesignalizovalo na nejbližším profilu (9 m od 

místa závalu) žádné nepříznivé přírůstky deformace. Při následném mimořádném KD GTM 

bylo rozhodnuto o dokončení ražeb kaloty z Lahovického portálu a o sanování vytvořené 

kaverny z povrchu dvěma vrty. Prostor vysoký přes 6 m nad profil tunelu o objemu více než 

180 m3 byl úspěšně zaplněn na dvě etapy popílkocementem v době, kdy již probíhala ražba 

z Radotínského portálu. Nejprve došlo v sobotu 19.4.´08 k navrtání dvou ukloněných vrtů 

dlouhých 5,5 m (jeden plnící vrt a jeden odvzdušňovací), jež sloužily k zaplnění nadvýlomu 

(viz. Obr. č. 3). V prostoru nadvýlomu v tunelu byla před plněním kaverny zpětně doplněna 

rubanina, tak aby řídká směs popílkocementu nepronikala ve větší míře do profilu tunelu. Z 

povrchu byla posléze směs načerpána ve 2 etapách (technologická přestávka na tuhnutí 1. 

části) z celkovým objemem 184 m3. První část směsi byla načerpána do prostoru nad profil 

tunelu 2PT dne 20.4. ´08. a druhá část byla plněna po jednodenní pause (tj. dne 22.4.´08). Od 

18.4. zhotovitel, nezávisle na těchto pracích, razil v obou tunelech od Lahovického portálu, 

přičemž ve 3PT musel zanechat dopravní obslužnost, přičemž opěří prováděl se střídavým 

postupem s ponecháním sjízdné rampy (levá a pravá část opěří). 

 
Obr. 3 – Plnící a odvzdušňovací vrt na Lahovickém portále pro účely sanace nadvýlomu 
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U dvoupruhového tunelu provedla osádka zhotovitele dne 19.4. zarážku z Lahovického 

portálu a pak postupovala s  krátkým záběrem (do 1,0 m) nejprve pod ochrannou MP deštníku 

(délka 20 m) a posléze dle dodatku RDS. Dodatek RDS představoval ražbu od portálu do 

1241,4 TM ve třídě NRTM 5b, posléze ražbu ve třídě NRTM 5c s prováděním spodní klenby 

v kalotě až k nadvýlomu, jenž byl vzdálen cca 30 m od portálu. Zhruba 3m od projektovaného 

konce MP deštníku (1233,4 TM) prováděl zhotovitel každý druhý záběr zajištění horní klenby 

tunelu pomocí hustého provizorního deštníku z IBO kotev typu R 32 N délky 6m (cca 40 ks).  

Po stabilizaci popílkocementové směsi zhotovitel ražby úspěšně prošel v noční směně z 1. na 

2. 5. 2008 problematickým místem sanovaného nadvýlomu, a tak byla provedena prorážka 

dvoupruhového tunelu v oblasti kaloty. Celá příportálová oblast až do staničení 1209 TM byla 

následně uzavřena spodní klenbou tunelu. Po vyhodnocení této mimořádné situace jsme 

dospěli ke skutečnosti, že se nakonec jednalo o nepatrné prodloužení ražeb v délce zhruba 4 

dnů. Po úspěšně zvládnuté poslední situaci jsme se ujistili, že ani pravidelná KVG měření na 

hustě situovaných profilech (každých 10 m) na primárním ostění tunelu nemusí vždy zjevně 

předvídat mimořádnou situaci popř. havarijní situaci. I přesto, že zhotovitel postupoval v té 

nejpřísnější technologické třídě s malým záběrem, došlo k nadvýlomu, který musel být 

neprodleně řešen jako mimořádná událost dle vyhlášky OBÚ. Z této a podobných skutečností 

na podzemních stavbách bychom si měli všichni, kdo se aktivně podílí na projektování a 

výstavbě tunelů v ČR, vzít ponaučení a snažit se, aby takovýchto nepříznivých situací bylo co 

nejméně. 

 
Závěr 

Již dnes, ještě před definitivním dokončení stavby, můžeme hodnotit skutečnost, že ražby 

tunelů byly provedeny ve velmi slušné kvalitě a po dobu budování primárního ostění se týmu 

odborníků podařilo zvládnout všechny problematické situace včetně té mimořádné. Na této 

situaci jsme si ověřili, že pokud je na stavbě zkušený a profesionální tým složený z několika 

subjektů, je možné společnými silami překonat veškerá úskalí spojená s náročnými 

tunelovými stavbami zařazenými do 3. geotechnické kategorie.  
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VÝMĚNA PODSKRUŽENÍ V BOHUSLAVICKÉM TUNELU - VYUŽITÍ 
KOTVENÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH SÍTÍ 

Abstract 
This article describes reconstruction of railway tunnel Bohuslavický, from preparation and 
project to realization. There were used modern non-metallic materials and technologies to get 
quick and superior solution of quite big problems. The old support made from iron rails was 
changed for reinforcing glass-fibre nets anchored to the rock by tapped stick anchors. This 
solution was slight, quick and effective. 

1. Úvod 
Základní informace o Bohuslavickém tunelu: 
 

doprava:    drážní tunel, bez elektrifikace 
lokalizace:   trať Jaroměř – Královec, Bohuslavice u Trutnova 
délka tunelové trouby: 187,50 m, ražený tunel 
rok dostavby tunelu:  1868 (výrazné sanační úpravy v letech 1874, 1926, 1973) 

 
Investor: SŽDC s. o., SDC Hradec Králové 
Projektant: AMBERG Engineering Brno, a.s. 
Generální zhotovitel opravy: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. 
Zhotovitel kotvení a injektáží: Minova Bohemia, a.s. 
Termín výstavby (první etapa výměny podskružení): 20.3.-12.4.2008 

2. Stavebně technické řešení tunelu 
Stavba tunelu je situována v provozním km 41,903 – 42,090 trati v oblouku mezi stanicemi 
Malé Svatoňovice (6 km) a Trutnov - Poříčí (4,7 km). Sanační úpravy a rozsáhlejší opravy 
byly vykonány v letech 1874, 1926 a 1973. Z nich je nejvýznamnější podskružení kolejnicemi 
z roku 1973, které bylo provedeno z důvodů nevyhovujícího až kritického stavu obezdívky. 
Tunelová trouba má zdivo klenby z pískovcových kvádrů, zdivo tunelových opěr je z kvádrů 
a kopáků také z pískovce. Zdivo opěr je řádkové, místy kyklopské. V nepravidelných menších 
plochách jsou v opěrách výchozy skály. Tunel nemá rubovou hydroizolaci. Odvodnění tunelu 
je zajištěno kamennou rovnaninou jako plošnou drenáží v rubu klenby i opěr. 

3. Geologické a hydrogeologické poměry 
Tunel je vyražen v celé své délce ve shodném prostředí permských sedimentů svrchní červené 
jaloviny trutnovského souvrství. Konkrétně se jedná o rudohnědé až fialovo-hnědé, jemně až 
středně zrnité pískovce s karbonátovým nebo jílovitokarbonátovým tmelem. Podřízeně lze 
zastihnout i jemnozrnější sedimenty charakteru vápnitých prachovců. 
Tunel byl ražen s pomocí trhacích prací. Inženýrsko geologickým průzkumem (prosinec 
2000) byla zjištěna přítomnost několika významnějších kaveren za obezdívkou tunelu. 

4. Zdůvodnění opravy – stávající stav tunelu 
Při poslední stavební úpravě v roce 1973 bylo provedeno podskružení tunelu ocelovými rámy 
(kolejnicemi typu A) a zapažení obezdívky dřevěnými pažinami s uklínováním. Podle 
archivních podkladů bylo podskružení provedeno kvůli zvětrávajícímu spárování a vyjíždění 
zdících kamenů z klenby, tedy z důvodu vážného narušení obezdívky. V částech bez 

mailto:jmatejicek@amberg.cz
mailto:amberg@amberg.cz


 80 

podskružení bylo také zaznamenáno poškození některých kvádrů a zejména špatný stav 
spárování obezdívky. 
Firma AMBERG Engineering Brno byla k řešení opravy Bohuslavického tunelu přizvána na 
podzim v roce 2007. Stávající stav podskružení i viditelné obezdívky byl v zásadě 
nevyhovující. U výjezdového portálu docházelo k průsakům vody. Výdřeva zejména u portálu 
P2 byla napadena hnilobou a tedy bylo patrné, že dlouhodobě nebude plnit pažící funkci. 
Docházelo k vypadávání dřevěných klínů (v nedávné době byl tento problém vyřešen alespoň 
ve vrchlíku tunelu překrytím podskružení plastovým pletivem, viz. Obr. 1) a tedy k ohrožení 
provozu a k dalšímu negativnímu ovlivnění pažící funkce výdřevy. 
V době přípravy projektu nebylo možné z důvodu nedostatku výluk odstranit výdřevu 
zakrývající ostění na větší části tunelu. Realizační projekt tedy vycházel zejména z 
existujících starších podkladů jako tunelová kniha, projekt podskružení (srpen 1973), 
inženýrsko-geologický průzkum (Inset, prosinec 2000), atd. 
 

 
Obr. 1 – portálový úsek - průsaky vody (v zimě rampouchy, ledopády) 
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Obr. 2 – vypadané spárování, vyjíždění zdících kamenů (klenáků) 

5. Původní projekt výměny podskružení 
Na základě dostupných podkladů navrhl projektant kompletní výměnu podskružení a jeho 
nahrazení systémem přikotvených výztužných sítí, případně lokálním přikotvením 
vyjíždějících zdících kamenů. Název stavby byl Bohuslavický tunel – výměna podskružení. 
Vzhledem k lokalitě (klimatické podmínky) a požadavkům na dlouhou trvanlivost opravy 
bylo výhodné využít sklolaminátové materiály. 
Výztužné sítě byly navrženy z pásků Durglass profilu 30x4 mm, s oky 300x300 mm. 
Z důvodu krátkých výluk a tedy nutnosti rychlého provedení opravy byly navrženy tyčové 
svorníky typu RockBolt, lepené do vývrtu pomocí lepících ampulí Lokset. Předpokládaná 
délka kotev byla 3 m, respektive uvažovaná nutná kotevní délka ve zdravé hornině byla 1 m, 
rozteč kotev maximálně v rastru 1,5x1,5 m.. 
Na základě průzkumu provedeného v roce 2000 projektant předpokládal, že zřejmě nebude 
možné provést 100% kotev lepených, proto byl zhotovitel připravený i na variantu použití 
injektovaných tyčových kotev. 
Předpokládaný rozsah použití kotvených sítí byl 30% pohledové plochy klenby, ve 
zbývajících částech poškozené obezdívky bylo navrženo pouze hloubkové spárování. 
V úseku tunelu u výjezdového portálu, kde docházelo k průsakům vody, byla navržena 
dvoufázová těsnící injektáž. 

6. Aktualizovaný projekt výměny podskružení 
Na jaře 2008 proběhla první etapa opravy tunelu. Při vrtání bylo zjištěno, že rozsah 
rozvolnění horniny za obezdívkou je daleko větší, než prokázal dříve provedený IG průzkum. 
Z tohoto důvodu nebylo možné použít systémově lepené svorníky, ale naopak byly 
s výjimkou několika kotev použity injektované závitové tyče typu IBO. 
Předpokládaný rozsah použití kotvených sítí byl navýšen na 40% pohledové plochy klenby. 
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Obr. 3 – Upravený návrh (rozsah kotvení) 

7. Realizace 
Původní výdřeva byla na celém opravovaném úseku odstraněna a odvezena na skládku. 
Následně proběhla vizuální prohlídka ostění a byl stanoven přesný rozsah opravy. Byl také 
určen počet profilů pro měření případných konvergencí. 
Z důvodů bezpečnosti práce a pro rovnoměrný roznos případných deformací klenby do 
podpěrných skruží byly mezi kolejnice a kamenné ostění osazeny dřevěné hranoly zajištěné 
klíny. Hranoly byly osazeny vždy tak, aby nebránily spárování. 
Stávající povrch ostění byl zanesen zplodinami z provozu parních (dříve) a zejména 
dieselových motorů. Tyto saze výrazně ovlivnily degradaci obezdívky a spárování. Po 
odstranění původní výdřevy a osazení podpůrných hranolů byl povrch ostění očištěn 
otryskáním tlakovou vodou. 
Trny pro osazení geodetických bodů byly navrtány a zalepeny do obezdívky. Nulté měření 
(nulové čtení) bylo provedeno před odstraněním skruží, první měření bylo provedeno těsně po 
odstranění skruží. 
Zajištění klenby bylo provedeno pomocí injektovaných tyčových kotev IBO (samozávrtné 
ocelové tyče), aktivovaných prostřednictvím plastových roznášecích desek kruhového tvaru a 
matic. Podpěrný efekt skruží byl nahrazen prefabrikovanými výztužnými sítěmi ze 
sklolaminátových pásků Durglass (profil 30x4 mm), s oky 300x300 mm. Rozměry sítí byly 
4000x2200 mm. Byly kladeny vždy delším rozměrem v podélném směru. 
Injektáž kotev byla provedena jako dvoufázová. V první fázi byla do rozrušeného 
horninového prostředí injektována napěňující hmota WilkitFoam. Následně byla provedena 
kotvící injektáž hmotou CarboPur. 
Standardní délka kotev byla 3 m. V místech, kde byla při vrtání zjištěna za ostěním zdravá 
pevná hornina, byly s výhodou využity sklolaminátové kotvy Rockbolt délky 3 m, lepené do 
vrtu ampulemi Lokset. 
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V rámci opravy byly výše popsaným způsobem zajištěny dva úseky tunelu délek 11 m (tři 
řady sítí), respektive 4 m (jedna řada sítí) 
 

 
Obr. 4 – osazování výztužných sítí 

 

 
Obr. 5 – vrtání kotev 
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Obr. 6 – hotové nové „podskružení“ u výjezdového portálu 

 
Ocelové rámy z kolejnic včetně distančních tyčí byly odstraněny, rozřezány  a odvezeny na 
skládku. Kotevní šrouby byly uřezány na líci obezdívky, odřezané části byly rovněž odvezeny 
na skládku. 
Spárování zdiva proběhlo v celém sanovaném úseku, kde byly bourány původní skruže. 
Zdegradované spárování bylo odstraněno při otryskání ostění tlakovou vodou. Prázdné spáry 
byly vyčištěny stlačeným vzduchem. 
Složky malty: hydraulické pojivo, cement portlandský, písek křemenný frakce 0 – 4 mm. 
Spárování bylo provedeno ručně na hloubku min. cca 50 mm. 
Těsnění klenby proti průsakům vody bylo provedeno rubovou dvoustupňovou injektáží. 
V první fázi byla provedena výplňová injektáž napěňující hmotou WilkitFoam. Tato injektáž 
minimalizovala spotřeby materiálu pro následnou těsnící injektáž. Ve druhé fázi byla 
vytvořena těsnící clona z injektážní hmoty CarboPur. 
Prostor za portálovou římsou výjezdového portálu byl vyčištěn od náletové zeleně. Vyčištění 
od náletové zeleně a hlíny bylo prováděno ručně se zajištěním bezpečnosti pracovníků. Plocha 
za římsou byla zpevněna kamenným obkladem z lomového kamene do betonového lože. 
Spáry mezi kameny byly vyplněny cementovou maltou. 
Pro sledování konvergencí během stavby a po dokončení stavby (odstranění skruží) byly 
v tunelu osazeny konvergenční profily s odraznými terčíky, nasazenými na trnech zalepených 
do vrtu. Byly měřeny horizontální a vertikální posuny měřících bodů se zaměřením postavení 
totální stanice, tedy bylo prováděno relativní měření v absolutních souřadnicích. 

8. Závěr 
Vzhledem k tomu, že první etapa opravy tunelu již proběhla, je možné konstatovat, že 
navržené řešení je vhodné pro výše popsaný způsob a rozsah poškození. Jedná se o jedinečné 
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a úspěšné využití již známých a používaných materiálů a technologií pro nový účel. Je 
potřeba zde uvést několik specifik a závěrů vyplývajících zejména z průběhu realizace. 
I přesto, že projektant měl k dispozici více archivních podkladů, včetně relativně nedávného 
IG průzkumu, ukázalo se, že skutečnost je horší než předpoklad a že je nutné upravit pracovní 
postupy a změnit technologii kotvení. Relativně levné lepené samozávrtné kotvy, jejichž 
výhoda kromě ceny je v bezkonkurenční rychlosti provedení (kompletní aplikace jedné kotvy 
trvá 10 až 20 minut), musely být nahrazeny dražšími injektovanými kotvami, jejichž 
provedení je i časově mnohem náročnější. Při nedostatku plných výluk, tedy času, je každé 
zdržení stavby problematické i v případě, že stavba probíhá nepřetržitě 24 hodin denně. 
Vzhledem k tomu, že realizace byla zahájena na konci března, byly klimatické podmínky na 
stavbě relativně špatné (a to i v tunelu zakrytém plachtou) a ztěžovaly průběh stavby. Při 
teplotách pod 5°C (v noci i přes den) nebylo možné vůbec provádět spárování. Menší strojní 
zařízení jako např. injektážní čerpadla bylo nutné zahřívat. Při použití chemických hmot pro 
injektáž a kotvení bylo nutné počítat s jejich pomalejší reakcí a tedy s dalším zdržením prací. 
Ačkoliv oprava Bohuslavického tunelu je objemem prací a financí spíše menší stavbou, 
ukázala se jako velmi pozitivní stálá přítomnost projektanta na stavbě jakožto odborného 
dozoru zhotovitele a zástupce investora. Všechna rozhodnutí týkající se změn v technologii 
nebo v rozsahu prací oproti předpokladům v projektu mohla být uskutečněna okamžitě a 
přímo na místě bez jakéhokoliv zdržení. 
Připravenost projektanta a zejména zhotovitele kotvení a injektáží na použití více technologií 
byla prozíravá a díky ní se podařilo úspěšně dokončit plánovaný úsek opravy v termínu. 
Zhotovitel se rozhodl z bezpečnostních důvodů změnit postup prací oproti projektu tak, že 
výztužné sítě byly osazovány před odstraněním skruží. Vzhledem k rozteči skruží 900 mm a 
rozměrům sítí bylo jejich zasouvání za kolejnice poměrně problematické a byla ohrožena 
soudržnost prefabrikovaných spojů výztužných pásků. Konvergenční měření neprokázalo 
žádné výraznější deformace klenby ani na portálu, ani uvnitř v tunelu. Obavy 
z neočekávaných nebo nadměrných deformací klenby se tedy nenaplnily, nicméně způsob 
stavby podobný tzv. observační metodě byl zvolen správně a v dalších etapách bude 
postupováno podobně. 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRAŽSKÉHO PORTÁLU TUNELU 

PRACKOVICE NA DÁLNICI D8 PŘES ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
 

Abstract 

Constant application of the observation method rules for the design and construction of 

support to portal walls of bored tunnels in the difficult geological conditions of a disused 

quarry. 

1. ÚVOD 

Nově budovaný úsek dálnice D8 0805 Lovosice-Řehlovice je posledním nedokončeným 

dálničním úsekem dálnice Praha-Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN, který dále 

pokračuje do Drážďan. Tento poslední úsek prochází chráněnou krajinnou oblastí České 

středohoří, trasa byla doporučena Ministerstvem životního prostředí ČR na podkladě 

krajinářského vyhodnocení zpracovaného již v roce 1994 podle tehdy platné metodiky. 

Pro upřesněnou trasu byla, podle podmínek stanoviska v roce 2000, vydána výjimka 

pro průchod dálnice chráněnou krajinnou oblastí České středohoří a následně v roce 2002 

bylo vydáno i územní rozhodnutí. V loňském roce bylo vydáno stavební povolení pro tunel 

Prackovice a v letošním roce, v 1.Q, se předpokládá vydání stavebního povolení pro tunel 

Radejčín. 

V daném úseku jsou dvě dvojice ražených dálničních tunelů s názvem tunel Prackovice 

a tunel Radejčín. Oba dálniční tunely jsou jednosměrné, dvoupruhové kategorie T 9,5 m. 

Tunel Prackovice je dlouhý cca 270 m, tunel Radejčín je dlouhý cca 600 m. 

V současné době se buduje pouze tunel Prackovice ve velmi složité geologii, masivu 

hřebene kopce Debus, ve vrcholové partii bývalého Prackovického lomu nad obcí Prackovice. 

2. DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUM 

V předstihu byla v budoucí levé tunelové troubě vybudována průzkumná štola. Tuto 

štolu se nepodařilo vybudovat v celé ražené délce budoucí tunelové trouby, neboť 

na portálové stěně tunelů nebylo možné vybudovat portál průzkumné štoly ani ji zarazit jiným 
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způsobem. Bylo operativně rozhodnuto o jejím zkrácení a zahájení ražby bylo provedeno 

přes těžní šachtu.  

Dále bylo pak rozhodnuto provést před zahájením realizačních prací ještě doplňující 

průzkum pro ověření druhu a kvality tunelového prostředí v prostoru chybějící části 

průzkumné štoly pražského portálu dálničního tunelu Prackovice. 

Vrtný průzkum byl doplněn geofyzikální nepřímou průzkumnou metodou – mělkou 

refrakční seismitou. Průzkum upozornil na možnost zastižení starého důlního díla (štoly 

ložiskového průzkumu) a zastižení nehomogenního prostředí ve formě hlinitoúlomkovitě 

rozložených tufů s výskytem pevnějších bloků horniny bazaltových žil.  

Území bývalého lomu na čedič vytváří mimořádně komplikované podmínky jak 

pro zajištění vlastního portálu tak i pro ražbu dálničních tunelů. Přípravné práce k zahájení 

ražby průzkumné štoly z pražského portálu odhalily výraznou nestabilitu masivu, který byl 

způsoben „natřesením“ seizmickými účinky někdejších hromadných komorových odstřelů 

ve starém prackovickém lomu. 

 
obr.1 Horninové prostředí, které bylo nutné dopředu sanovat TI (trysková injektáž) 

3. ZÁKLADNÍ NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PORTÁLU 

Geologická stavba masivu Pražského portálu je mimořádně komplikovaná a to jednak 

z titulu pyroklastického charakteru hornin a také z titulu ovlivnění masivu těžbou lomu 

v těchto místech. 
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Hlavní statické schéma zajištění portálu je tížná zeď vytvořená soustavou kotevních trnů 

(hřebů) v kombinaci s plošnou skořepinou stříkaných betonů se sítěmi na svahu portálové 

stěny. Povrchová napětí, vzniklá postupným odtěžováním části svahů se prostřednictvím 

hřebíků (ukotvených do skořepiny stříkaných betonů) přenáší do hlubších partií masivu. 

 Tak dojde postupně k vytvoření stabilního bloku kvazigravitační zdi. Pramencové 

kotvy, umístěné ve třech úrovních, zajišťují celkovou stabilitu tohoto bloku z hlediska 

možného sesuvu. 

 
obr.2 Postupná výstavba po etážích na přitěžující lavici 

4. SANAČNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY PORTÁLU 

Pro zajištění čelní stěny a bočních svahů portálu bylo nutné zajistit spolehlivou funkcí 

ocelových tyčových kotev – kotevních trnů (hřebíků), které jako ocelová táhla armují podloží. 

Tyto prvky musí svými vlastnostmi a prostřednictvím cementové zálivky (injektáže) přenášet 

tahová napětí od povrchu do vnitřních oblastí zajišťovaných svahů. Toto nebylo možné 

zajistit spolehlivě a všude (na základě vyhodnocení zkušebního pole a výsledků průkazních 
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zkoušek tahových účinků hřebíků). Proto byla dodatečně navržena předstihová sanace 

horninového prostředí v oblasti 1. a 2.pracovní úrovně. Teprve do sanovaného prostředí bylo 

možné osadit tyčové kotvy a aktivovat je cementovou zálivkou. 

Po celou dobu bylo prováděno geodetické měření deformace svahů portálu, tzn. měření 

absolutních změn prostorové polohy bodů, osazených na stěnách portálu, které slouží 

k ověření jejich stability. Na základě vyhodnocení výsledků měření, velikostí a tendencí 

deformací byla přidána další, spodní 3.řada lanových kotev.  

5. STŘEDOVÝ BETONOVÝ STABILIZAČNÍ BLOK 

Stabilita středního opěrového klínu (ponechaná neodtěžená část horniny před portálem) 

se ukázala ve spojitosti s porušením některých kotev v pravé části pražského portálu jako 

nedostatečná. Na základě výsledků GTM a po projednání na zasedání RAMO za účasti 

soudního znalce, bylo rozhodnuto doplnit středový klín o nový monolitický blok založený 

na šikmých mikropilotách. Toto dodatečné zesílení je schopno klást odpor potenciálním 

pohybům či silám pocházejícím z horninových tlaků na portál. Dále bylo rozhodnuto provést 

co nejdříve uzavření primárního ostění obou ražených tunelových trub v oblasti přiléhající 

k portálové stěně. Tyto práce proběhly velmi rychle a umožnily pracovní přestávku v době 

vánočních prázdnin. 

 
obr. 3 Středový opěrný klín zesílený betonovým stabilizačním blokem založeným 

na mikropilotách 



 90 

6. ZÁVĚR 

I v nepříznivém geologickém prostředí se dá stavět dle zásad observační metody. 

V průběhu realizace díla se provádí geotechnická měření, pravidelně se vyhodnocují a 

operativně přijímají doplňující technické opatření. V našem případě došlo k úpravě realizace 

základních nosných prvků díla, tj. hřebíků a doplnění zajištění o další 3.kotevní úroveň.  

Následně byla nejslabší část zajištění středový opěrný klín (dle vyhodnocení výsledků 

GTM) doplněna o středový betonový  blok založený na mikropilotách. Měření realizovaná 

v době vánočních svátků v rámci GTM ukázala, že konstrukce Pražského portálu je stabilní. 

 

AD, projektant DSP Pragoprojekt, a.s. 

Zpracovatel RDS Valbek, s.r.o.; Tubes, s.r.o.; FG Consult, s.r.o. 

Zhotovitel GTM AZ Consult, spol. s r.o. 

Zhotovitel díla Sdružení SSŽ, a.s. + Metrostav, a.s. 

Podzhotovitel díla Subterra, a.s.; Zakládání staveb, a.s. 
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PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU 
 

Abstract 

The article deals with obtaining various data and information about tunnel state which should 

serve as support for high-quality projects of rehabilitation works. Drilling of small diameter 

boreholes is used for obtaining of this information. This information contain primarily 

dimensions and quality of tunnel lining, waterproofing layer, existence and state of void 

spaces behind lining, water ingresses and leakages etc. 

 

Úvod 

Před zahájením projekčních prací na projektu sanace tunelu musí být, má-li být projekt sanace 

kvalitní, k dispozici celá řada údajů a informací, na základě kterých je projekt zpracováván. 

Uveden musí být rovněž záměr investora, týkající se záměru a cíle prováděné sanace tunelu 

apod. 

Odborné veřejnosti je známo, že metod a způsobů získávání informací o stavu tunelu, jeho 

historii, současném stavu pokud se týká např. ostění tunelu, stavu hydroizolace, stavu  

za ostěním tunelu, výskytu nebo přítoků vod apod. existuje celá řada. Tyto metody a způsoby 

jsou různě náročné jak z hlediska samotné realizace, tak z hlediska finančních nákladů. Mají 

také velmi různou vypovídací schopnost pokud se jedná o poskytnutí co nejvhodnějších  

a kvalitních  informací a údajů sloužících jako podklady pro zpracování projektu sanace 

tunelu. Dlouhodobě a se touto problematikou zabývá např. akciová společnost AMBERG 

Engineering Brno.  

 

Zkušenosti a poznatky firmy Minova Bohemia z oblasti sanace tunelů 

Při realizaci sanačních prací v rumunských železničních tunelech se vzhledem ke krátkým 

časovým intervalům umožňujícím provádění sanačních prací v tunelech, projevila potřeba 

urychlení injekčních prací s cílem zvýšení objemů provedených sanačních prací v časovém 

intervalu. Bylo potřebné urychlit všechny pracovní operace a zejména pak operace vrtání  

a operace vlastní injektáže. 

mailto:rudolf.ziegler@minovaint.com
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V zájmu urychlení operace vrtání bylo přikročeno k vrtání injekčních vrtů o průměru 14 mm 

s tím, že tyto vrty budou osazovány injekčními těsnícími pakry o průměru těsnícího elementu 

13 mm. Původně byly navrhovány injekční vrty o průměru 30 mm, vrtané pneumatickými 

příklepnými kladivy.  

Při vrtání  injekčních vrtů o průměru 14 mm bylo zjištěno, že vzhledem k průměru vrtu, byl 

čas vrtání jednoho vrtu ať přes konstrukci ostění nebo přes spáry mezi stavebními elementy 

ostění, poměrně velmi krátký. Síla ostění, sestávajícího z žulových kvádrů nebo betonu, činila 

cca 40 – 60 cm a provedení jednoho vrtu trvalo v průměru cca 15 minut. 

 

Použití těsnících pakrů o průměru 13 mm s vnitřní trubkou pro dopravu injekčního media  

se světlým průměrem 4 mm však znamenalo značné prodloužení injekčního času, zvláště 

v těch případech, kdy do injekčního vrtu bylo injektováno 20 a více litrů injekční směsi. 

 

Bylo přistoupeno k řešení, které spočívalo v rozšíření úvodní část injekčního vrtu o průměru 

14 mm po délce cca 100 mm na 30 mm tak, aby do vrtu mohl být použit injekční těsnící pakr 

o průměru 28 mm, vybavený vnitřní trubkou pro dopravu injekčního media se světlým 

vnitřním průměrem 10 mm. Toto řešení se ukázalo jako velmi účinné. Rozšíření úvodu 

injekčního vrtu o průměru 14 mm na průměr 30 mm v délce cca 100 mm bylo z hlediska 

prodloužení času vrtání minimální, kdežto urychlení vlastní injektáže bylo několikanásobné. 

 

Při vrtání maloprofilových injekčních vrtů byly zjištěny některé poznatky, které byly využity 

při provádění dalších sanačních prací a při zpracovávání návrhů na provádění sanačních prací 

a zejména injektáží.  

 

Obr. 1 

Princip vrtání vrtů s rozdílným průměrem 
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Způsoby získávání informací 

Na základě dosavadních poznatků a zkušeností, získaných zejména při realizaci sanačních 

prací v rumunských železničních tunelech, doporučujeme provádět průzkumné vrty o průměru 

14 mm. Tímto průměrem vrtáku je možno při použití vhodné vrtačky např. HILTI realizovat 

vývrt do hloubky až 1000 mm, případně více a to i v případě provrtávání tvrdých materiálů 

ostění jako např. žula, pískovec apod. nebo betonová konstrukce. Vzhledem k tomu, že síla 

ostění tunelu se pohybuje v rozmezí od 0,4 do 0,8 m je délka vrtu dostačující a je také 

vytvořena možnost navrtání nebo ověření průvodních hornin nebo zemin tunelu.  

U betonových nebo jiných konstrukcí ostění může být tloušťka ostění větší a bude pak zřejmě 

potřebné volit větší průměr průzkumného vrtu včetně výkonnějšího vrtacího zařízení 

s ohledem na délku průzkumného vrtu. V případě větších volných prostor za ostěním tunelu je 

možno příslušný údaj zjistit např. pomocí armovacího prutu. 

 

Údaje a informace získané realizací maloprofilových průzkumných vrtů. 

 

1. Kvalita a parametry ostění tunelu 

Prováděním průzkumných vrtů do materiálu stavební konstrukce ostění tunelu je možno 

orientačně zjistit nejen jeho sílu – tloušťku, ale také ověřit jeho stávající kvalitu. Materiál 

ostění tunelu je zpravidla daleko pevnější ve srovnání s výplňovým materiálem za ostěním 

tunelu, eventuelně s volným prostorem za ostěním tunelu. Není tedy problém rozpoznat tento 

rozdíl a podle zavrtané délky vrtáku stanovit orientačně sílu ostění tunelu.  

Rychlost postupu vrtání do materiálu ostění tunelu nebo do výplně spár mezi jednotlivými 

stavebními elementy ostění při určité přítlačné síle svědčí o kvalitě materiálu ostění. Zkušený 

pracovník nebo technik je schopen podle rychlosti postupu vrtání a působícím přítlaku  

na vrtačku odhadnout stav vrtaného materiálu. Pomalý postup vrtání při velkém přítlaku 

svědčí o dobrém stavu materiálu ostění a naopak rychlý postup vrtání při poměrně malém 

přítlaku nebo “propadávání“ se vrtáku do materiálu svědčí o jeho nepevnosti, propustnosti, 

porušení apod. Takto orientačně získané informace lze použít pro rozhodování o další 

existenci nebo úpravách ostění tunelu. Mohou být také vodítkem pro stanovení způsobu 

sanace tunelu, použití sanační technologie a pod. 

 

2.  Hydroizolace ostění tunelu  

V některých případech byla na ostění tunelu při jeho stavbě prováděna hydroizolace, 

zpravidla byla vytvořena hydroizolační vrstva z různých nepropustných materiálů, např. 



 95 

asfaltů, jílů, cementů apod. nebo byla vytvářena z ocelových, zřídka z jiných kovových 

plechů. Často však nebyla realizována vůbec, protože přítoky vody na ostění tunelu v době 

jeho stavby se neprojevovaly a nebo nebyly předpokládány. Projevy vody v tunelu jako jsou 

průsaky na ostění tunelu nebo vytékání vody ze spár mezi kopáky případně z dilatačních spár 

jsou nezvratným důkazem porušení hydroizolační vrstvy. Příčinou porušení hydroizolace 

bývá zpravidla degradace použitého hydroizolačního materiálu. Vymytí bitumenů z asfaltové 

izolační vrstvy přivodí její degradaci, v případě izolační jílovité nebo cementové vrstvy dojde 

zpravidla k jejímu vyplavení, v případě použití plechů dojde k jejich zrezavění apod. Častá 

jsou také mechanická lokální porušení hydroizolační vrstvy způsobená zpravidla pádem 

horniny nebo bodovým přítlakem kusu horniny za ostěním tunelu. 

Průzkumnými vrty je možné orientačně zjistit stav hydroizolační vrstvy nad ostěním tunelu. 

Po provrtání kopáku ostění tunelu, spáry  nebo betonové konstrukce, které se projeví 

uvolněním odporu vrtačky proti vrtání, zasáhne čelo vrtáku hydroizolační vrstvu. Podle 

stavu částeček hydroizolace, např. asfaltu, bentonitu, jílu apod., které ulpí na čele vrtáku  

po jeho vytažení z vrtu, můžeme orientačně stanovit kvalitu materiálu izolační vrstvy. Pokud 

je izolační materiál ještě přilnavý – lepivý, tvárný a pod., je možno uvažovat o částečném 

porušení hydroizolace. Jestliže na vrtáku ulpí částečky izolace v nekonsolidovaném, 

nesoudržném stavu je zřejmé, že hydroizolace je degradována natolik, že neplní plošně svoji 

funkci. V některých případech se stává, že izolace není již zjištěna vůbec. Obdobná situace 

může nastat v případě použití izolačních plechů. Jejich bezproblémové provrtání je známkou, 

že izolační plechy jsou zcela zkorodovány a hydroizolace není funkční. V případě,  

že průzkumnými vrty jsou zjištěny dostatečné síly izolačních plechů a přesto v lokalitě 

dochází k projevům vody na ostění tunelu, je potřebné ověřit stav vody za ostěním  

a za izolační vrstvou. Zvýšená hladina vody za hydroizolační vrstvoiu může způsobovat 

pronikání vody na překladech izolačních plechů odkud se pak dostává na vnější stranu ostění 

tunelu a dále přes ostění do tunelu. 

 

3. Stav za ostěním tunelu 

Z praxe je známo, že za ostěním tunelu jsou zjišťovány velmi různé stavy. 0stění tunelu může 

být v přímém  kontaktu s masivem hornin nebo zemin, ve kterém se tunel nachází nebo se za 

ostěním mohou nacházet různé výplňové materiály, kterými byly vyloženy prostory mezi 

ostěním a výrubem při stavbě tunelu, nebo jsou prostory vyplněny degradovanými okolními 

horninami, případně naplaveninami a pod. Velmi často jsou za ostěním tunelu zjišťovány 

volné prostory různých rozměrů a objemů, někdy zcela nebo částečně vyplněné vodou. 
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Průzkumnými vrty lze zcela konkrétně zjistit výše uvedené stavy, které se mnohdy podstatně 

liší od různých předpokladů nebo ve srovnání s existující dokumentací tunelu. Podle postupu 

vrtání, přítlaku na vrtačku a rychlost postupu vrtání a dále podle zbytků materiálů ulpělých  

na čele vrtáku je možno orientačně určit jaký materiál se za ostěním nachází, jak je např. 

konsolidován apod. Ze změny pevnosti vrtaného materiálu je možno také orientačně určit sílu 

vrstvy tohoto materiálu. Průzkumným vrtem je také možno zjistit jak daleko od ostění se 

nacházejí průvodní horniny, pokud je délka vrtáku dostačující.   

4.  Stav vody za ostěním tunelu 

Za velmi důležité lze považovat informace a údaje týkající se výskytů vody za ostěním tunelu, 

jejího původ, tlaku, teploty, chemického a minerálního složení a pod. Uvnitř tunelu se na jeho 

ostění vyskytují zpravidla následující lokality s výskytem vody :  

a) lokality s bodovým přítokem nebo průsakem vody 

b) lokality s lineárním přítokem nebo průsakem vody např. pracovní spáry v betonové 

konstrukci nebo spáry mezi jednotlivými elementy ostění apod. 

c) lokality s plošným přítokem nebo průsakem vody např. při plošné degradaci betonové 

konstrukce, porušení elementu ostění např. silně porušeném pískovcovém kopáku     

apod. 

 

Často se stává, zejména ve vápencových masivech, že přitékající voda obsahuje některé 

minerály, které jsou na ostění tunelu schopny vytvářet krápníky – stalagnáty, uvnitř kterých 

pak přitéká do tunelu voda. Protože přitékající voda odkapává na počvu tunelu, přítok vody  

se neprojeví plošně na ostění tunelu. Mnohdy se v těchto lokalitách úplně opomene nutnost 

provedení sanace. Když je pak ostění tunelu zpravidla v závěru realizace sanačních prací 

Obr. 2. 

Zjišťování volných prostor za ostěním 
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očištěno a odkapávající krápníky odstraněny voda z nich vytékající stéká po ostění tunelu  

a vytváří vlhké nebo mokré plochy na ostění tunelu. Tento problém se jeví jako velmi 

závažný v těch případech, kdy investor požaduje “absolutně suchý“ tunel.    

Průzkumnými vrty je možno zjišťovat výskyty vody za ostěním tunelu, jejich intensitu, 

případně tlak a pod. Lokalizovat eventuální přítok vody z masivu na ostění tunelu je možno 

zhuštěním sítě průzkumných vrtů. Lokalizace projevů vody za ostěním tunelu je vodítkem  

pro realizaci drenážních vrtů a pod. Důležitou informací může být také zjištění původu vody. 

Např. při průniku srážkové vody do tunelu je možné volit řešení vedoucí k zamezení průniku 

srážkové vody do tunelu již na povrchu apod. 

Z průzkumných vrtů je možno také odebrat vodu k provedení chemických nebo jiných 

rozborů. 

 

Další využití průzkumných vrtů při získávání údajů a informací pro realizaci sanačních 

prací 

 
Součástí sanačních prací bývají velmi často injekční práce, k jejichž úspěšné a účinné 

realizaci jsou potřebné určité informace o stavu injektovaného prostředí. Jedná se ve většině 

případů o injekční práce za účelem zpevnění nebo utěsnění injektovaného materiálu nebo 

prostředí.  

Jako příklad z praxe je možno uvést silně degradovanou betonovou konstrukci ostění tunelu 

Fabián II v Rumunsku. Nedostatečné informace o stavu betonové konstrukce byly příčinou 

nesprávného stanovení objemu injekčních prací a zejména spotřeby injekčních materiálů pro 

účely jejího zpevnění a utěsnění. 

Údaje a informace o stavu betonové konstrukce z hlediska vhodnosti realizace injekčních 

prací potažmo z hlediska vhodnosti použití určitých injekčních hmot a technologie sanace  

je také možno zajistit pomocí maloprofilových průzkumných vrtů následujícími způsoby : 

• do betonové konstrukce se navrtá průzkumný vrt takové délky, aby nedošlo 

k provrtání konstrukce. Vývrt se osadí těsnícím pakrem a přiváděním stlačeného 

vzduchu nebo tlakové vody se ověří propustnost, případně pórovitost injektovaného 

prostředí. Pokud se takto zjistí, že zkoušené prostředí nepropustné, tlak ve vývrtu 

neklesá, pak nemá ani smysl tento vývrt a potažmo prostředí injektovat. Podle 

rychlosti ztráty tlaku ve vývrtu a natlačeného objemu vzduchu nebo vody je možno 

orientačně posoudit injektovatelnost materiálu. 
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• do betonové konstrukce se navrtá průzkumný vrt takové délky, aby nedošlo 

k provrtání konstrukce. Vývrt se osadí těsnícím pakrem a připojí se k injekčnímu 

čerpadlu dopravujícímu příslušnou injekční hmotu. V tomto případě se jedná o 

zkušební injektáž materiálu nebo prostředí. Na základě výsledků těchto zkušebních 

injektáží je možno pak orientačně stanovit spotřeby injekčních materiálů při provádění 

sanačních prací    

 

Výhody způsobu získávání údajů a informací pomocí maloprofilových průzkumných 
vrtů 
 

1. K provádění maloprůměrových průzkumných vrtů je potřebné minimální strojní  

a energetické zajištění. Jedná se zpravidla o malou elektrocentrálu k pohonu vrtačky, 

zajištění osvětlení a případně pohonu malolitrážního elektrického injekčního čerpadla. 

2. Vysoká mobilita zařízení a pracovníků provádějících průzkumné vrty 

3. Vysoká operativnost při provádění průzkumných vrtů. Např. při zjištění volných 

prostor za ostěním tunelu vznikne požadavek lokalizace těchto volných prostor jak  

ve smyslu jejich rozměrů tak objemů. Síť průzkumných vrtů se určí podle podmínek 

bezprostředně na místě a průzkumné práce se provedou v potřebném rozsahu. 

4. Vzhledem k tomu, že k provádění uvedených průzkumných prací je potřebné 

minimální technické i personální vybavení, jeví se tento způsob získávání údajů  

a informací ekonomicky a finančně velmi výhodný.  
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OSTĚNÍ 
BOHUSLAVICKÉHO TUNELU 

 

Abstract  

Authors in their paper present the way of realisation and practical experince from repair 

work of extremely destroyed brick-work tunnel lining. The railway tunnel was completed in 

1868. There were used glass fibre reinforcing nets, glass fibre rod anchors and injection self-

drilling anchors. 

Anotace: 

Autoři ve svém příspěvku seznamují  se způsobem provádění a s praktickými zkušenostmi 

získanými   při provádění opravy  značně narušeného zděného ostění  železničního tunelu, 

který byl dostavěn v roce 1868.  Při opravě byly použity sklolaminátové  výztužné sítě,  

sklolaminátové  kotevní tyče a  injekční zavrtávané kotevní tyče. 

Úvod  

Jednokolejný železniční  tzv.  Bohuslavický tunel se nalézá na trati Jaroměř – Královec v obci 

Bohuslavice u Trutnova. Jedná se o tunel, jehož stavba byla dokončena v roce 1868. Ostění 

tunelu je zděné z pískovcových kvádrů a kopáků. Délka tunelové trouby činí 187,5 m, 

tunelová trouba není stavebně  rozdělena na tunelové pasy ,  rozdělení na pasy je evidenční na 

19 pasů s délkami 18 x 10m + výjezdový portál v délce 7,5 m. Během 140 let  existence 

tunelu  zde byly provedeny významnější sanace a opravy v letech 1874, 1926 a 1973. V roce 

1973 bylo z důvodu velmi špatného stavu ostění provedeno jeho podskružení ocelovými  

kolejnicovými oblouky s dřevěným pažením. Po dalších  téměř 35 letech provozu tunelu byl 

však technický  stav podskružení i ostění natolik nevyhovující , že bylo nutné  provést 

kompletní výměnu  podskružení  a  zásadní sanaci ostění . Generálním projektantem této 

opravy byla společnost  Amberg Engineering Brno a.s. 

1.Projekční  řešení opravy ostění  

Projektant navrhl kompletní výměnu podskružení    a jeho náhradu přikotvenými výztužnými 

sítěmi  v cca 30 % pohledové plochy klenby, lokálně také přikotvení vyjíždějících a 

mailto:zdenek.cigler@minovaint.com
mailto:martin.melicharik@minovaint.com
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uvolněných pískovcových kvádrů . Ve zbývající ploše poškozeného ostění  předepsal 

projektant hloubkové spárování zdiva. Na základě požadavku dlouhodobé trvanlivosti 

použitých materiálů požadoval projekt použití materiálů sklolaminátových , konkrétně 

sklolaminátových výztužných sítí z pásů profilu 30 x 4 mm , okatost 300 x 300 mm. Pro 

kotvení  výztužných sítí byly požadovány sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt, lepené 

ampulemi Lokset,  délky tyčí 3,0m , vzájemná rozteč 1,5 x 1,5 m. Projektant předpokládal, že 

nebude možné provést  ve všech místech kotevní tyče lepené , a proto byla připravena i 

varianta použití  injekčních zavrtávaných kotevních  tyčí. 

V úseku tunelu u výjezdového portálu se vyskytovaly četné průsaky vody , a proto zde bylo 

požadováno provedení dvoufázové chemické těsnící injektáže.  

2.  Provedení opravy ostění  

Požadované práce byly realizovány na jaře roku 2008 ve dvou etapách.  V etapě první  byla 

provedena náhrada stávajícího podskružení v úseku  km 42, 016 30 – 42, 092 70, v etapě 

druhé pak bylo provedeno utěsnění průsaků vody a náhrada  podskružení v pasu výjezdového 

portálu .  

2.1.  Náhrada stávajícího podskružení v úseku  km 42, 016 30 – 42, 092 70 

V této etapě prací byly prováděny následující činnosti: 

- odstranění  stávajícího dřevěného pažení 

- dočasné vyklínování ocelového podskružení  

- očistění ostění otryskáním 

- osazení geodetických bodů 

- hloubkové spárování zdiva 

- odstranění  stávajícího ocelového podskružení  

- nové zajištění stability tunelové trouby přikotvenými sklolaminátovými sítěmi  

2.1.1. Postup prací ,  projektová změna  

Po odstranění stávajícího dřevěného pažení a po provedení dočasného  zaklínování 

kolejnicových oblouků a očistění obezdívky otryskáním jsme provedli několik průzkumných 

vrtů v délkách 3,0 m ,   5,5 m a  7,5 m o průměrech  32, 42 a 64 mm. Po provrtání  zděného 

kamenného ostění docházelo k propadům  vrtné tyče do kaveren o hloubce  0,3 až 0,8 m. Dále 
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bylo zjištěno, že skalní masiv za ostěním a za drenážní kamennou rovnaninou je značně 

rozrušený .  

Na základě těchto zjištění bylo nutné změnit technologii provádění opravy. Původní 

projektem  navrhované  řešení zajištění stability tunelové trouby počítalo s tím , že 

sklolaminátové sítě budou kotveny  sklolaminátovými  kotevními tyčemi typu Rockbolt K 60 

– 25  osazovanými do vrtů  průměru 32 mm a lepenými ampulemi Lokset. Pro tento způsob 

kotvení však  musí být vrt pro kotevní tyč v celé své délce proveden v pevném skalním 

masivu. .  

Proto byly před zahájením vrtných a injekčních prací  projednány a schváleny tyto změny : 

- sklolaminátové kotevní tyče Rockbolt  K 60 – 25 budou nahrazeny  ocelovými injekčními 

zavrtávanými kotevními tyčemi  typu R 25 

- pro dosažení lepšího účinku vyztužování klenby tunelu budou sklolaminátové sítě Glasspree 

net o rozměru 2200 x 4000 mm s rozměrem ok 300 x 300 mm  kladeny vždy s přesahem o 2,5 

oka tj cca o 750 mm tak, aby   kotevní tyče v krajích sítí byly vždy umístěny až za druhým 

krajním páskem sítě.  

- výztužné  sítě  v jejich okrajových částech  budou ještě doplněny  přídavným 

sklolaminátovým profilem 40 x 5 mm tak , aby bylo vždy  zajištěno kvalitní přichycení sítě 

k ostění pomocí plastové podložky kotevní tyče  . 

2.1.2. Popis provádění prací  

V první řadě  se prováděla  montáž výztužných sítí  na ostění tunelu. Sítě byly před jejich 

definitivním přikotvením provizorně přichyceny k ostění pomocnými ocelovými svorníky 

délky 500 mm. Sítě byly kladeny  na klenbu tunelu vždy delším rozměrem v podélném směru. 

Vrtání vrtů pro kotevní tyče bylo prováděno hydraulickou vrtací soupravou Morath osazenou 

na housenicovém minibagru Kobelco. Minibagr s vrtací soupravou byl  umístěn na 

plošinovém  vagónu,  na tomto vagonu byla v podstatě  umístěna  celá potřebná technologie , 

tj. ostatní strojní zařízení a nářadí , zásoba potřebného materiálu a  pracovní lešení. Vrty pro 

kotevní tyče byly vrtány vždy do středu  pískovcového kvádru. Po zavrtání injekčních 

zavrtávaných kotevních tyčí  R 25 délky 3000 mm se provedlo utěsnění  ústí vrtu plstí . 

Následně byl proveden krátký pomocný injekční boční vrt  průměru 14 mm směřovaný 

z boku přímo do vrtu injekční zavrtávané tyče R 25 . Do pomocného injekčního vrtu byl 
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osazen mechanický jednoduchý pakr a  čerpadlem  DV 97 byla provedena  zálivka ústí vrtu 

polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WFA, spotřeba pryskyřice na zálivku cca 4 kg/vrt.  

         

Vrtací souprava Morath na minibagru Kobelco       Vrtání  injekčních zavrtávanýchtyčí   
umístěná na plošinovém vagonu                              typu R 25     
                                                                                    

Po takovéto přípravě kotevní tyče byla pneumatickým injekčním  čerpadlem S 35 PU 

provedena dvojfázová injektáž. V první fázi bylo nutné provést výplňovou injektáž volných 

prostor , pro kterou byla zvolena silně napěňující výplňová pěna WilkitFoam T,  ve  druhé 

fázi  pak byla provedena injektáž polyuretanovou  pryskyřicí CarboPur WFA. Spotřeba 

pryskyřice WilkiFoam T činila 60 – 75 kg/ kotvu a 16 – 20 kg pryskyřice  CarboPur WFA. Po 

vytvrzení obou směsí byla klenba očistěna od zbytků pryskyřic a následně byla dokončena 

montáž výztužných sítí, na tyče R 25 byly osazeny plastové podložky a  matice. Nutno ještě 

zmínit, že v několika  místech, kde byla při vrtání vrtů pro kotevní tyče zjištěna za ostěním 

pevná hornina, byly  pro kotvení použity  původně projektované sklolaminátové tyče 

Rockbolt K 60-25 lepené ampulemi Loket.  

      

Montáž výztužných sítí                                         Přikotvené sítě před demontáží podskružení 
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2.2. Utěsnění průsaků vody a náhrada podskružení v pasu výjezdového portálu 

  V druhé   etapě prací byla provedena  výměna  podskružení v  celé délce pasu výjezdového 

portálu. Tento pas byl  jediný, ve kterém docházelo k průsakům vody do tunelu, bylo zde 

nutné provést výplňovou injektáž volných prostor za ostěním a těsnící injektáž . Provedením 

těchto injektáží se podařilo odstranit nežádoucí a nebezpečné průsaky vody do tunelu . 

                 

Výztužné sítě v klenbě po odstranění podskružení  

 

2.2.1. Popis provádění prací  

Náhrada stávajícího podskružení sklolaminátovými výztužnými sítěmi Glasspree net  byla 

provedena shodným, výše popsaným způsobem .  

Pro výplňovou injektáž volných prostor za ostěním byly využity průzkumné vrty, do nichž 

byly osazeny jednoduché mechanické pakry, injektáž byla provedena  silně napěňující 

výplňovou pěnou  WilkitFoam T pomocí pneumatického čerpadla S 35 PU . Celková spotřeba 

pěny WilkitFoam T v tomto  portálovém  pasu činila 1680 kg. Tím se minimalizovaly 

spotřeby pryskyřice CarboPur WFA pro utěsnění lokálních průsaků vody. Přímo v  místech 

průsaků se navrtalo pomocí ručních elektrických kladiv celkem 60 injekčních vrtů  průměru 

14 mm , délky dle potřeby 300 – 800 mm. Do těchto vrtů  byly osazeny jednoduché 

mechanické pakry různých délek a čerpadlem  DV 97 se provedla těsnící injektáž. Spotřeba 

pryskyřice  CarboPur WFA  činila 6,5 – 8,0 kg /vrt. Celkově bylo v pasu výjezdového portálu  
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spotřebováno  480 kg  pryskyřice . Na závěr se  po vytvrzení injekčních směsí provedlo 

očistění ostění a zapravení vrtů rychletuhnoucí cementovou směsí.  

3.  Popis a technické parametry nově  použitých materiálů: 

Výztužné sklolaminátové sítě  Glasspree net  a  Durglass net 

Výztužné syntetické sítě Glasspree net a Durglass net jsou určeny pro dodatečné vyztužování 

stavebních konstrukcí a podzemních staveb Sítě jsou tvořeny sklolaminátovými plochými 

profily volitelného rozměru a průřezové plochy, vyráběných ze skelných vláken o vysoké 

pevnosti navzájem spojovaných vinylesterovou respektive polyesterovou pryskyřicí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro účely dlouhodobé jsou používány sítě s označením Glasspree net , u nichž jsou vlákna 

spojována vysoce odolnou vinylesterovou pryskyřicí. V Bohuslavickém tunelu byly použity 

sítě Glasspree net z  plochého  profilu  30x4 mm, rastr sítě 30x30 cm, síť o velikosti 2,2 x 4 m 

Pevnost skelných vláken v tahu    1 000  MPa 

Pevnost plochého profilu     120 kN 
Hmotnost sítě o rozměru 2,2 x 4 m    18,5 kg 
 
Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt K 60 – 25 

kotevní tyče Rockbolt jsou  vyrobené ze skelných vláken navzájem spojených polyesterovou, 

nebo epoxidovou pryskyřicí. Tyče vykazují výborné mechanické vlastnosti , mají vysoku 

odolnost vůči chemickým vlivům a nepodléhají korozi. jsou  opatřeny po celé své délce 

průběžným závitem zvyšujícím spolupůsobení mezi kotevním tmelem a kotevní tyčí a 

současně umožňující nastavování nebo zkracování tyčí v libovolném místě,  součástí 

kotevních tyčí jsou podložky a matice  v provedení ocel nebo plast. 
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                    Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt 

Vnější průměr tyče         25 mm 
Celková průřezová plocha tyče    430 mm2 

Únosnost na mezi pevnosti (tah)                                          > 350 kN 
Střihová pevnost ( střih 900 )      160 kN 
Poměrné protažení na mezi pevnosti             2,5 
pevnost spoje (kotevní malta)     10 MPa 
pevnost spoje ( syntet. Pryskyřice )          13 MPa 
hmotnost tyče        0,9 kg/m 
 
4. Získané poznatky a zkušenosti  

- osvědčilo se  umístění celé technologie a potřebných materiálů na plošinovém vagonu, při 

práci tak vznikaly minimální časové ztráty  

- pro vrtání vrtů pro kotevní tyče a injektáže se nám velice osvědčila  vrtací souprava Morath 

na minibagru Kobelco , kinematika stroje umožňuje velmi dobře vrtat i různě směrované  vrty 

v klenbě  tunelu 

- vzhledem k tuhosti a nepoddajnosti sklolaminátových výztužných sítí bylo dobré pro prvotní 

přichycení sítí  ke klenbě tunelu použít provizorní pomocné montážní svorníky , definitivní 

přikotvení sítí bylo prováděno až později po dokončení instalace kotevních tyčí R 25 

-  aby se předešlo případným deformacím ostění a pro zvýšení bezpečnosti práce byl oproti 

projektu změněn montážní postup, nejprve byla provedena montáž sítí a jejich definitivní 

přikotvení  , teprve poté byla provedena  demontáž stávajícího podskružení  



 106 

- opětovně jsme se přesvědčili, že při sanacích letitých podzemních děl a zejména při 

provádění kotvení do horninového masivu za ostěním je prospěšné provést provozní vrtný 

doprůzkum a ověřit si tak  skutečný stav masivu a proveditelnost projektovaného řešení  

- je důležité , aby zhotovitelé a projektanti byli připraveni na rychlé změny řešení a použití 

více technologií, sanace tunelů ale i jiných podzemních liniových staveb jsou zpravidla  

prováděny v časově omezených výlukách , ve kterých nezbývá příliš času na pomalé hledání 

jiného řešení  

- při sanacích stavebních konstrukcí je v zájmu zajištění kvalitního provedení díla trvale 

potřebné , aby investoři a jiní zadavatelé sanačních prací  tyto plánovali do období 

s příznivými klimatickými podmínkami tak, aby práce nemusely být prováděny při teplotách 

nižších než 50  C nebo dokonce při teplotách pod bodem mrazu, bohužel se u nás velmi často 

setkáváme s požadavky provádět  takovéto sanace v zimním nebo velmi chladném podzimním 

či jarním období  

- vývoj nových materiálů neustále pokračuje, v  současné době by již neměl být velký 

problém nahradit původně projektované sklolaminátové kotevní tyče sklolaminátovými 

injekčními zavrtávanými tyčemi typu Spinmax , které představují novou generaci 

zavrtávacích injekčních sklolaminátových tyčí se zvýšenou odolností na krut a tahovou 

pevností. Tyče jsou určeny pro přímé zavrtávání do horniny s použitím  ztracené vrtací 

korunky, vnější závit tyče odpovídá standardu R 32 dle EN ISO 1720. Tyče jsou určeny pro 

rotační vrtání do zemin a hornin do pevnosti maximálně 60 MPa. sou již dodávány  

Závěr 

Závěrem je možné konstatovat, že se díky snaze hledat a najít smysluplné a spolehlivé řešení 

a rovněž díky slušné vzájemné komunikaci a spolupráci všech zúčastněných subjektů podařilo 

splnit úkol i při nutnosti postupně během realizace prací upravovat  a měnit projektové řešení. 

Měřením konvergencí v opravovaných úsecích tunelu  nebyly zjištěny žádné významné 

deformace , to zajisté potvrzuje , že zajištění stability ostění Bohuslavického tunelu se 

podařilo. 
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NEOWEBTM BUŇKOVÝ ZPEVŇOVACÍ SYSTÉM 
ENVIRONMENTALLY AWARE PRS SOIL RETENTION 

 
 
 Koncepce PRS 
  
PRS řeší problémy spojené se stabilizací zeminy, k čemuž využívá komplexní systémové 
koncepce, inovační technologie, profesionální technické expertízy a dlouhodobé zkušenosti s 
odborným know how.  
Tým PRS prodejců představuje kvalifikované techniky, kteří v úzké spolupráci se zákazníky 
analyzují každou stránku projektu, a to předtím, než rozhodnou o jeho individuálním, 
ekonomicky efektivním a z hlediska životního prostředí šetrném řešení. V podobě dalšího 
buňkového zpevňovacího systému NeowebTM poskytuje společnost PRS osvědčená a účinná 
stabilizační řešení pro základové polštáře, podkladní vrstvy, ochranu svahů a vodních kanálů, 
nádrže a úložiště, ochranu svahů a příkopů, výkopů, nádrží a skládek, jakož i opěrných zdí.  
 
Naše cíle  
 
Cílem naší společnosti PRS je poskytnout svým zákazníkům nejlepší řešení jejich problémů 
se stabilizací zeminy. Naplnění našeho cíle kvality začíná již  pomocí při zpracování projektu 
a pokračuje spoluprací při instalaci. S námi získáte nejen lepší výsledky, ale také pocit jistoty 
během realizace projektu. Pokud potřebujete  správné řešení Vašeho problému se stabilizací 
zeminového prostředí, spolehněte se naši firmu, která představuje průmyslovou jedničku v 
tomto oboru.  
PRS představuje správná řešení!  

 

mailto:Thomasj@prs-czech.com
http://www.prs-med.com
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Základové polštáře - podkladní vrstvy 
 
Založeno na perforovaném systému NeowebTM firmy PRS, který vytváří spolehlivé základy. 
 
 Perforovaný systém Neoweb díky svému zpevňovacímu účinku zabraňuje smykovému  
porušení a smykovým deformacím sypaných a násypových vrstvených materiálů. Systém 
stabilizuje plnivo, umožňuje rozložení zátěže v plastických zeminách, představuje základovou 
stabilizaci pro dlážděné plochy a stabilizaci nezpevněných vozovek.  
Systém vytváří tuhý podklad s vysokou ohybovou pevností, který při podélném rozložení 
zátěže funguje podobně jako polotuhá deska. Přispívá k rovnoměrnému rozložení zatížení a 
ke snížení kontaktních napětí na podloží. Tloušťku materiálu je možno ve srovnání s 
nehutněnými, neupravenými, nevyztuženými vrstvenými materiály snížit o 50% i více. Místo 
drahých importovaných materiálů je možno použít písek nebo méně kvalitní granulovaná 
plniva.  
 
1. Perforace zvyšuje úhel tření mezi vrstveným plnivem a stěnou buňky a vytváří lepší 
stabilizaci zeminy. Výsledkem je větší celkové rozložení zátěže a stabilita systému.  
 
2. Perforovaný systém usnadňuje podélný odtok nahromaděné zemní a povrchové vody, jehož 
důsledkem jsou stabilnější základové polštáře a podkladní vrstvy v případě saturované 
zeminy.  
 
3. Perforace umožňuje podélné odvodnění mezi jednotlivými buňkami, čímž se snižuje 
negativní vliv zadržování vody v buňkách, jestliže je systém uložen na málo propustném 
podloží.  
 
4. Perforace rovněž umožňuje plnění betonem (který protéká buňkami), dochází tak ke 
zvýšení třecího odporu mezi betonem a stěnami buněk. Tak se při realizaci docílí vynikajícího 
modulárního silničního svršku.  
 
5. Ideální řešení pro sběrné a skladištní dvory, železniční náspy, přístupové cesty s hrubým a 
hladkým povrchem, podklady vozovek,  přístavní plochy, železnice, základové rošty, 
základové patky, uložení pro potrubí a kabely a křížení na nízké úrovni.  
Ochranný systém svahů & svahů vodních kanálů  
 
Perforované stěny buněk zvyšují tvarovou stabilitu svahů a svahů vodních kanálů.  
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Perforovaný systém pro ochranu svahů a příkopů NeowebTM stabilizuje, zpevňuje, ztužuje a 
udržuje vrchní vegetační vrstvu nebo kamenné násypy, a to tím způsobem, že kontroluje 
posuv svahu vyvolaný hydrodynamickou a gravitační silou. Pokud jsou buňky vyplněny 
betonem, vytváří systém pružnou betonovou rohož s vestavěnými expanzními spoji. Ochranné 
systémy s jednou vrstvou nebo více vrstvami splňují širokou škálu strukturálních a 
hydraulických požadavků.  
Začleněním předpínacích lan (výztuh) na strmých svazích přispívá k dodatečné stabilizaci. 
Používá se také v takových případech, kdy geomembrána, půdní nebo skalní povrch brání 
ukotvení stupňovitými zářezy, skobami nebo pilotami.  
Kotvení Neowebu s předpjatými výztužemi/lany umožňuje a zajišťuje ukotvení v patě nebo 
koruně svahu a svahu kanálu.  
1. Perforovaný systém zajišťuje paralelní odvodnění materiálu výplně, snižuje možnost 
přesunu a sesuvu materiálu po svahu dolů. Výsledkem je vysoká stabilita systému.  
 
2.  Zvýšený součinitel tření mezi plnicími materiály a perforovanými buněčnými stěnami  
zajišťuje vyšší odolnost vůči vzestupnému posuvu/zvedání vyvolanému mrazem/táním a 
hydraulickou erozí (vyplavováním) výplně.  
 
3. U systémů s vegetací mohou její kořeny prorůstat mezi jednotlivými buňkami, čímž dojde 
k vyztužení vlivem rostlinné hmoty a stabilitě vůči krátkodobému působení vody.  
 
4. Perforace vytváří přirozenější lokalitu pro rostliny a živočichy tím, že umožňuje přesun 
dešťovek a živin mezi jednotlivými buňkami.  
 
5. Perforace usnadňuje průtok betonové výplně jednotlivými buňkami, a tím dochází k 
nárůstu součinitele tření mezi betonem a stěnami buněk. Vznikne  tak vynikající armovací 
systém pro ochranu svahových těles.  
 
6. Řešení PRS NeowebTM je ideální pro násypy, svahy, ochranné obklady břehů, ochranné 
konstrukce zářezů a násypů (kanálů a hrází), ochranné bariéry skládek, výsypky a skládky, 
hráze, plavy a podpěrné pilíře. 

 
 
 
Opěrné zemní konstrukce - stěny - zdi  
 
Perforovaný systém NeowebTM umožňuje aplikace: opěrná zemní konstrukce - stěna - zeď.  
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Vrstvený perforovaný systém NeowebTM představuje opěrný konstrukční systém, který 
vyhovuje veškerým stavebním požadavkům. Tento systém vyniká konstrukční flexibilitou a 
příjemným vzhledem (díky povrchu s vegetací). Vytváří vodorovné terasy, které umožňují 
růst vegetace i v exponovaných vnějších buňkách. Neprostupné otevřené vnější buněčné 
systémy zachycují dešťovou vodu a řídí odpařování spodní vody, čímž vytvářejí přirozenější 
vegetační prostředí.  
Opěrné konstrukce provedené z perforovaných geobuňek NeowebTM mohou vytvářet velmi 
strmé čelní plochy tím, že zachovávají strukturální stabilitu, a to díky své vlastní hmotnosti a 
vnějšímu zatížení. Systém zachycuje boční síly zvláště v případech, kdy je podloží tvořeno 
stlačitelnými a nestabilními zeminami.  
 
1. Zlepšený třecí účinek mezi perforovanou buněčnou stěnou a  zeminou způsobuje vyšší tření 
zadní stěny, čímž dochází k potenciálnímu snížení vodorovných destabilizačních sil a nárůstu 
svislých stabilizačních sil.  
 
2. Perforované buňky s vhodným plnicím materiálem splňují požadavky na odvodnění a 
eliminují potřeby složitějších odvodňovacích systémů.  
 
3. Díky zlepšenému odvodňovacímu systému dochází ke snížení hydrostatických sil,  
důsledkem je  menší hmotnost a hospodárnější výstavba stěn.  
 
4. Neperforované žlutohnědé, zelené nebo speciálně zabarvené čelní panely tvoří konstrukční 
součást, která vytváří lepší splynutí s konkrétním prostředím.   
 
5. NeowebTM je ideální pro svažující se povrchy se stavebním omezením, jako jsou např. 
dálniční náspy. Tento systém je také vhodný pro nedostatečně únosné podloží.  
 
 
V případě aplikací opěrných zemních konstrukcí, zdí a stěn je možno použít upínacích rámů, 
které pomáhají zachovat tvar sekce a rozmístění v průběhu plnících prací.  
 
Vodní nádrže, rezervoáry a skládky odpadů  
 
NeowebTM : společně s geomembránami tvoří nepropustné chráněné povrchy.  
 
Nepropustné vložky jsou využívány v mnoha aplikacích, při kterých je potřeba zadržet vodu 
či kontrolovat vodní rezervoáry, jezírka, hráze a přehrady. Nepropustné vložky představují 
významnou ekologickou přednost  při zakrývání ukončených skládek s nebezpečným 
odpadem nebo pro úpravná zařízení.  
Systém NeowebTM s různými druhy plniv je ideální k ochraně před prokluzem na hladkém 
povrchu. Není potřeba jistit ho zemními kotvami či hřebíky.  
Použitím integrovaných předpjatých lan zachycených na svornících /kotvách/ upevňovacích  
kolících (našroubovaných do předvrtaných otvorů)  lze vytvořit zavěšenou vrstvu 
NeowebTM, která může být přichycena/překryta/položena na ochrannou vrstvu bez použití 
zemního kotvení.  
Betonové výplňové systémy uspokojí většinu požadavků na zařízení pro jímání a kontrolu 
kapalin. Naproti tomu výplň z vegetační ornice je nejvhodnější pro pokrytí skládek, návozů a 
rekultivaci krajiny.  
Štěrková výplň (u skládek odpadů a návozů) umožňuje vytvoření odvodňovací vrstvy pro sběr 
a odvod výluhu do sběrného odvodňovacího potrubí.  
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Standardní rozměry NeowebTM  
Perforované sekce NeowebTM jsou k dispozici v různých velikostech, rozměrech a 
hloubkách buněk. K dispozici jsou buňky s těmito výškami:  
50-65-75-100-125-150-200 mm Rozměry a hloubky buněk jsou dány požadavky na konkrétní 
použití.  
 
Jednoduchá instalace    
Typ  Rozteč svárů (mm)  Plocha sekce (m2)   
PRS 330  330 ± 2.5  20 ± 3%   
PRS 356  356 ± 2.5  20 ± 3%   
PRS 445  445 ± 2.5  30 ± 3%   
PRS 660  660 ± 2.5  40 ± 3%   
PRS 712  712 ± 2.5  40 ± 3%   
 
Úseky se pro usnadnění přepravy složí na menší objem. Při instalaci na místě použití se 
perforované sekce NeowebTM  vyznačují menší hmotností a snadnější manipulovatelností v 
porovnání s pevnými stěnovými systémy.  
 
Další součásti systému   
Další díly používané spolu s úseky perforovaného systému NeowebTM jsou často velmi 
podstatné k dosažení kvalitního finálního výsledku. V mnoha projektech se používají 
polymerická předpjatá lana  nebo spony PRS Neo Clips, čímž se dosáhne optimální kvality 
systému.  
 
Polymerické předpjaté výztuže  
Integrální polyesterová předepínací lana, která jsou začleněna pomocí předvrtaných otvorů do 
perforovaného systému, zajišťují dodatečné uchycení vrstvy NeowebTM k zemnímu 
podkladu. Toto patentované vylepšené řešení poskytuje další stabilitu vůči působení 
gravitačních a hydrodynamických sil, zvláště u příkopů a svahů.  
Aplikace předepínacích lan je zvláště důležitá tehdy, jestliže je v podloží  umístěna 
geomembrána, nebo je podloží tvořeno skalním prostředím, které nedovoluje ukotvení 
pomocí krátkých kotev. Standardní předepínací lana jsou spletena z multivláken z 
vysokopevnostního polyesteru. K systému NeowebTM jsou připevněny pomocí Neo Clips, 
které slouží jako příchytné kolíky nebo kotevní hlavice.  
 
NeoClip  
Neoclip jsou speciálně vyvinuté kotevní hlavice, které se nasadí na konec upevňovací tyče. 
Tím se dosáhne časové i materiálové úspory během instalace, neboť NeoClip ve spojení se 
systémem  NeowebTM nabízí až 25 % úsporu materiálových nákladů, včetně dalších výhod.  
 
Kotevní systém Neo-Anchor     
NeoClip nasazený na konec upevňovací tyče vytváří kotevní systém  Neo-Anchor, který 
představuje liniový, snadno proveditelný způsob ukotvení.  
Rameno NeoClip se přichytí buď na stěnu buňky NeowebTM , nebo na předepínací lano. Tím 
se dosáhne navýšení odolnosti proti smykovým silám a  zdvihu.  
Vylučuje nutnost použití upevňovacích  kotev  ve tvaru J.  
Představuje liniový, snadno realizovatelný kotevní bod/kolík, který zajišťuje vynikající 
kotvení.  
Při použití s předpjatými výztužemi může kotevní systém Neo-Anchor rovněž stabilizovat 
paty nebo koruny svahů a svahů vodních kanálů.  
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Neo-Anchor může také pojit dohromady dva úseky NeowebTM. Neo-Anchor se umístí uvnitř 
buněk na bočním spoji dvou úseků NeowebTM, takže každé rameno svorky zapadne do 
různých buněčných stěn spojovaných úseků. Při spojování úseků NeowebTM pomocí 
systému Neo-Anchor není ale vyloučena potřeba spojení sponami, pokud je vyžadováno 
spolehlivé napojení.  
 
Upevňovací kolík Neo-Clip  
Upevňovací kotva/kolík Neo-Clip se používá ke spojování předpjatých výztuh v určitých 
bodech přenášejících zatížení ve svazích a příkopech. Nahrazuje použití jiných méně 
spolehlivých spojovacích mechanismů.  
 
Perforovaný systém NeowebTM firmy PRS: jednička moderní  
geotechniky  
 
Vyvinuto na základě znalostí problému, jeho pochopení a zkušeností s ním; prověřeno 
rozsáhlým výzkumem a zkouškami. Inovovaný buňkový zpevňovací perforovaný systém 
NeowebTM firmy PRS představuje vynikající kompletní systémové řešení pro stabilizaci 
zemin. V tomto oboru jsou výrobky a technologie společnosti PRS průmyslovou jedničkou.  
Perforovaný systém NeowebTM představuje kompletní technickou vícesložkovou soustavu, 
která obsahuje: perforovanou sekci  NeowebTM,  
specifický plnicí materiál,  
ostatní relevantní složky, které zvyšují kvalitu výsledného řešení.  
 
Perforovaný systém Neoweb obsahuje otvory o specifické velikosti, počtu a rozteči. Skladba 
těchto otvorů vytváří zlepšenou třecí vazbu mezi vrstvenými materiály a betonem, zajišťuje 
zlepšené zpevnění díky kořenové vegetační soustavě a zlepšené podélné odvodnění.  
 
Certifikát jakosti ISO  
Systém řízení jakosti PRS je certifikován podle ISO 9001-2000.  
Veškeré výrobní fáze jsou monitorovány pomocí statistického řídicího procesu. Perforované 
sekce NeowebTM, které jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu, splňují ty 
nejpřísnější standardy kvality před dodávkou na místo použití.  Výrobce  poskytuje záruku na 
chyby materiálu a zpracování.  
 
Přednosti perforace  
 
Tento systém, vyvinutý se zřetelem k potřebám zákazníka, zvyšuje kvalitu ochrany svahů a 
výkopů, svahů vodních  
příkopů/kanálů, stabilizačních opěrných konstrukcí a podkladních základových polštářů a 
zátěžových podložních  
vrstev.  
 
Zlepšené podélné odvodnění prostřednictvím buněčných stěn zajišťuje lepší výsledky v 
nasycených zeminách - 16% otevřené plochy buněčné stěny umožňuje podélný odtok 
přebytečné spodní a povrchové vody.  
 
Větší zablokování buněčných stěn (výplní z hrubozrného materiálu jako jsou štěrk a beton) 
zvyšuje třecí koeficient až na 30%.  
 
Zvýšené prorůstání kořenů vegetační soustavy - kořeny prorůstají mezi buňkami a 
vytvářejí stabilizující vegetační hmotu.  
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Zdravé půdní prostředí - umožňuje průchod vody, živin a půdních mikroorganismů mezi 
buňkami a celým systémem.  
 
Nižší náklady na instalaci a dlouhodobou údržbu díky snížené spotřebě materiálu a 
vyššímu stupni zablokování  
plniva.  
Buňkový zpevňovací systém NeowebTM  
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Karl Gunnar Holter,M.Sc., Engineering Geology, Technical Manager Underground 
Construction, BASF Construction Chemicals Europe AG, Zürich, Switzerland 
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MODERN PRE-INJECTIONS IN UNDERGROUND CONSTRUCTION 
WITH MICROCEMENTS AND LIQUID COLLOIDAL SILICA FOR 
WATER INGRESS REDUCTION AND GROUND IMPROVEMENT 
 
 
1. INTRODUCTION 

Collapses at the tunnel face or unexpected high water inrushes is not a uncommon experience 

when tunnelling in geologically difficult ground like fault zones in alpine terrain or tunnels 

with shallow location influenced by weathering or low rock stresses. 

Tunnelling in urban areas often involve shallow location of tunnels, proximity to existing 

underground structures, as well as establishing connections between underground structures.  

The consequences of a groundwater drawdown or deformations in the ground caused by 

instabilities are particularly unacceptable due to the possible impact on buildings with 

sensitive foundations. 

This paper addresses the issue of how pre-injections in a shallow located tunnel strongly can 

reduce the risk of mishaps. 

The state-of-the art technology within rapid hardening microcements and liquid colloidal 

silica is particularly emphasized. This technology can improve the cost-effectiveness and 

technical feasibility of tunnelling in sensitive environment in difficult ground  significantly. 

 

2. BASIC CONSIDERATIONS  

2.1 The pre-injection concept 

The basic idea of pre-injection is to treat the ground prior to the excavation by injecting a 

grout into the ground.  Injection in this context means the introduction of a grout into the 

ground through drillholes or pipes by the pumping with pressure.  

Pre-injection basically consists of the following main steps: 

1. Drilling of holes or pipes for the injection (placement of the grout by pressure) 

2. Injection until the termination criteria are reached 

3. Evaluation or control of the injection result:  decision regarding repeated injections or 

to commence excavation through the treated ground 

mailto:karl-gunnar.holter@basf.com
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In addition to these three main steps in the actual injection cycle, there is an up front process 

of determining the main scope and location of the injection works.  This includes the 

following important issues: 

• exploratory drillings to determine the initial state of the ground to be treated 

• exact location to establish the drillings for the injection 

• injection method, main features 

• grout types, mix designs 

It is important to understand a pre-injection scheme in tunnelling as a sequence of decisions 

which actively are made at several stages in the injection cycle. Management of the injection 

works is therefore a crucial factor in order to achieve cost-effectiveness. 

 

2.2 What can be achieved by pre-injections? 

Pre-injections can have two main goals 

• reduce the permeability of the ground and hence, reduce the flow of water into the 

tunnel after excavation 

• improve the mechanical properties of the ground and hence, provide improved 

stability of the ground during the excavation and support of the tunnel 

In both these cases the chosen injection method will address the issue of achieving the best 

possible introduction of the grout into the ground. This is a process which aims to optimize 

the drilling pattern in combination with the eventual use of pipes for injection and specifying 

the proper characteristics of the grout. 

In the case of permeability reduction the main goal will be to fill the water bearing 

discontinuities with a stable grout that seals off the water flow. 

In the case of mechanical improvement of the ground properties, the grout eventually will 

need to have a certain final mechanical strength. 

A combination of these two effects is also desirable in many cases. 

 

5. CASE EXAMPLE:  MANERI BHALI HYDROPOWER PROJECT, HEADRACE 

TUNNEL, INDIA 2005-2006 

5.1 The project 

The headrace tunnel for the Maneri Bhali hydroelectric power project phase 2 (Uttaranchal 

Province) underpasses a valley with low rock cover.  The tunnel was excavated by drill-and-

blast and supported by steel sets and lagging with concrete backfill. During the last phase of 
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the construction wet-mix steel fibre reinforced sprayed concrete was also used for rock 

support in the most adverse rock conditions.   The situation with valley underpass and main 

geological formations is shown in figure 1 below. 

 

 
Figure 1. Headrace tunnel of the Maneri Bhali hydropower project. Longitudinal section of 

the difficult zone. (Bahadur et al. 2007) 

The valley corresponds to a weakness zone which intersected approximately 300 m length of 

the tunnel.  The weakness zone exhibited densely jointed and partially crushed mica-quartzite 

schist. In-situ fine grained crushed material in the silt fraction occurred as joint fillings.  The 

entire weakness zone was highly permeable; hence high water inflows were encountered.  

The valley had been underpassed with serious difficulty several years earlier. No pre-

injections were carried out at this stage. Hence, large water inflows in combination with a 

very irregular tunnel contour resulting from cave-ins were the result.  In this phase, the earlier 

excavated tunnel portion through the weakness zone was bypassed, in order to create feasible 

conditions for the support and waterproofing of the headrace tunnel. 

 

5.2 The challenge 
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The highly jointed and crushed rock combined with the low overburden of only 20-25 m (of 

which only ca 5 m rock) at the shallowest imposed a critical point in the headrace tunnel. The 

maximum water pressure in the tunnel during the operation of the power plant would be 10 

bars. This would create a potential risk of hydrofracturing and leakages out of the headrace 

tunnel. There would also be a risk of charging of water in the surrounding ground resulting in 

a danger of landslides. 

A technical solution with the following main goals had to be laid out: 

• stabilization and permeability reduction of the ground in the weak zone to facilitate 

the establishment of a sufficient rock support as well as the structural and 

waterproofing lining of the tunnel 

• facilitate safe conditions for excavation and immediate support of the tunnel 

 

5.3 The technical solution 

Previously pre-injections with locally manufactured ordinary portland cement had been 

attempted, but with very limited penetration into the ground. In order to address the difficult 

ground conditions, a two-stage pre-injection scheme with two different grout types was 

undertaken. 

The main feature of the injection method was to inject through grouted steel pipes with a 

length of 2.5 m.  The high degree of jointing and crushing of the rock mass severely limited 

the drilling operation. Each of the steel pipes was therefore used for repeated drilling and 

injection. The first drilling and injection step through the steel pipes reached 6 m in front of 

the tunnel face. The second step reached 8-11 m, and the third and final step reached 13 m in 

front of the tunnel face. 

The first stage consisted of injection of rapid hardening microfine cement. The rapid 

hardening of this cement allowed for a continuous operation with drilling, injections and the 

subsequent re-drilling to larger depth through the same steel pipes without damaging the 

result of the previously injected volume.  

The second main stage was the injection of liquid colloidal silica. Featuring extremely low 

viscosity and grain size in the nanometric scale, the finest joints as well as joints with fillings 

were grouted. A very satisfactory result in terms of water ingress reduction and ground 

improvement was achieved. 

The second stage was geometrically laid out in a way that it would be enveloped by the 

grouted rock mass from the first stage. In this way the injection of the low viscous grout 
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would entirely take place where the microfine cement already had been injected, thus only 

utilizing the colloidal silica for the fine joints. 

 

5.4 Experiences during injection 

During injection it was necessary to limit the maximum injection pressure to approximately 

60 bars. The reasons for this were occurrence of backflow of grout into the tunnel and sliding 

of the packers in the steel pipes.  

The first stage injections with rapid hardening microcement showed a relatively limited grout 

take of only 100-150 kg per m drillhole when the termination pressure of 60 bars was 

reached. Bearing in mind the seepage which was encountered in the drillholes one would 

expect a higher grout take.  

The reason for the relatively low grout take was joint fillings which consisted of the silt and 

clay particles, which in turn limited the penetration of the grout created by filtration.  

The first stage injection fan with microcement was always completed in the full 

circumference of the tunnel before the secondary fan was attempted. The reason for this was 

that the first stage injection provided penetration of grout into the joints with the largest 

apertures.  

The second injection stage with an extremely low viscous grout could therefore be targeted 

for the finer joints and the joints which were partially filled with clay and silt. The secondary 

fan was drilled and injected with liquid colloidal silica with a termination pressure of 25 bars, 

or approximately 100 kg per m drillhole length. 

Injection beyond a pressure of 25 bars with liquid colloidal silica usually showed signs of 

hydrofracturing.  The control of the achieved result was done in two ways. Firstly, the water 

seepage situation after the injection of the two stages was controlled in drillholes.  Secondly, 

the result was observed in the tunnel contour after the excavation of the first round starting 

from the injection location.  In this way the detailed criteria for termination of the injection 

were fine tuned and continuously adjusted. 

The result was a literally dry and stable tunnel contour. No excessive breakouts of rock or 

cave-ins occurred during excavation through the weakness zone. 

 

6. CONCLUSIONS 

The proactive approach demonstrated in both these mentioned cases, by pre-injecting the 

difficult ground ahead of the excavation face resulted in safe, cost-effective an predictable 

conditions during the actiual excavation.  In the Maneri Bhali case, the effects could be 
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directly compared to the poor conditions and heavy water flows observed in the adjacent 

tunnel where pre-injections were not used.  A direct comparison of the effectiveness of 

microfine cements and liquid colloidal silica grout versus ordinary Portland cement was also 

clearly evident. 

The experiences from Maneri Bhali also show that a proactive approach to drilling and 

grouting with a clearly defined method statement and utilizing materials with the proper 

penetration, viscosity and rapid hardening characteristics can significantly reduce the 

construction time through such highly faulted and unstable zones (6 months in by-pass tunnel 

versus 18 months in original tunnel).  The low cost of pre-injection in comparison with post-

injection techniques can also be clearly seen.  The cost for materials on this project came to a 

material cost of approximately Euro 1,200/m versus a similar condition in another tunnel in 

India where polyurethane post-injections were utilized at a cost of approximately Euro 

12,000/m and currently almost 2 years behind schedule. 
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MĚŘENÍ PROPUSTNOSTI GEOKOMPOZITŮ NA ORTOGONÁLNÍCH 
ZKUŠEBNÍCH TĚLESECH  

Abstract 

The hydraulic conductivity coefficient of geocomposites is important parameter for 
evaluation of sealing chemical grouting. There can be problem with preparing of cylindrical 
gocomposite specimens by drilling for permeability measurements in some cases (e.g. 
specimens fall into small pieces of irregular shapes). In such cases shaping of geocomposite 
specimens is easier by cutting than drilling. The paper deals with concept of preparing and 
methods of hydraulic conductivity measurements at orthogonal geocsomposites specimens 
conditions. There are some results of geocomposites permeability measurements in this paper. 

 
1. Úvod 

Injektáže představují jeden z prostředků ovlivňování fyzikálně-mechanických 

vlastností horninového masivu. Význam injektáží v hornictví, v podzemním stavitelství a při 

řešení mnoha geotechnických problémů roste zvláště v posledních letech se současným 

rozvojem chemických injektážních médií. Šířením a následným vytvrzením injektážního 

média v horninách vznikají nové materiály, takzvané geokompozity, které vykazují odlišné 

vlastnosti od vlastností původního injektovaného prostředí. Dle očekávaného výsledku 

injektážního procesu můžeme injektáže rozdělit na zpevňující a těsnící injektáže.  

Význam utěsňování nesoudržných zemin lze spatřovat např., při výstavbě mělce 

uložených podzemních staveb v městských aglomeracích (tunely, metro, kolektory apod.), 

vedených (ražených) v říčních terasách (nesoudržných zeminách) a ve stavebnictví v 

ovlivňování hydrogeologického režimu podzemních vod (utěsňování, odvodňování, udržování 

výšky hladiny podzemních vod apod.) a v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v hornictví 

(problematika vedení důlních děl při výskytu tzv. tekutých písků). Utěsňování zemin může 

sehrát významnou úlohu v ochraně životního prostředí omezením šíření kontaminantů v 

zeminách vznikajících lidskou činností. Zvlášť důležité je to například u ukládání odpadů do 

skládek a úložišť, kde nedílnou součástí je ekologické zajištění podloží těchto zařízení. 

Propustnost zemin je způsobena přítomností pórů, které vytvářejí spojité pórové 

prostředí (prostor), ve kterém může docházet k akumulaci kapalin (převážně podzemní vody) 

a k jejímu proudění při nenulovém tlakovém spádu. Snížení propustnosti nesoudržných zemin 

lze dosáhnout dvěma základními způsoby:  

mailto:soucek@ugn.cas.cz
mailto:stas@ugn.cas.cz
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• Vytvoření prostorově ohraničené nepropustné přepážky v zemině (tzv. podzemní 

stěny), založené v nepropustném podloží, která zabrání průsakům podzemní vody. 

• Druhým způsobem snížení propustnosti nesoudržných zemin je vyplnění pórového 

prostoru injektážním médiem tlakovou injektáží (tzv. těsnící injektáž), které po 

vytvrzení v pórech sníží, popř. zcela znemožní proudění podzemní vody v upravené 

(zainjektované) zemině. 

Údaje o způsobu, možnostech měření propustnosti a efektu utěsnění u geokompozitů 

na bázi nesoudržných zemin a chemických injektážních médií ve většině případů nejsou 

systematicky zpracovány. U geokompozitů nelze vždy při stanovování míry propustnosti 

použít standardní postupy a tvary zkušebních těles vycházejících striktně z metodických 

postupů dle norem pro měření propustnosti zemin, ale je nutné se mnohdy přizpůsobit 

reálným možnostem přípravy zkušebních těles geokompozitů.- 

 
2. Měření propustnosti geokompozitů na bázi chemických injektážích médií 

2.1. Způsob měření _standardní 

Způsob měření propustnosti geokompozitů vychází z metodiky a způsobu měření 

propustnosti zemin při konstantním hydraulickém spádu v triaxiální komoře (neplatná norma 

ČSN 72 1020, CEN ISO/TS 17892-11). Propustnost geokompozitů je určována koeficientem 

filtrace, který se běžně používá pro hodnocení propustnosti zemin a vychází z Darcyho 

zákona (1) pro laminární proudění  

Q = k . I . A    …(1) 
kde: 

Q …..  Objemový průtok (m3.s-1) 
A …..  Plocha průtoku kapaliny (m2) 
I …..  Tlakový spád (--) . 

Je to charakteristika odrážející nepřímo úměrné ztráty potenciální energie konkrétní kapaliny 

(v našem případě odvzdušněné vody) při jejím filtračním proudění testovaným materiálem 

(horninou, zeminou, popř. geokompozitem). Ke koeficientu propustnosti (permeability) (K), 

který je vnitřní charakteristikou samotné horniny, je koeficient filtrace (k) vyjádřen 

následujícím vztahem (2). Koeficient permeability je někdy také udáván v Darcyho 

jednotkách, kdy 1 Darcy je roven přibližně 1.10-12 m2   [1] 

K= k. 
γ
η    …(2) 

kde: 
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K…..  koeficient permeability (m2) 
k…..  koeficient filtrace (m.s-1) 
γ … měrná tíha tekutiny (vody) (N.m-3) 

η .. dynamická viskozita (Pa.s) 

Pro měření propustnosti používáme propustoměr fy Infratest 10-2210, který je sestrojen 

pro měření propustnosti válcových zkušebních těles o průměru 50 a 100 mm. Maximální 

aplikovatelný plášťový tlak v komoře je 600 kPa. Propustnost zkušebních těles je měřena 

pomocí propustoměru v tlakové komoře po nasycení zkušebního tělesa odvzdušněnou vodou 

(zkušební médium). Po odvzdušnění a konsolidaci je zvýšen tlak odvzdušněné vody na spodní 

straně zkušebního tělesa, čímž dojde k vytvoření tlakového spádu, nutné podmínky pro 

proudění vody zkušebním tělesem (ČSN 72 1020, CEN ISO/TS 17892-11). V tlakové 

zkušební komoře je na plášť zkušebního tělesa vyvozován tzv. komorový (plášťový) tlak, 

který zabraňuje proudění zkušebního média po povrchu tělesa. To je nutná podmínka pro 

měření málo propustných nebo nepropustných materiálů (obr č. 1). Pro měření propustnosti se 

používají válcová zkušební tělesa, opatřená pružným návlekem proti pronikání komorové 

vody do vzorku (viz obr. č. 1). Celý propustoměr je vybaven systémem automatizovaného 

sběru dat pro kontinuální měření spodního, vrchního a plášťového tlaku, dále pak pro záznam 

objemu proteklé vody a její teploty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 Tlaková triaxiální zkušební komora 

2.2. Měření propustnosti na ortogonálních tělesech - důvody a způsob přípravy 

vzorků 

U geokompozitních materiálů vzniklých na bázi nesoudržné zeminy a chemického 

injektážního média se poměrně často setkáváme s problémy při přípravě válcových 

zkušebních těles, která potřebujeme pro měření koeficientu filtrace v klasickém uspořádání 

triaxiální komory pro válcová zkušební tělesa. V procesu vrtání z důvodu nevyhovující 

Horní příruba s
odvzdušňovacím ventilem

Válcový plášť

Filtrační destičky

Základna komory s rozvodnými
kanálky a dolní podstavou
zkušebního vzorku

Horní podstava s
odvodňovacími trubičkami

Zkušební vzorek

Pružný návlek ( membrána )

Těsnicí kroužky

Přívod od zdroje komorového tlaku
Přívod od zdroje zpětného syticího tlaku

Přívod od zdroje zpětného
syticího a zkušebního tlaku
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soudržnosti, nízké pevnosti geokompozitů dochází k rozpadání zkušebních těles (viz obr. č. 

2), vymývání jejich kostry (horninového materiálu), popř. jsou ze vzorku vylamovány nebo 

vytrhávány celá zrna a vznikají tak nepravidelná zkušební tělesa, která nelze použít pro 

měření koeficientu filtrace. V těchto případech lze výhodněji tělesa  geokompozitů dělit na 

ortogonální zkušební tělesa pomocí řezání diamantovými kotouči. Pro tyto případy jsme 

upravili metodiku měření propustnosti na ortogonálních tělesech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek. č. 2 Rozpadavost tělesa geokompozitu při přípravě vzorků vrtáním 

2.3.  Měření propustnosti na ortogonálních tělesech – navržená metodika a způsob 
přípravy vzorků 

Propustnost ortogonálních zkušebních těles geokompozitů je měřena v triaxiální komoře 

uzpůsobené pro měření válcových těles o průměru 100 mm. Rozměry podstavy ortogonálního 

zkušebního tělesa jsou voleny tak, aby jejich úhlopříčka nepřesáhla délku cca 85 mm. To 

představuje čtvercovou podstavu tělesa o hraně cca 60 mm. Takto připravené ortogonální 

zkušební těleso je v dalším kroku jeho přípravy opatřeno pryžovým návlekem a zalito do 

pryžové hmoty Lukopren N 8100 ve formě o průměru 100 mm tak, aby podstavy zkušebního 

tělesa nebyly znečištěny zalévací hmotou. Pryžový návlek po obvodu pláště zkušebního tělesa 

zabraňuje zatékání zalévací hmoty do vzorku. Tímto postupem dosáhneme vytvoření sestavy 

zkušebního vzorku ve tvaru válce o průměru 100 mm. Na tuto sestavu je v konečné fázi 

navlečen (nasunut) klasický pryžový návlek, tak jako u vzorků o průměru 100 mm (Obr. č. 3). 

Nerovnosti na čelech vzorku musí být před zkouškou vyplněny propustným materiálem. Je 

používán jemný křemičitý písek k zabránění negativního ovlivnění proudění odvzdušněné 

zkušební vody 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Ortogonální zkušební vzorek geokompozitu po vlastním měření propustnosti 

Zvláštní pozornost byla věnována výběru zalévací pryžové hmoty a stanovení poměru 

komorového a zkušebního tlaku vyvozující tlakový spád zkušební vody ve vzorku. Zalévací 

hmota Lukopren plní funkci obvodové těsnící membrány proti pronikání komorové vody 

vyvozující plášťový tlak na zkušebním vzorku a zároveň eliminuje protékání zkušební vody 

podél stěn zkušebního tělesa (plní tak funkci pružného návleku používaného při měření 

koeficientu filtrace na válcových zkušebních tělesech viz obr. č. 1). Za účelem výběru vhodné 

zalévací hmoty byly testovány 4 typy pryžové hmoty Lukopren s Poissonovým číslem 

v rozmezí hodnot 0,4 – 0,5.  

Pomocí matematického modelování metodou konečných prvků (software CESAR, viz 

obr. č. 4) byl stanoven koeficient pro výpočet bezpečného zkušebního tlaku ve vzorku 

vzhledem k aplikovanému plášťovému tlaku ve zkušební komoře. Koeficient byl stanoven 

z modelů pro různé materiálové charakteristiky jak zalévací hmoty, tak zkušebního tělesa 

(jedná se o hodnoty modulů přetvárnosti a Poissonova čísla). Na základě poměru radiálních a 

tečných napětí (v oblasti kontaktu zalévací hmoty a zkušebního tělesa) a plášťového tlaku (viz 

obr. č 5) byla velikost aplikovaného maximálního zkušebního tlaku vtékající vody do vzorku 

stanovena na 70 % plášťového tlaku. Z důvodu bezpečného přenosu plášťového tlaku na stěny 

zkušebního vzorku a zabránění průtoku zkušební vody podél jeho stěn byla uvažována 

hodnota Poissonova čísla zalévací hmoty 0,4, i když pomocí tlakových zkoušek byla 
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naměřena u vybrané zalévací hmoty byla naměřena hodnota Poissonova čísla 0,49. To vytváří 

určitou úroveň rezervy-jistoty (v tomto případě je hodnota koeficientu koeficient pro výpočet 

bezpečného zkušebního tlaku ve vzorku vzhledem k aplikovanému plášťovému tlaku ve 

zkušební komoře cca 0,9). Navržená metodika a ověření správnosti hodnoty koeficientu pro 

stanovení hodnoty zkušebního a komorového tlaku byla odzkoušena na nepropustném 

ortogonálním zkušebním tělese zalitém do vybrané zalévací hmoty Lukoprén. U této zkoušky 

nebyl zaregistrován průsak zkušební vody zkušební sestavou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4 Schéma výpočetní sítě a aplikovaného plášťového tlaku na zalévací hmotu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 5 Průběh radiálních, resp. tečných napětí působících na stěny zkušebního vzorku pro různé 

hodnoty Poissonova čísla zalévací hmoty SXX, SYY a plášťového tlaku 600 kPa  
 

3. Závěr - měření na geokompozitu připraveném in situ 

Tato metodika byla odzkoušena např. na ortogonálních zkušebních tělesech geokompozitů 

odebraných in situ vytvořených injektáží hrubozrnné pískové vrstvy s příměsí štěrku (D10 – 
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0,2 mm, D50 – 1 mm, D70 - 2 mm) o mocnosti 0,8 – 1 m pomocí injektážní pryskyřice 

Carbostop 40 + 0,8 % Carbostop 40 ACC. Ortogonální zkušební tělesa byla podrobena jak 

zkouškám v jednoosém tlaku, tak vlastnímu měření propustnosti. Jedná se o geokompozit 

s tlakovou pevností cca 2,7 ±0,7 MPa, Poissonovým číslem cca 0,15 a modulem přetvárnosti 

cca 100±37 MPa. Koeficient filtrace při 10°C (k10) u těchto materiálů byl naměřen na 

ortogonálních zkušebních tělesech v rozmezí cca 3.10-6-3.10-7 m.s-1. Z následujících grafů je 

zřejmé, že se zvyšováním plášťového tlaku dochází ke změně pórového prostoru 

pravděpodobně postupným stlačováním injektážní hmoty (dochází k zhutňování napěněné inj. 

hmoty a tedy k  jejímu zpevňování) ve vzorku, popř. zvyšováním kontaktů na zrnech. To se 

projevuje nelineární změnou objemu pórového prostoru. Tento stav koresponduje se změnou 

koeficientu filtrace v závislosti na velikosti plášťového tlaku (viz obr. č. 4). 

 

•  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Obrázek č. 6 Změna koeficientu filtrace v závislosti na velikosti plášťového tlaku, změna 
pórového prostoru v závislosti na plášťovém tlaku 

Srovnáním koeficientu filtrace injektované vrstvy stanovené nepřímým způsobem (k=0,01-

0,015.D10
2 = cca 10-4 m.s-1)[2] lze konstatovat, že teoreticky došlo ke snížení koeficientu 

filtrace o cca dva až tři řády. Na velikost koeficientu filtrace bude mít vliv i momentální 

vnější zatížení geokompozitního tělesa. Z prvotních zkušeností z měření koeficientu filtrace 

na ortogonálních zkušebních tělesech, lze konstatovat, že navržený způsob přípravy a měření 

koeficientu filtrace lze provézt i na těchto tělesech s nepatrnou změnou v procesu a způsobu 

jejich přípravy.  
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ŽELEZNIČNÍ TRAŤ ČESKÉ VELENICE – ČESKÉ 

BUDĚJOVICE, SANACE NÁSPU V KM 189,800 – 190,050 V OBCI 
HLUBOKÁ U BOROVAN 

Abstract 
The aim was the determination of the stability of embankments and the proposed 

variant of the upper part of the reconstruction of the embankments with vertical micropilots. 
To minimize deformation was solved with a variant of deep foundations using mikropilots 
Ischebeck and geotextile Geoweb. Static assessment has been solved by the programming 
system Plaxis 2D.  

Úvod 
Tento příspěvek se zabývá rekonstrukcí řelezničního násypu  v obci Hluboká u 

Borovan v celkové délce 250 m. Předmětem matematického posouzení se stal nejvyšší řez 
(P7) s cílem optimalizovat vhodnou metodu sanace. Cílem bylo stanovení stability násypu a 
to pro navrhovanou variantu rekonstrukce horní části násypu se spolupůsobením svislých 
mikropilot (střední část násypu).  
 
Geotechnické vlastnosti zemin a hornin 

Pro řešení násypů byly zpracovány matematické modely vycházející z geometrie 
svahu (měřická služba, projekt) a vlastností zemin (laboratorní měření). Fyzikální a 
mechanické vlastnosti zemin byly převzaty z výsledků provedených laboratorních zkoušek 
firmou SG Geotechnika a.s., popř. normy (ČSN 731001). Tyto modely byly řešeny 
programovým systémem PLAXIS 8.2. Professional, který umožnil predikovat chování násypu 
a masivu v jeho okolí .  

Sledované veličiny z výsledků 
- model 2D: 

 - oblasti porušení (podmínka Mohr-Coulomb) 
 - celkové deformace v modelu a řezu 

 - stupeň stability s vykreslením nejnebezpečnější oblasti tvorby smykové 
plochy 

Programový systém PLAXIS 2D byl speciálně vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 
geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. Jedná se o 
komplexní výpočetní systém, jenž umožňuje  simulaci nelineárního chování zemin, dává 
možnost modelovat jak hydrostatické, tak i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také 
vzájemnou interakci mezi konstrukcí (výztuž, kotvy, geotextilie,stěna) a zeminou. Součástí 
programu je automatický generátor sítě konečných prvků s možností globálního či lokálního 
zjemnění sítě. Kromě trojúhelníkových prvků s 6-ti uzly (s polynomem 2. stupně pro 
trojúhelníky) jsou k dispozici rovněž 15-ti uzlové trojúhelníkové prvky s kubickým 
polynomem. K řešení úlohy byl použit základní Mohr-Coulombův konstitutivní model. 
 

mailto:waltec@waltec.cz
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  Na základě popisů vrtného jádra z provedeného průzkumu lze zeminy ve sledovaném 
území charakterizovat následovně: 

 
 

1.  Jíl písčitý – F4 CS   
 

Vyskytuje se v horní části násypu v ověřené mocnosti 1,6 m.  Je hnědé barvy 
nevápnitý, pískový podíl je dobře zrněný, pevné konzistence se střední plasticitou. 
Jedná se o zeminu nebezpečně namrzavou, málo propustnou až nepropustnou. Jeho 
část byla odstraněna. 

 
2. Jíl se střední plasticitou – F6 CI (tuhý) 

 
Tvoří spodní část násypu v mocnosti 2,5 m s relativně nízkým modulem Edef = 

3 Mpa. Přes obě tyto vrstvy budou instalovány mikropiloty v celkové délce 10 m (do 
CS pevné konzistence)  

  Směrné normové charakteristiky zjištěné zeminy a tabulková výpočtová únosnost Rdt   
 

 
Popis provádění mikropilot TITAN 73/53 

Po snesení koleje a odtěžení svršku v délce 250 m mohly být zahájeny přípravné práce 
pro provádění  mikropilot . Před započetím vrtných a injekčních prací na  pláni bylo 
provedeno  vytýčení  závrtných  bodů jednotlivých  mikropilot.  

Mikropiloty  typu Titan 73/53  byly navrženy s horizontální roztečí  3,0  m  v osách 
obou kolejí v šachovitém rozmístění. Délky mikropilot  činily 7,5 m. Vrtné práce byly 
prováděny hydraulickou vrtnou soupravou typu COMACCHIO MC  600 s hydraulickým 
kladivem HD 4008. Pro provádění souběžné injektáže při zavrtávání tyčí Titan  bylo použito 
vysokotlaké šnekové čerpadlo IBO – REP M 400. Vrtné a injekční práce byly prováděny po 
úsecích  délky 24 m v ose jedné z kolejí, po provedení 8 mikropilot se vrtná souprava 
přesunula zpět na  osu druhé  koleje.  

Pro injektáž mikropilot byla použita injekční směs připravovaná ze  
struskoportlandského  cementu   R 32,5. Vodní součinitel injekční směsi byl v průběhu 
realizace upravován v závislosti na geologickém složení zemin ,  na  injekčním tlaku a na 
spotřebě směsi  a činil  0,4  až  0,5 . Kontrolní zkoušky injekční směsi byly v průběhu 
realizace prováděny  vždy dvakrát za pracovní směnu dle  ČSN EN 12715. Vodní součinitel 
byl kontrolován pomocí výplachových vah a dekantace směsi  pomocí odměrného válce 
dvakrát denně. 

 

 Injekční směs V : C = 0,4  
     

voda cement 
vzniklé 

množství 
objemová 

hmotnost  

40 l 100 kg 
71,75 

dm3 
1,95 

kg/m3 

 
 
 

 Injekční směs V : C = 0,5  
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voda cement 
vzniklé 

množství 
objemová 

hmotnost  

50 l 100 kg 
81,75 

dm3 
1,84 

kg/m3  
 

Jednotlivé mikropiloty byly prováděny z tyčí délek 3,0 m a 1,5 m s použitím lopatkové 
vrtací  korunky T73  do smíšených zemin o průměru 130 mm. Po zavrtání první tyče do 
hloubky cca 0,5 m se přes výplachovou hlavu v hydraulickém kladivu  započalo s injektáží. 
Injektáž byla prováděna po celou dobu vrtání, přerušena byla pouze v době přidávání další 
vrtné tyče. Spotřeba injekční směsi byla závislá na geologickém složení zemin podloží. Max. 
dosažený injekční tlak   činil   40  bar. Po zavrtání mikropiloty pod úroveň odtěžené pláně se 
provedlo ruční odkopání okolí vrtné tyče  pro usazení hlavy mikropiloty. Hlava byla tvořena 
dvojicí matic TITAN T 73 a  podložkou 220x220x45 mm. Celá hlava mikropiloty se pak 
z důvodu protikorozní ochrany zalila cementovou injekční směsí. Tím bylo dosaženo 
maximální protikorozní ochrany celé mikropiloty.  
Pracovní  výkon : 

Množství provedených mikropilot bylo samozřejmě v průběhu realizace závislé na 
mnoha technických a organizačních podmínkách. Během desetihodinové pracovní směny, ve 
které nedocházelo k časovým ztrátám,  bylo skupinou šesti pracovníků provedeno 14 ks 
kompletních mikropilot délky 8,5 m , tj.119 bm. 

 
Technické parametry použitých strojních zařízení 
Hydraulická vrtací souprava  COMACCHIO MC 600 
hmotnost soupravy               7 900 kg 
šířka soupravy             1 400 – 1800 mm 
délka soupravy             5 350 mm 
výška soupravy             2 615 mm 
max. stoupavost         50 % 
délka lafety           4 600 – 5 900 mm 
posuv lafety           2 200 – 3 500 mm 
kroutící moment            450 – 900 daNm     ( I. stupeň, II. stupeň) 
počet otáček               106 – 53 ot/min     ( I. stupeň, II. stupeň) 
diesel motor                        John Deere Powertech D 4045T 
výkon                       68 kW 
 
Injekční  elektrické šnekové čerpadlo IBO -REP   M 400 
výkon motoru         6 kW 
max. dopravní vzdálenost        50 m 
kapacita zásobníku          75 l 
hmotnost                 255 kg 
dopravované množství               600 - 1600 l/h 
maximální tlak na výstupu              12 MPa 
 
Injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN 73/53 
únosnost na mezi kluzu              970 kN 
únosnost tyče na mezi pevnosti           1160 kN 
průřezová plocha tyče          1 631 mm2 

hmotnost tyče            12,3 kg/m 
směr rotace           pravý 
standardní dodávané délky          3 m 
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Zkušenosti z provádění  zavrtávaných mikropilot typu Titan  
Na základě získaných zkušeností je určitě možné konstatovat, že provádění 

zavrtávaných a současně s vrtáním injektovaných mikropilot typu Titan  vykazuje oproti 
provádění klasických mikropilot vyztužovaných ocelovou trubkou nebo armokošem  celou 
řadu předností .  

Při provádění mikropiloty je dosahováno značné časové úspory  tím , že není nutné 
provádět pažení vrtu , spouštění trubky nebo armokoše do vrtu , není nutné provádět 
technologickou zálivku vrtu a následnou injektáž mikropiloty .  
 
Výsledky řešení 

Z uvedené přílohy vyplývají tyto závěry: 

- současný stav neodpovídá bezpečnosti (Fmin = 1,06) 

- deformace přesahují 130 mm  a to pouze vlivem přitížení od vlakové soupravy 

(počítáno 22,5 t/náprava), vlastní konsolidační proces není zahrnut 

- realizace opatření je rozložena do dvou kroků: 

o odstranění svrchní části násypu (1,9 m) což zvýší stabilitu na Fmin=1,37 

o aplikace nové skladby svršku v uspořádání zespoda 

§ geotextilie GEOLON 

§ vyrovnávací vrstva štěrkodrti 0/32 mm, tl. 150 mm 

§ geobuněčná deska GEOWEB tl. 200 mm 

§ konstrukční vrstva štěrkodrti 0/32 mm, tl. 650 mm, Id=0,9 

§ kolejové lože tl. 350 mm 

o do podloží mikropiloty TITAN 73/53, délka 10 m ve hlavách spojených 

s Geoweb deskou 

o toto uspořádání pak odpovídá: 

§ přírůstkům deformacím 84 mm 

§ zvýšení stupně stability na Fmin=1,31 

Při aplikaci navrhovaných sanačních opatření bude takový systém stabilní. 
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mmacchio 

 

 
Smyková plocha F=1,31 

Zavrtávání  tyčí Titan T 73/53  vrtací 
soupravou Commacchio 

Pohled na hotové mikropiloty, hlavy 
mikropilot  jsou zality cementovou směsí 
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Celkové přírůstky posunů (max 84,5 mm) vlivem zhotovení sanačních opatření 

 

   

 Detail hlavy mikropiloty Položená geobuněčná deska GEOWEB 
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STABILIZATION AND CONSOLIDATION OF SLOPES IN SUB-ALPINE 

AREAS THROUGH CLASSIC AND SELF-DRILLING ANCHORS 
 

Abstract: This article deals with presentation of executing one of jobs in sub-alpine areas of 

stabilization slope using two common technologies. Aim of the article is to show advantages and 

disadvantages of both technologies. 

 

Profile selfdrilling bars are starting to be used more often in the geotechnical field, mainly 

because of the superior advantages towards the classic techniques in certain field conditions, out 

of which the most important (in the road building field) are:  

• smaller dimensions of the necessary workbenches 

• faster execution time 

• high flexibility given by the possibility to adjust the lengths of the rods depending on 

local events that may appear during execution 

• easy access in difficult reachable areas. 

 

Due to these advantages it was possible to solve the high risk instability phenomena for which we 

will present you a project done on national road  DN 1 km 114+400 – km 114+800. In this area 

the road is built on a slope with a high inclination, aproximative 70°, being framed at digging and 

filling with 100 year old supporting walls from solid rock stones. The slope consists of sandy 

marl slates also known in the specialty paper works as “Sinaia layers”. The layering is almost 

done at horizontal level, with a slight downwards inclination due to the bending of the layer 

heads and later to the breaking and sliding of the layers downwards. Although this phenomena is 

a few centuries old, the activity was slow without any significant changes.  

 

Starting with construction of the road, when the first support stone walls were done (see Figure 

1), the phenomena began to intensify and to produce unwanted effects which led to the rebuilding 

and consolidation of the existing constructions at least 2 times in the past 80 years. 
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The continuous increase of traffic on this road which represents the main arterial road in the 

national roads network in Romania had a major influence in the evolution of the instability 

phenomena. 

 
In the year 2005, after heavy rains, the phenomena began to intensify even more accelerated, the 

movement reaching the speed of 1,5 cm/day. This cause the visible degradation of the 

construction and the fast breaking of the road was foreshadowed. (see Figures 2, 3 and 4). 

 

 
Fig. 1) Old supporting stone wall 

 

 
Fig. 2) 2005 road situation 
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Fig. 3) 2005 road situation 

 

 
Fig. 4) 2005 Supporting wall situation 

 

The local conditions didn’t allow execution of a temporary solution, and the detours available 

were over 200 km long which meant an additional expense for the transport.  

 

At that moment a decision was made to urgently start consolidation of the supporting wall, and 

the solution accepted consisted of using of micropiles and selfdrilling (see Figure 5).  
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Fig. 5) Micropiles and self-drilling anchors 

 

Taking advantage of the opportunity risen, it was proposed also to make an adjustment to the 

route because it was with a lot of curbs and narrow platform 7.00m (see Figure1). 

 

The choosen solution took into consideration both the digging and the filling, and was built from 

(see Figures 2 and 3): 

 

1. At digging : Partial rebuilding of the supporting wall, coating with reinforced concrete of 

the remaining segment and anchoring the structure with one or two rows of bars type 

40/16 depending on the position in the design. The lengths were between 9.00m  and  

18.00m (see Figure 6). 

2. At filling, because road was widened and the sliding plane was under the foundation of 

the existing constructions at a depth of 3.00m ÷ 3.50m, it was done a coating with 

reinforcement concrete with variable thickness from 0.50m to 0.80m and a cantilever also 

variable between 1.50m and 2.00m (see Figure 7). 
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Fig. 6) Changes made at digging 

 
Fig. 7) Coating with reinforcement concrete 

 

For the new structure for the filling there were used vertical micropiles to support the vertical 

loads and partially the horizontal ones as follows:  

• one row of micropiles at the base of the existing wall which was used as a base for the 

coating, with the length of 12.00m (see Figure 8). 

• one row of micropiles through the old structure of the supporting wall, which contributed 

at the reinforcement of the old structure to which the coating concrete bonded. 
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Fig. 8) First raw of micropiles from the base of existing wall 

 

All micropiles were done with bars type 52/26 and their length was of 18.00m. 

• in the areas with cantilevers, there were used bars 18.00m lengths in dimensions of 40/16  

or  52/26 depending on position from the design. 

 

The project used 6.400 lm of different selfdrilling anchors and a volume of aproximative 900m3 

of reinforced concrete. 

 

The job was done without stopping traffic, and the execution time was of 4 months. Apart from 

the presented project, there were also done 12 columns of ø 1500mm (see Figure 10) anchored, to 

replace an arch made from piers that was heavily damaged. 
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Fig. 9) Current situation 

 

 
Fig. 10) Anchored columns 
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PODCHYTENIE ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ INJEKČNÝMI 

ZAVŔTAVANÝMI MIKROPILOTAMI TITAN PRI PRESTAVBE 

STARŠIEHO OBJEKTU NA POLYFUNKČNÉ CENTRUM NA 

KOVÁČSKEJ ULICI V KOŠICIACH 
 

Abstract 

Use of the technology of grouted drilled micropiles Titan by supporting foundation structures 

of older building into multi-functional centre in Kovacska Street in Kosice. 

Application of technology in crowded conditions of urban area. 

 

 

1. Úvod. 

Súčasnosť posúva do popredia otázku rekonštrukcií a sanácií starších, prípadne historických 

objektov v centrách miest. Sú to rôzne pavlačové obytné domy, meštianske domy, kúrie, 

sakrálne objekty a podobne. Potreby sanácie týchto objektov sú dané viacerými okolnosťami. 

Hlavným faktorom je postupné vyčerpanie voľných prieluk v mestskej zástavbe. Ich 

zastavaním predovšetkým v centrách väčších miest došlo k vyčerpaniu možností získať 

reprezentačné sídlo pre firmu alebo prestížne bývanie realizovaním novostavby. Vtedy je 

jedinou možnosťou získanie spravidla značne poškodeného objektu staršieho dáta, ktorý 

vyžaduje časovo a finančne náročnú rekonštrukciu. Ďalším faktorom je snaha investorov o 

investíciu do štýlových objektov určených na reprezentačné alebo na osobné účely. Starší 

objekt často tvorí súčasť nového komplexu a dodáva mu patričný honor.  

 

2. Základné údaje o objekte.  

Predmetný objekt sa nachádza priamo v historickom centre mesta Košice, na Kováčskej ulici. 

Objekt má obdĺžnikový pôdorys a je tvorený dvoma hlavnými traktami, ktoré na seba plynulo 

nadväzujú. Predný trakt tvorí jedno podzemné podlažie, dve nadzemné podlažia a krov. Jeho 

rozmery sú približne 21,5 m x 7,5 m a svojim pôdorysom bezo zvyšku vypĺňa celý pozemok. 

Prvým nadzemným podlažím je vedený priechod šírky asi 2,0 m do zadného traktu. Zadný 

mailto:minova.sk@minovaint.com
http://www.minova.cz
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trakt je tvorený dvoma nadzemnými podlažiami a krovom. Rozmery traktu sú cca 28,0 m x 

5,5 m. Pozdĺž traktu sa nachádza dvor šírky okolo 3,5 m. Vonkajšiu hranicu dvora tvoria 

steny bezprostredne susediacich objektov. Prístup do miestností prvého nadzemného podlažia 

zadného traktu je z dvora, prístup do miestností druhého nadzemného podlažia zadného traktu 

je sčasti z priebežnej pavlače. Celý zadný trakt vznikol postupným spojením minimálne 

dvoch budov, na čo poukazuje nerovnaká výška podláh. Stabilita nosných stien zadného 

traktu bola negatívne ovplyvnená nevhodne prevedenou rekonštrukciou staršieho objektu za 

ním, čo sa prejavilo vznikom masívnej trhliny vo vonkajšej bočnej nosnej stene na celú výšku 

konštrukcie. 

Steny objektu sú tvorené masívnym tehlovým a kamenným murivom, stropy sú z kamenných 

a tehlových klenieb. Členitosť vonkajšej obvodovej steny je pravdepodobne dôsledkom 

veľkého množstva rôznych prestavieb a stavebných úprav v čase. Torzo objektu je možné 

datovať do stredoveku.  

Na základe zrealizovaného inžiniersko-geologického prieskumu bolo zistené, že vrchná vrstva 

do hĺbky 3,0 m až 3,3 m je tvorená antropogénnymi navážkami. Pod ňou sa nachádza vrstva 

fluviálnych sedimentov v hrúbke asi 0,9 m, zaradených do triedy F4 CF. Pod vrstvou 

fluviálnych sedimentov sa nachádza vrstva fluviálnych štrkov zaradených do triedy G5 GC 

a do triedy G3 G-F. Antropogénne navážky sú tvorené zvyškami pôvodných múrov pivníc 

a materiálom, ktorý slúžil na zasypanie týchto pivníc. Pivnice sú zasypané hlinou, úlomkami 

a kameňmi s prevahou stavebného odpadu – najmä tehál. Počas realizačných prác na 

podchytávaní základových konštrukcií druhého traktu boli stopy antropogénnych sedimentov 

miestami zaznamenané aj vo väčších hĺbkach – napríklad v hĺbke cca 8 m bolo počas vŕtania 

lokálne narazené na drevo. 

Pred začiatkom rekonštrukčných prác boli priestory objektu využívané na podnikateľské 

účely.   

 

3. Plánovaný rozsah prestavby. 

Podľa pôvodného zámeru malo dôjsť k odstráneniu krovu zadného traktu a k nadstavaniu 

zadného traktu o tretie nadzemné podlažie. Počas výstavby došlo k zmene projektu – okrem 

krovu bola odstránená aj časť druhého nadzemného podlažia zadného traktu (viď. obr. č. 1). 

Táto zmena sa pozitívne prejavila na veľkosti zaťaženia základových konštrukcií (náhrada 

tehlového a kamenného muriva stien pórobetónovým murivom) a bol odstránený výškový 

rozdiel medzi podlahami prvého nadzemného podlažia.  
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Ďalej bolo s ohľadom na plánované využitie podzemného podlažia predného traktu potrebné 

prehĺbiť podlahu o cca 0,40 m. 

 

 
 

Obr. č. 1: Pohľad na objekt po realizácií nadstavby v zadnom trakte. 

 

4. Podchytenie základových konštrukcií. 

Hmota nadstavby tretieho nadzemného podlažia zadného traktu sa prejavila priťažením 

stávajúcich základov pod nosnými stenami. Reakcia od nadstavby predstavovala približne 

100 kN na 1 bm základu. Projektantom bolo rozhodnuté, že zaťaženie od nadstavby bude do 

podzákladia prenesené prostredníctvom mikropilot. Výpočet vhodnej mikropiloty zrealizovala 

spoločnosť STATIC STUDIO s.r.o., Prešov, realizácie mikropilot sa zhostila spoločnosť 

Ingstav GV s.r.o., Prešov za asistencie pracovníkov Minovy Bohemia s.r.o. Mikropiloty boli 

realizované v predstihu pred začiatkom prác na nadstavbe. 

S ohľadom na stiesnené pomery tak vo dvore zadného traktu ako aj limitovanej svetlej výšky 

miestností boli zvolené zavŕtavané mikropiloty Titan. Na zavŕtavanie bola použitá plne 

hydraulická vŕtacia súprava Morath, ktorej sekundovalo cementové čerpadlo IBO-REP. 

Výstuž mikropilot bola tvorená zavŕtavacou tyčou Titan 30/16, plánovaná dĺžka mikropilot 

dosahovala 9,0 m. Mikropiloty boli zavŕtavané po uhlom cca 5º až 10º od zvislice striedavo 

z oboch strán nosných stien vo vzájomnej vzdialenosti 1 m (viď. obr. č. 2). Mikropiloty boli 

zavŕtavané dutými tyčami Titan 30/16 dĺžky 1,33 m, ktoré sa pri vŕtaní nadpájali 
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prostredníctvom spojníkov. Zavŕtavacia tyč má niekoľko funkcií - slúži ako výstuž 

mikropiloty,  vrtná tyč, ďalej ako prvok pre dopravu výplachovej cementovej suspenzie a ako 

injekčná tyč po dovŕtaní sa na plánovanú hĺbku.  

 

 
 

Obr. č. 2: Schéma podchytenia nosnej steny zadného traktu. 

 

Pri vŕtaní cez stávajúci základ bola použitá tvrdokovová korunka priemeru 90 mm, ktorá bola 

následne nahradená stratenou korunkou pre zmiešané zeminy priemeru 76 mm. Výplach sa 

počas zavŕtavania realizoval cementovým mliekom s vyšším vodným súčiniteľom (v/c = 0,7). 

Toto cementové mlieko zároveň slúžilo ako pažiaca suspenzia. Finálna – tzv. dynamická 

injektáž bola realizovaná cementovým mliekom s vodným súčiniteľom v/c = 0,4. Výsledný 

nameraný priemer hornej časti mikropiloty po preverovacom odťažení potom dosahoval až 

120 mm.  

Plánované prehĺbenie podlahy v podzemnom podlaží predného traktu malo prirodzene za 

následok zníženie hĺbky základu a zmenou pomerov v podzákladí sa zvyšovalo riziko 

dosadnutia konštrukcie. Pre elimináciu možných dôsledkov prehĺbenia podlahy boli 

v exponovaných miestach (pod stĺpmi, pod rohmi klenieb a pod.) a v určitých intervaloch 

zmiešané murivo 

základ 

mikropilota Titan 30/16, dĺžka 9,0 m 

mikropilota Titan 30/16, dĺžka 9,0 m 

0,00 
0,30 

3,30 

4,20 

5,00 
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pozdĺž nosných stien realizované zavŕtavané mikropiloty Titan 30/16, dĺžky 3,75 m. Ďalej sa 

pozitívne prejavil efekt dynamickej injektáže mikropilot, kedy dochádza k vyplneniu pórov 

v okolí mikropiloty tak v zeminovom prostredí, ako aj v základovej konštrukcii.  

 

 
 

Obr. č. 3: Inštalácia mikropilot Titan v interiéri a v exteriéri. 

 

5. Záver 

Práce na prestavbe objektu momentálne finišujú. Prístup investora k stabilizácii základových 

konštrukcií pri prestavbe, kedy v podstate nič nebolo ponechané na náhodu, nie je zatiaľ 

celkom bežný jav. Skôr je možné badať neochotu niektorých investorov vkladať prostriedky 

pri prestavbách a sanáciách do niečoho, čo priamo nezvyšuje úžitkové parametre objektov 

(plochu na prenájom a pod.). 

Na základe dokumentovaného príkladu technológia injekčných zavŕtavacích mikropilot Titan 

potvrdila svoju silnú pozíciu aj v oblasti prestavby starších objektov v husto urbanizovanom 

priestore. Voči technológií klasických rúrkových mikropilot má niekoľko dôležitých 

benefitov. Strojné vybavenie umožňuje relatívne jednoducho a rýchlo realizovať mikropiloty 

aj z priestorov pivníc a podlubí. Plne hydraulická vŕtacia súprava Morath má napriek svojim 

malým rozmerom dostatočnú rezervu výkonu aj pre realizáciu dlhších mikropilót s väčším 
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priemerom korunky, ako v dokumentovanom prípade. Použitie výstuže mikropiloty ako 

vrtného sútyčia a priebežná  dynamická injektáž cementovým mliekom, prípadne kotevnou 

zmesou prinášajú významnú časovú úsporu. V tomto prípade bolo celkovo cca 820 bm 

mikropilót realizovaných za 11 dní, čo je pri klasických mikropilotách v daných podmienkach 

ťažko dosiahnuteľné číslo. Jednoduchosť celého procesu inštalácie mikropilot Titan ide ruka 

v ruke s nízkymi nárokmi na pracovnú silu. Pracovná skupina je tvorená troma až štyrmi 

pracovníkmi, čo v kombinácií s rýchlosťou inštalácie redukuje mzdové náklady. 
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DEEPREPLACEMENT - METODA ÚPRAVY  ZEMINOVÉHO 
PROFILU PODLOŽÍ STAVEB 

DEEPREPLACEMENT – A METHOD OF GROUND SUBSOIL TREATMENT 

Abstract 
Ever more a ground subsoil doesn’t satisfy structure’s intensifying demands 

nowadays.  It’s bound to be treated artificialy befor structure foundation starts off. A 
deepreplacement seems to serve demands for a quality enhancement of a large variety of 
subsoils. It can afect subsoil area at a very depth ground horizon. The significant feature of 
this method reposes on a material displacement within the ground. This paper analyses the 
working concepts of material displacement caused in periods of deepreplacement treatment:  
pushing subsoil material away in the course of sinking the compaction pole into subsoil; 
spreading of a material recharged  in subsoil. The deplacement of material is viewed by 
numerical discontinuos PFC2D model in either periods of treatment. 

Úvod 
Stále častěji, pevnostní a přetvárné parametry podloží nesplňují požadavky, které jsou 

na ně kladeny stavbami, jejichž nároky  se stále zvyšují, nebo je třeba stavět na méně 
vhodných, neúnosných typech podloží. Metoda deepreplacementu se jeví jako velmi vhodná, 
neboť je schopna upravovat široukou škálu typů zemin do značných hloubek.  

Aplikace této metody v praxi vychází především z rozsáhlých dlouhodobých 
praktických zkušeností. Vyhodnocení  dosaženého stupně úpravy je v převážné míře založeno 
na nepřímých metodách, kdy jsou  vyhodnocovány zejména technologické parametry procesu 
zhutňování. Současné názory o chování prostředí během procesu úpravy a stav prostředí po   
ukončení procesu úpravy se opírají o intuitivní představy, které zatím nejsou zatím dostatečně 
prokázány a kvantifikovány exaktním způsobem. 

Uvedený příspěvek usiluje o zachycení procesu úpravy prostředí matematickým 
modelem, programen PFC2D, který respektuje fyzikání charakter prostředí i etapy procesu 
úpravy v jejich popisných parametrech. 

Metoda deepreplacement 
Profil podloží staveb, tvořený vrstvami z neúnosných plastických zemin, nebo 

nesoudržných nakypřených zeminam, je upravován metodou „deepreplacement“. Tato metoda 
je určena k hloubkové úpravě profilu podloží.  Charakteristickými rysy metody jsou její 
jednoduchost, universánost  a fexibilita, podmíněná: typem zeminy (soudržná, nesoudržné 
zemina) a  charakterem podávaného materiálu; parametry hutnění (průměrem a roztečí 
hutnících sond, množstvím podaného materiálu); hloubkovým dosahem. 

Princip metody je založen na dvou technologických operacích. V první je do podloží  
spuštěna, nejčastěji zavibrována,  hutnící sonda válcového tvaru. Během spouštění je zemina  
současně zatlačována ve vertikální směru pod patu  sondy a v horizontální rovině  radiálně od 
pláště válce sondy. Po dosažení požadované hloubky  nastupuje druhá operace, tzv. 
replacement. V jejím průběhu  je do prostředí podáván materiál, který vyplňuje prostor 
uvolněný pod patou sondy, během  krátkého zpětného chodu sondy směrem vzhůru. Po 
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ukončení zpětného chodu, je sonda opět spuštěna  a podaný materiál je  zatlačována  patou   a  
pláštěm válce do prostředí obklopujícího sondu. V daném horizontu   proces replacementu 
může být několikrát opakován. Replacementem lze část původního zeminového profilu 
nahradit  umělou vertikální strukturou, procházenící napříč horizontálními vrstvami.  V okolí 
této umělé struktury je zeminové prostředí  zhutňováno a  ztužováno. Forma úpravy je dána 
charakterem zemnin podloží, podávaného materiálu a technologickými parametry 
replacementu, tj. množstvím podaného materiálu, tvarem vytvořené struktury. 

Jednou se základních úloh, které má zásadní výzman pro metodu deepreplacementu, je 
stanovení množství podávaného materiálu. Řešení této úlohy může spočívat na jednoduchém 
předpokladu, že je potřeba zaplnit prostor, vytvořený hutnící sondou. Množství podaného 
materiálu stanovit z podmínky, že  objem materiálu podaného a  zhutněného sondou bude 
roven objemu vytvořeném hutnící sondou. Tento problém je však mnohem komplexnější. Při 
spouštění hutnící sondy, je okolní prostředí zhutňováno,  dochází ke změně jeho objemu, 
který se obecně snižuje, což se projevuje na povrchu v okolí sondy vytvořením poklesového 
trychtýře. Lze však očekávat, že  zhutnění prostředí po spuštění sondy nebude rovnoměrné, a 
s hloubkou se bude měnit. Pod patou sondy a v jejím okolí lze předpokládat intenzivní 
zhutnění. Naopak na vyšších horizontech nad patou, kde se bude  materiál prostředí v 
důsledku objemových změn a gravitace pohybovat, hutněn již nebude, nýbrž právě naopak 
může dojít k jeho je nakypření. Dosažení rovnoměrného zhutnění v celém profilu  je 
podmíněno dávkováním materiálu podávaného do prostředí během operace replacementu. 
Situaci může komplikovat bude-li profil tvořen několika vrstvami zemin s odlišnými 
parametry (křivka zrnitosti, stupeň ulehlosti, apod.). 

Příklad 
Uvedený příklad má dokumentovat změny v prostředí, které v něm nastanou 

následkem deepreplacementu. Příklad řeší jednoduchou situaci, kdy prostředí je tvořeno 
jediným typem zeminového materiálu.  Do prostředí je podáváno různé množství materiálu a 
je sledován vývoj chování  prostředí v závislosti na množství podaného  materiálu; pronikání 
podávaného materiálu prostředím; vývoj tvaru uměle vytvořené struktury z doplněného 
materiálu. Úsek, na kterém je prováděna úprava, je rozdělen do 10-ti  dílčích úseků. Na 
každém z nich je individuálně proveden replacement. Jeden cyklus replacementu zahrnuje 
následující operace: povytažení sondy na délku dílčího úseku; zaplnění uvolněného prostoru 
materiálem;  opětovné spuštění hutnící sondy na počátek dílčího úseku; povytažení hutnící 
sondy na plnící úrověn následující dílčího úseku. Řešeny jsou dvě varianty, v prvé   hutnící 
sonda vykoná jedenkrát operace spouštění a replacement, v druhé jsou operace procesu 
hutnění vykonnány dvakrát. 

Výsledky 
Použitý matematický model procesu deepreplacementu svými geometrickými 

podmínkami nereprezentuje  skutečné prostředí (zrnitostní složení) a technické parametry 
hutnící sondy. Zachovány jsou pouze  základní fyzikální rysy prostředí: zrnitostní struktura 
materiálu; pórovitost, tření mezi zrny;  procesy spouštění hutnicí sondy a replacementu.  

Výsledkem řešení je průběžný záznam vývoje procesu zhutňování prostředí, během 
obou operací, spouštění sondy a replacementu, který  kvantitativně charakterizují  hodnoty 
pórovitosti, jejichž vývoj  je sledován ve čtyřech  oblastech, přiléhajících k hutnící sondě. 
Jednotlivé oblasti jsou lokalizovány na třech různých horizontech, v hloubce  1/3 , 3/4 a na 
konečné hloubce proniknutí hutnící sondy a dále pod patotou sondy. 

Obrázek č. 1 uvádí propagaci podávaného materiálu prostředím. Grafy na obrázku č. 2  
uvádí vývoj hodnot pórovitosti  kompletního procesu deepreplacementu,  pro druhou variantu, 
na výše uvedených oblastech. 
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Diskuze 
Jak bylo řečeno v úvodu, a výsledky řešení z matematického modelu to potvrzují,  

prostředí upravované deepreplacementem prochází určitým vývojem, pro který je 
charakteristické: prostředí není zhutňováno rovnoměrně; v některých oblastech může naopak 
dojít k jeho nakypření, zejména během spouštění hutnící sondy; operace replacementu má 
prvořadý význam pro kvalitu zhutnění a může účinně rekonstituovat ty oblasti prostředí, ve 
kterých došlo k nakypření během operace spouštění hutnící sondy; kvalita zhutnění i 
rekonstituování nakypřených oblastí jsou závislé na množství dodaného materiálu; pro návrh  
optimálního množství materiálu a technologických parametrů hutnění, např. počet cyklů 
replacementu, lze  aplikovat diskontinuitní matematický model PFC. 

Absolutní interpretace výsledků, např hodnot pórovitosti, však z tohoto modelu není 
možná, neboť řešení je provedeno pro specifické podmínky - 2D modelu a diskový typ 
elementů, které ovlivňují vypočtené absolutní hodnoty pórovitosti prostředí.  

Závěr 
Matematický model úpravy zemin metodou deepreplacementu  dává možnost poznat 

procesy zhutňování prostředí, jak z hlediska vývoje transformace prostředí v jeho celku a 
učinit si o ní komplexní obraz, tak tento transformační proces kvantifikovat na základě 
exaktních vstupních parametrů, charakterizujících prostředí a technologii hutnění. 

Odtud plyne možnost uplatnit metodu matematického modelování v praxi při přípravě 
návrhu  parametrů technologie deepreplacementu, nebo i dalších postupů úpravy - zhutňování 
prostředí, pracujících na podobných principech. 

K matematickému modelování uvedeného problému je vhodný PFC model, pracující 
s diskontinuitním prostředím, který vystihuje fyzikální charakter prostředí a okrajové 
podmínky plynoucí z technologie deepreplacementu. 

Uvedený příspěvek ukazuje pouze na jeden z mnoha technických   problémů, které 
souvisejí s metodou deepreplacement, jež je aplikovaná při zhodnocování - zkvalitnění 
podloží staveb. 

Literatura 
PFC 2D Manuals  Itasca consulting Group, Inc.1999 

BELL, F. G.: Engineering treatment of soils, E&FN Spoon, 1993 
MOOSELEY, M.P., KIRSCH, K.: Ground improvement, Spon Press, 2004 

VOJTASÍK, K.: Posouzení efektivity zhutňování prostředí metodami objemové zonální 
expanze, Sborník příspěvků 12.mezinárodního semináře „Zpevňování, těsnění a 
kotvení stavebních konstrukcí 2007“, 22.-23.02.2007 Ostrava, str.200-208 

VOJTASÍK, K.: Investigation of the replacement compaction of loose soil by a discontinuous 
mathematical model, Proceedings of the 8th international geotechnical conference 
„Improvement of soil properties“, 4.-5. 6.2007, Bratislava, Slovak Republic, page 212-
217 

VOJTASÍK, K.: Sledování vývoje zhutňování nakypřených štěrkopísků při hloubkovém 
vibračním zhutňování s podáváním materiálu matematickým diskontinuitním 
modelem, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické university 
Ostrava, č. 1, rok 2007 ročník VII, řada stavební, str.139-145 

 

 



152 

obr. 1 Propagace podávaného materiálu prostředím 

 
 

 

   obr. 2 
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SUPPORT WORK PLANNING OF A BASE ROADWAY WITH 
REGARD TO LONGWALL INFLUENCE 

 
1. This report presents example plans of different support systems (arch, bolting, 

combination of an arch and a bolting) for a base roadway. At approach of a longwall 
face to a base roadway we sought for the optimal support concept with the most 
optimal utilization of the deposit.  
 

2. Support work planning 
 
The support work planning of roadways in coal mining depends on 
 

• the necessary roadway cross section 
• Use of roadways (logistics, ventilation, using of single or double heading) 
• Depth (overburden) 
• Additional pressure (disturbances, working boundaries,  pillar residue) and 
• Parameters of the geological environment (strengths of roofs and floors,  

course with rock outburst danger) 
 

On basis of this information a planning and support engineer has the following criteria 
at disposal: 

• Shape of a roadway (square, arch) 
• Choice on roadway supports (bolts, steel profile, injection, concrete) and 
• Dimensioning of support  

 
The following calculations should be done while planning to get the optimal result 
from the number of solutions: 

 
• Forecast of the rock pressure 
• Convergence forecast 
• Calculation of the support resistance 

 
On basis these results you can collate the dependence of the expected deformations in 
the cross section area and probable yielding property of the planned support. Further 
on you should answer the question about the expected residue cross section, 
availability, ventilation and logistics. 

 
 

3. Distance between the base roadway and the longwall 
 

The rock pressure and the convergence will increase through the approaching 
longwall. That is why one should see the dependence of the distance between the base 
road way and the face end on the one hand and the mine road way dimensioning on 
the other.  Higher utilization of a road way make it possible as a rule to have a better 
use of the mined deposit (with the given rock outburst danger a minimal residue pillar 

mailto:petr.cada@minovaint.com


 154 

is necessary)  The yielding of a road way support must in general meet the expected 
deformation work of a rock to avoid the damage and difficulties caused by it. The 
combination of an arch and a bolting support can give optimal results. 
 

 
4. Planning example 

 
4.1 General data on the mining point and on the base road way: 

 
• Overburden depth/ cover  1000 m 
• Layer thickness          2 m 
• Roadway width    6100 mm 
• Roadway height    4000 mm 
• Vertical layers        55 MPA uniaxial compressive strength 
• Horizontal layer        55 MPA uniaxial compressive strength 
• Length of the base roadway    300 m 
• Continuons miner 
• No additional pressure 

 
 
 

4.2  Base road way with arch support 
 

In this example we will describe a base road way with a four part arch support, 
TH 28 kg/m and 0,8 m distance between arches. The support is attached with 
wood to the rock. 
Other: the support must be arranged 100% in situ. 

 
• Convergence of driving       5,6% 
• Convergences of roadway's roof      74 mm 
• Floor heave      191 mm 
• Remaining width of roadway  5825mm 

 
 

4.3.  Base road way with bolting support 
 

In this example we describe a base road way with bolting support. 
 

Distance between rows of bolts 0,8 m, distance between bolts in the row 0,8 m, 
full grout bolt system 25 mm diameter, grout bolt length 2,40 m. 
Other: the bolting can be arranged in two steps  (70% in situ, 30% ca 20m-80 
m behind the face). 

 
• Convergence of driving       3,0% 
• Convergences of roadway's roof       21mm 
• Floor heave       125mm 
• Remaining width of roadway  5860mm 

 
4.4  Base road way with combined support system 
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In this example we will describe a base road way with bolting and arch 
support, distance between bolt rows 1,0 m, distance between bolts in a row 1,0 
m,  full grout bolt system 25 mm diameter, grout bolt length 2,40 m. 
Four part arch support, TH 28 kg/m, and 0,8 bolt distance. The support is 
attached with wood to the rock. 
Other: the bolting support is arranged in situ, the arch support in the second 
step. 

 
• Convergence of driving       3,6% 
• Convergences of roadway's roof       30mm 
• Floor heave       144mm 
• Remaining width of roadway  5850mm 

 
 
 
 
      5. Results 
 

The condition of the base road way is in all support variants without any problem and 
can be even reduced. 
At approaching of support from 100 m the convergence will however increase.  
Meanwhile a different increase of convergence can be established depending on the 
dimensioning of the support (Diagram 1-3). The driftings with bolting support (variant 
4.3 and 4.4) converge much less (app. 40%-50% reduced) than in the pure arches.  

 
  
 

 

 
 Diagram 1   Additional convergence in the base road way with arch  
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 Diagram 2   Additional convergence in the base roadway with bolting  
 
 
 
 

 
Diagram 3    Additional convergence in the base roadway with combined 
support system  

 
 
Since the values of convergences alone are not so informative, one should take into 
account the roof movement and the floor heave to determine the needed yielding 
property of the support. With the following diagrams 4-6 one can define the 
permanently increasing values of the floor heave and roof movement at approaching of 
a long wall.   
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Diagram 4    Remaining of the entry height of the base road way with arch 
support 

 
At 50 m approaching of a long wall face (Diagram 4) one should account for roof 
movement of app. 330 mm and floor heave of app. 860 mm. Thus the yielding 
property of the support will be probably up to the boundary stressed.  
 
 

 
Diagram 5    Remaining of the entry height of the base road way with bolting 
support 

 
At 65 m approaching of a long wall (Diagram 5) one should account for roof 
movement in the bolting area of app.35 mm (roof movement totally app. 65 mm). 
Thus the deformation impact of the bolt will be probably up to the boundary stressed.  
Notwithstanding that convergences both from the floor and the roof are very small, the 
long wall can not move closer to the basis with use of a pure bolting.    
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Diagram 6    Remaining of the entry height of the base road way with 
combined support system  

 
At 25 m approaching of a long wall (Diagram 6) one should account for roof 
movement of app.250 mm and floor heave of app. 1150 mm. The yielding of the 
bolting supports performs its task up to approaching of 70 m. From app.25 m the 
yielding property of the support will be probably up to the boundary stressed.  

 
 

Thus with the variant 4.4 (combined support system) the long wall will move closer by 
app. 25 m to the base road way with additional use of bolts – one bolt/m² at the base 
road mining than the drifting with a pure arch support (variant 4.2). Possible local 
loosening can be anticipatorily avoided by use of additional Wiborex bolts (hole 
injection bolt) and sporadic use of resin injection (optional). The bolting drifts without 
any standing support system (variant 4.3) hat however the smallest convergences and 
shifts, also the smallest deformation work and is not suitable.  

 
With our examples one can mine with the presented support system planning and the 
described scarce use of bolts (variant 4.4) app. 22.500 t of coal without additional 
effort.  
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RULES OF BOLTING WITH USE LOKSET RESIN CAPSULES  
Abstract 

The paper briefly presents offer of Minova Company with respect to application of resin capsules LOKSET, with 

specification of the manufacturing series, basic properties and some guidelines on application rules.  

Introduction  

Resin capsules are mostly offered as two-chamber 

packages of plastic foil or glass, with two mutually 

separated components, one per each chamber. Resin 

with admixture of fillers and modifying agents is usu-

ally used as one component that is capable to polymer-

ize after mixing with a hardener, which fills the second 

chamber.  Such capsules are used in the mining indus-

try, civil engineering and construction of tunnels – 

whenever the need appears to fix anchors, bars, barriers, etc. in appropriately hard rock.  

Resin capsules LOKSET® represent the famous product of the Minova International, which is 

a part of Orica group. They are manufactured at the amount of more than 50 millions of resin 

capsules in production plants located worldwide: in Europe, the USA, South Africa, Australia, 

Russia and India. In Poland the resin capsules LOKSET are manufactured by the companies 

Minova Ekochem in Siemianowice Śląskie and Minova Ksante in Polkowice. Scope of cus-

tomers that purchase capsules manufactured by Minova Ekochem include mines of hard coal, 

zinc and lead in Poland as well as mines of hard coal, metal ores, salt and tunneling compa-

nies in other European countries, such as UK, Ireland, Spain, Norway, Ukraine and Czech 

Republic. The Minova Ksante delivers its production chiefly to copper mines of the Polish 

copper company KGHM. Beside Polish enterprise, resin capsules LOKSET are also manufac-

tured and marketed in Europe by Minova CarboTech from Essen (Germany). 

Production line 

Minova Ekochem offers a very wide production series of polyester-based resin capsules. The 

products vary in dimensions (diameter, length) and components that define their basic proper-

ties, as setting (gel) time, viscosity and mechanical parameters. The resin capsules are marked 

in the following manner:  

Full name of the resin capsule: LOKSET SxL T-G  

 

 

Fig.1 View of LOKSET resin capsules 

mailto:jaroslaw.drozd@orica.com
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S - diameter [mm]: it ranges from 14 to 40 mm.  

L - length [mm]. may vary from 100 – 2000 mm. 

T – chemical formula that determines chiefly viscosity and capability of material penetration. 

Here three types of capsules are distinguished: of high viscosity, marked as ST, of medium 

viscosity, with letter code ST1, HS1, HSF1, CP, AV, AV1, as well as of low viscosity: such 

as HS, SHS, AV2.  

G stands for laboratory-measured, rated gel time at 20°C expressed in seconds. The Minova 

Ekochem manufactures resin capsules LOKSET with the gel time values from 10 to 600 

[sec]. As a departure, for capsules that comply British Standard (type HS) the names are 

specified that denote gel time at 27°C: Fast (13-18 sec.), Medium (40-55 sec.), Slow (70-200 

sec.), Ultra Slow (350 – 500 sec.).  

For instance, the symbol LOKSET 24x600 ST-180 stands for the capsule with its diameter of 

24 mm (deviation ±0.5 mm), length of 600 mm (+10, -5 mm), with high viscosity, rated gel 

time 180 (± 20) seconds. 

A separate class of resin capsules manufactured by Minova Ekochem is represented by the 

material marketed as LOKSET PUR. Due to its unique properties, such as extremely low vis-

cosity and controllable depth of resin penetration, they are particularly useful to fix strings, 

cables or bar anchors to large depths (~5 – 6 m), especially if the full-length anchoring is re-

quired.  

Standards and requirements  

All types of LOKSET capsules meet relevant standards, applicable to the end-client and user. 

For instance, according to standards that are in force in Poland the resin capsule for anchoring 

in the mining industry should present compression strength not less than 10 MPa after 2 

hours. It should also guarantee sufficient loading capacity of anchors that is the subject of a 

separate standard that describes requirements to anchors. The minimum value of loading ca-

pacity for anchors dedicated for roof bolting in Polish coal mines is 120 kN.  

Requirements to the coal mining industry in United Kingdom are different (UK Coal) and 

specified by the British Standard BS 7861 “Strata reinforcement support system components 

used in coal mines. Part1: Specification for rockbolting”. This standard assumes very high 

laboratory values of mechanical parameters exhibited by the resin capsules and measured af-

ter 24 hours after having the components mixed together: compression strength not less than 

80 MPa, creep at compression: max. 0.12% and modulus of elasticity - min 11 GPa.  

These parameters are verified against relevant procedures included into the mentioned British 

Standard and confirmed by the certificate issued by Rock Mechanics Technology Ltd. 
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Minova examines punch shear strength of capsules also by its internal standard. For resin cap-

sules of the type LOKSET HS that parameter is above 25 MPa. 

Resin capsules of the type LOKSET HS meet also requirements British Standard, which is 

also confirmed by appropriate certificate. Therefore it is the most comprehensive product of 

the Company’s offer that simultaneously meets all, or at least most of, local requirements. 

The next advantage is very low viscosity that facilitates or event sometimes makes it possible 

to apply them for less robust bolting equipment, including pneumatically driven handheld 

bolters.  

Resin capsules LOKSET in practical use  

Resin capsules LOKSET represent a technologically advanced product, so there is a large 

number of rules that must be obeyed to enable the capsules to fulfil its functions in the 

rock-bolting practice and to guarantee anchoring parameters assumed by the project. The most 

important parameter is the loading capacity of anchors that is verified by means of the Rock 

Anchor Pullout Test. Minova Ekochem carries out pullout tests in its own laboratory, mostly 

for granite blocks or for concrete slabs. These are examinations of the type short encapsula-

tion test where bolts are fixed along a relatively short length, from 20 to 100 cm. The frequent 

practice includes also field tests where experiments are carried out under real conditions in 

underground excavations of mines.  

Based on long-term investigations it is possible to state that a standard anchor, if properly 

installed into base rock with the strength >15 MPa, exhibits typical pullout resistance between 

0.5 and 1 ton for each 1 cm of bonding. For instance, if a bar with its diameter of 22 mm and 

loading capacity of about 20 tons is bolted into granite to the depth of 30 cm, the pullout test 

demonstrates that strength of the bolting connection is usually higher than the strength of the 

anchor itself. In practice, bearing capacity of anchors not only depends on these parameters of 

capsule that can be checked by laboratory tests but also on a great number of other factors, 

including but not limited to he ones described below.  

Type and strength of base rock  

Dependence of bolting strength on the strength of base rock is obvious and very strong, which 

is conformed by long-term experience of Minova company as well as a number of investiga-

tions performed by third-party organizations. Nevertheless appropriate homogeneity of rock 

within the bolted area is also a matter of key importance. It is why construction of a sole 

bolted roof support is only possible for the base rock that meets defined criteria. Pursuant to 

Polish regulations these criteria include: the weighted average for compression strength of a 

rock package with its thickness of 3 m must be not less than 15 MPa for rocks with plated 
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Fig. 2 Strength of rock bolting as a function of 
bond length for various types of base rock.  

structure and 10 MPa for rocks with solid structure; the rock mass must be dry and must have 

sufficiently high coefficient of soaking (min. 0.8); the measured fissure rate (Rock Quality 

Designation – RQD) must be at least 20% for rocks with plated structure and min. 40% for 

rocks with solid structure.  

According to our knowledge the loading capacity of rock bolting can be approximately de-

fined as a function of the base rock type by means of the diagram (Fig. 2).  

Other important features of the base rock 

that must be taken into account for rock 

bolting include water content as well as 

presence of contaminations (coal dust, 

drillings).  

Presence of water in the borehole where 

the anchor is to be installed may pose a 

real problem under some specific circum-

stances. One of the hazards is soaking and 

expansion of rock that results in dramatic 

weakening of the base rock – it frequently 

happens for some types of schist. In such a 

case rock bolting should not be carried out by means of the standard method or, if the rock 

mass is sufficiently dry, boreholes should be drilled without flushing with water. Other prob-

lems occur during bolting floors with high content of water, which leads to elongation of the 

setting time and substantial deterioration of mechanical parameters of the bonding. Under 

other circumstances presence of small amounts of water should not lead to significant de-

crease of bolting performance. It means that application of water flushing for normal, non-

soaking base rock has only insignificant effect onto loading capacity of anchors. Contamina-

tion of boreholes with drillings, coal dust or other debris may substantially deteriorate 

strength of anchoring, thus the rule should be observed that beside aforementioned circum-

stances presence of small amounts of water in boreholes is a less harm than presence of con-

taminations.  

Effectiveness of component mixing  

As assumed mechanical parameters of the resulting bond are determined by results of the 

chemical reaction between components of the capsule, thorough mixing of the capsule com-

ponents (in terms of both quantity and quality) becomes an issue of key importance. Effec-

tiveness of the chemical reaction process may be the implied by duration of mixing as well as 
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power and rotation speed of the bolting machine or the difference between the anchor and the 

borehole diameters, or type of the applied anchor. In practice, the most frequent reason for 

ineffective bolting lies in disobeying the following rules.   

Duration of the mixing process depends on the length of the bolting borehole. The rule should 

be observed that the anchor should start rotating in the borehole immediately when the anchor 

bar comes into contact with the capsule and carry on rotating until it reaches the borehole bot-

tom with additional 5 – 10 seconds afterwards. Rotation speed of the bolting machine should 

be not less than 200 rpm, preferably it should be 400 rpm or more. If the setting time of the 

capsule allows, lower rotation speed can be compensated by prolonged mixing process. Ac-

cording to Minova USA recommendations, sufficient mixing effect of the LOKSET capsule 

components is reached when at least 35 revolutions of the anchor is performed altogether.  

The frequent error consists in bolting with too large difference between diameters of the an-

chor and the borehole. Polish mining regulations impose that the maximum difference be-

tween borehole and anchor diameters should never be higher than 12 mm. Based on own ex-

periences Minova Ekochem recommends application of the 8 mm difference for boreholes 

with diameters below 32 mm and 12 mm for large boreholes. In British coal mines, where 

roof bolting is commonly used as a primary roof support method, standard boreholes are 

drilled with the diameter of 28 mm for anchors of 22 mm in diameter. Failure to observe these 

rules may lead, in extreme cases, to the lack of amalgamation between the base and the hard-

ener. The practice shows that too large difference between borehole and anchor diameters 

may be the result of insufficient expertise or a compromise enforced by e.g. too low power of 

the bolting machine. Usually, to achieve the desired effect it is enough to use a smaller crown 

for drilling and /or a bar with a bigger diameter. However, in many cases amendments to the 

bolting technology or application of different equipment (e.g. hydraulically driven instead of 

pneumatic actuation) should be taken into account. Anyway, everyone who uses the rock bolt-

ing technology should be at least aware of possible problems and related hazards.  

Other factors that can be essential for optimum amalgamation of capsule components include 

surface of the installed anchor (it should never be smooth or plain), its tip (must be 

sharp-pointed), possible presence of additional parts (e.g. a spring wrapped around the an-

chor). However, if all the foregoing basic rules related to anchor rotation and appropriate dif-

ference between anchor and borehole diameters, even application of standard anchors should 

lead to satisfying results.  
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Fig. 3. Gel time as a function of temperature – 
LOKSET HS 

Selection of the capsule type  

When the rock-bolted roof support or auxiliary anchoring is being designed it is necessary to 

pay attention to selection of resin capsules that are to be applied, with regard to their dimen-

sions, setting time or viscosity.  

If the design requires achieving the full-length bonding between anchors and the base rock, 

theoretical dimensions of capsules should be adjusted in such a way that the capsule volume 

(or total volume of all the capsules to be used) is slightly higher than the difference between 

volumes of a borehole and an anchor. It should be kept in mind, that in case of real applica-

tions rock mass can be cracked and the fissures in various manner may lead to the need to use 

higher volumes of the capsule that is results from theoretical calculations.  

Selection of the setting time should be guided by type of the bolting machine, contact length 

of the anchor and operation time, from starting of rotation until tightening the nut. It should be 

kept in mind that the sealant bonding must remain untouched until it is strong enough to 

tighten the nut. That time is estimated as 30 – 40 seconds (after expiring of the setting time) 

for 30-second capsules and 90 – 120 seconds for 3-minute ones. Therefore it is convenient to 

place fast-setting capsule to the bottoms of boreholes as that makes it possible to quickly 

tighten the nut and pre-stress the anchor with no risk of damages to the bonding.  

One should remember that the gel time significantly depends on temperature of the capsule, 

base rock and the anchor itself. Such a dependence is exhibited in Fig. 3. 

Prior to commence a project consisting 

in installation of anchors it is necessary 

to carry out field (on site) tests in order 

to verify the previous calculations and 

to check actual length of anchoring 

under specific conditions as well as to 

evaluate actual time of curing before 

the nut can be tightened.  

Such experiments are also helpful for 

adjustment of other details related to the 

rock bolting technology, e.g. type and power of a bolting machine. In case of any doubts em-

ployees from Minova are always ready to support with consultations with regard to optimum 

selection of capsule type, parameters of capsules and guidelines for application.  
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MINOVA ARNALL ANCHORS FOR MODERN UNDERGROUND 
APPLICATIONS 

 
ABSTRACT 
Minova Arnall is a leading bolt manufacturer in Poland and Europe. Company has over forty 
years of experience in that field. In this paper are presented chosen products from the wide 
range of production. Examples of bolts for underground mines, civil engineering and 
tunneling are shown. Customers can order special bolts according to requirement. Company 
exports its products to over twenty countries all over the world. 
 
BOLTS FOR UNDERGROUND MINES 
 
Resin Bolts. 
 
1. AP bolts are designed to be used for roof and ribs support in mines as an independent or 
secondary support system. These bolts can also be used for attachment of various components 
of mining equipment. AP bolts are high capacity bolts and are produced in three version 
according to capacity ; APP, APG and APB.  
Technical data : 
 
 
Technical description 

 
- AP bolts are modern design anchors with load capacity of up to 300 kN and a nut 
locking system (shearpin).  
- APP; APG; APB anchor rod is made from a reinforcing bar of 21.70 mm in diameter 
according to ZN-95/AP-1; ZN-02/AP-6 made of the following type of steel:  
- M24 nut is connected with the rod by means of a "SPIROL" ø3 or ø6 pin.  
- Spherical washer makes it possible to fix the anchor at 18°angle.  

      - The anchor can be used with a square, round or square washer with an eyelet made  
       of 8 or 10 mm plate.  
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Technical Data : 
 

• Rod diameter     dr = 21,70 mm  
• Thread size      M24  
• Thread length     150 mm  
• Rod length      from 400 to 4000 mm  
• Torque shearing the ø3 pin    80 ÷ 120 Nm  
• Torque shearing the ø6 "SPIROL" pin-(light)  40÷60 Nm  
• Torque shearing the ø6 "SPIROL" pin - (medium) 90 ÷ 120 Nm  
• Torque shearing the ø6 "SPIROL" pin - (heavy) 140 ÷ 160 Nm  
• Anchor capacity required by documentation  
• APP - min 190 kN  
• APG - min 230 kN  
• APB - min 260 kN  
• Effective anchor capacity  
• APP - 220 kN  
• APG - 250 kN  
• APB - 300 kN  

 
2. RM 20, POK 22 bolts are designed to be used for roof and ribs support in mines as an 
independent or secondary support system. These bolts can also be used for attachment of 
various components of mining equipment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical Data 
 
Rod diameter       dn = 20mm for RM-20  
                                                    dn = 22 mm for POK-22  
Thread size       M20  
Thread length       150 mm  
Overall rod length      from 400 to 4000 mm  
Torque shearing the ø3 pin     80 ÷ 120 Nm  
Torque shearing the ø6 "SPIROL" pin - (light)  40 ÷ 60 Nm  
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Torque shearing the ø6 "SPIROL" pin - (medium)  90 ÷ 120 Nm  
Torque shearing the ø6 "SPIROL" pin - (heavy)  140 ÷ 160 Nm  
Bolt capacity required by regulations   120 kN  
Effective bolt capacity     180 kN  
Coupling sleeve:  Sleeve diameter ø 25 mm, thread size M20 Sleeve length 55 mm  
 
Expansion shell bolts. 
 
KE -3W, KE3-2K 
 
KE-3W and KE3-2K reinforced expansion shell bolts are designed to be used for roof and 
ribs support in mine working areas as an independent or secondary bolting support system. 
They are also used for the attachment of various components of mining equipment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical Data 
 
Rod diameter    ø18,3 mm  
Thread size    M20  
Thread length   80 mm (rods for KE-3W shells),  

170 mm (rods for KE3-2K shells)  
Rod length    acc. To requirements 
Shell diameter    ø36 mm  
Shell length KE-3W   93 mm 
KE3-2K   136 mm  
Bolt capacity     min 100 kN  
Effective bolt capacity  170 kN 
 
KR-1/Ø25-M18, KR-2/Ø25-M18 
 
KR-1/Ø25-M18 and KR-2/Ø25-M18 expansion bolts are designed to be used for roof and ribs 
support in mine working areas as an independent or auxiliary roof support system. They are 
also used for the attachment of various components of mining equipment. 
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Technical Data 
 
Rod diameter    ø18,3 mm  
Thread size    M18  
Rod length    acc. To needs 
 Shell diameter   ø25 mm  
Shell length:     

KR-1/Ø25-M18  74 mm 
KR-2/Ø25-M18  110 mm or 130 mm  

Bolt capacity     min 100 kN  
Effective bolt capacity  130 kN 
 
Friction pipe bolts. 
 
KRSz-C-Ø39 - friction pipe bolts are designed for roof and ribs support in mine working 
areas as an independent or secondary bolting roof support system. They are also used for the 
attachment of various components of mining equipment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical Data 
 
Outside rod diameter    ø39mm 
 Rod length     from 1600 to 2600 mm  
Bolt capacity     min 80 kN  
Effective bolt capacity   100 kN 
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Cable bolts. 
 
KL - 15,5; KL - 15,5K cable bolts are designed to be used in ground and rock reinforcement 
near mining excavations and in particular near workings in weak strata with lower strength or 
entering mining pressure zones. 
     Technical Data 
     

 
 
 
Injection bolt. 
 
AP-KI-ø42 injection bolts injection bolts are designed to support mine working areas as an 
independent or auxiliary roof support system. AP-KI-ø42 tube injection bolt is used to reduce 
static load on support systems in mining areas cut in adverse mining and geological 
conditions, such as: 
- fault zones, 
- areas of increased pressure (roadways), 
 

 
 
Technical Data 
 
Tube diameter   ø 30x6,3 mm  
Bar diameter    ø18,3 mm  
Tube thread size   M20 internal, M30 x 2 external  
 
 
 
 
 
Bar thread size   M20  
Bolt length    from 1300 to 5000 mm (or other as required)  

Cable diameter 15,5mm 

Cage diameter 26 – 28mm 

Cage distance 200, 300, 400.. so on 
Recommended 500mm 

Bolt length 1 to 10m 

Capacity Min. 200kN 

Effective load 260 kN 
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Shell diameter   ø 42 mm  
Head length    93 mm  
Bolt capacity    over 120 kN  
Nominal injection pressure  10 MPa 
 
 
W straps       SP-220, SP-270, SP-320. 
 
SP W straps (roof bolting lining) are used for crosswise and lengthwise support of roofs and 
ribs in mine working areas. 
They are suitable to be used with expansion, resin, cable and tubular friction anchors. 
 
Mat type  SP-220 SP-270 SP-320 
Working width 220 mm 270mm 320mm 
Overall width 270 mm 320 mm 370 mm 
Sheet thickness 2; 2,5; 3 

mm 
2; 2,5; 3 
mm 

2; 2,5; 3 
mm 

Hole distance 500; 800 mm (or according to 
customer’s specification) 

Hole diameter ø45 or 45/80 mm 
Length 1000 ÷ 7000 
 
Construction bolts 
 
Bolts are designed for fastening statically loaded elements of building structures in non-
cracked, reinforced or unreinforced gravel concrete of classes ≥ B15 and in clay solid brick 
wall, class ≥ 7,5. 
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SOUČASNÉ VÝHLEDY A TENDENCE V OBLASTI METOD 

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORUBNÍCH CHODEB V UHELNÝCH DOLECH 

 
Abstract 

The paper deals with methods of supporting and stabilsation of roadways in coal mines. New 

investigated and  designed methods are connected with double using of roadways, depth of 

exploration and environmental requests. Decisive kinds of support include  methods of rock 

mass strengthening e.g. bolting and grouting. 

 

 Úvod 

Optimalizace ražení a vyztužování přípravných důlních děl, především porubních chodeb a 

prorážek, představuje v současnosti jeden z hlavních problémů podzemního dobývání uhlí. 

Důraz na  zvýšení produktivity maximálním využitím nákladných dobývacích 

technologických komplexů vede k požadavkům na takové metody zajišťování porubních 

chodeb, které zaručují jejich dokonalou funkci v celém průběhu dobývání porubu.  

V současné době přitom vzrůstá tlak na   dvojí použití porubních chodeb pro sousední poruby, 

což dále zkracuje neproduktivní období a zvyšuje výtěžnost i koncentraci dobývání. Tyto 

tendence sebou ovšem přinášejí nové požadavky na výztuž a stabilizaci chodeb, které musí 

čelit daleko výraznějším napěťovým a deformačním zatížením než u běžných porubních 

chode při jednorázovém použití. 

Problematika zajišťování a stabilizace porubních chodeb se proto objevuje stále častěji v 

programech výzkumu a vývoje a představuje dnes jednu z nejfrekventovanějších oblastí na 

odborných konferencích. Tak z 9 projektů řešených v období 2004 - 2007 v rámci programu 

EU Coal and Steel v technické skupině Dobývání uhlí, infrastruktura a řízení se 5 projektů 

úplně nebo částečně týká ražení a vyztužování porubních chodeb. 

Ze směrů a dosavadních výsledků řešení vyplývá jednoznačně, že metody zajišťování a 

stabilizace porubních chodeb nevystačí se standardními výztužnými prvky (oblouková výztuž, 

střední stojky, zesilující prvky) a musí zahrnovat postupy a technologie zpevňování 

horninového masivu v okolí chodby především pomocí svorníkové výztuže a zpevňující 

injektáže. 

mailto:snuparek@ugn.cas.cz
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Aktuální poznatky o vedení chodeb pro dvojí použití ze zahraniční literatury 

Německo 

V německém hornictví se používá pro výztuže chodeb, u nichž se předpokládá zvýšené 

geomechanické zatížení např. z důvodů velkých hloubek, působení hran nevýrubů v nadloží i 

podloží, dvojího využití chodeb (těžní chodba prvého bloku se používá jako výdušná chodba 

sousedního bloku) i z důvodu působení jiných geologických vlivů standardně výztuž 

kombinovaná ze svorníkové a ocelové obloukové (podpěrné) výztuže. Výztuž „Kombi 

Typ A“ je přitom určená pro zabezpečování důlních chodeb ražených přibírkovým 

kombajnem, zatím co „Kombi Typ B“ je používán při ražbách trhací prací s vrtáním vývrtů 

vrtnými vozy. 

Uvedený způsob vyztužování systémem Kombi Typ A byl zkoušen při řešení příprav ve 

slojích I, H a G v hloubce přibližně 1000 m v poli Prosper Nord na dole Prosper Haniel.  

Podle tohoto způsobu vyztužování se bezprostředně po vybrání horniny a uhlí z profilu 

chodby v čelbě, tedy po postupu přibírkového kombajnu o danou zabírku, vyztuží chodba 

(v oblasti čelby) úplnou svorníkovou výztuží se sítí chránící proti pádu kamene.  

Přibližně 25 až 30 m za razícím kombajnem (podle jiných údajů  20 až 40 m za čelbou) se pak 

staví normální ocelová oblouková podpěrná výztuž (obr. 2.1.2) a nakonec se prostor mezi 

touto výztuží a lícem výrubu se sítí a svorníky vyplní výplňovým (zakládacím) betonem.  

Dimenzování výztuže, to je výpočet délky svorníků, hustoty svorníků, váhového profilu 

ocelové obloukové výztuže a rozteče podpěrných oblouků se provádí na základě 

geotechnických podmínek a prognostických výpočtů konvergence.  

Na základě doporučení příslušného odborného oddělení Deutsche Steinkohle AG bylo dílo 

ražené v cca  2 m mocné sloji u počvy raženo s těmito parametry [1]:  

příčný průřez výlomu:     28,8 m2, 

světlý příčný průřez vyztuženého díla:   23,4 m2, 

světlá šířka díla u počvy:     6,58 m, 

světlá výška díla      4,40 m, 

tloušťka betonové výplně (za obloukovou výztuží)  0,30 m. 

Na každý vyražený běžný metr díla bylo instalováno průměrně 11,5 kusů svorníků do kamene 

a 5 svorníků do uhlí. Při délce svorníků 2500 mm byla lepená délka svorníků 2400 mm. 
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Rozestupy svorníků i rozteče řad svorníků byly 1 m. V případě potřeby byla výztuž 

zesilována tzv. přídavnými svorníky. 

Příkladem řešení dvojího použití chodeb ve spojení s výztuží Kombi Typ A je řešení příprav 

na dole West (RAG Deutsche Steinkohle –NordrheinWestfalen) při dobývání sloje Matthias 

2. U porubních chodeb  se počítalo s dvojím využitím, takže byly vyztuženy systémem Kombi 

Typ A Ausbau s těmito parametry: 

Svorníková výztuž:  

svorníkovaný příčný profil: 30,7 m2, 

ocelový svorník: GW 25x2500, 

vlepená délka: 2,4 m, 

rozteč mezi svorníky: 0,8 m, 

rozteč mezi řadami svorníků: 0,8 m. 

Podpěrná oblouková výztuž: 

světlý příčný průřez 24,6 m2, 

typ výztuže: TH RAG 780, 

váhový profil: 40 kg/m, 

rozteč oblouků: 0,8 m, 

odstup od čelby: max. 40 m, 

plné hydromechanické založení prostor za obloukovou výztuží. 

Polsko 

V Polsku byla technologie dvojího použití porubních chodeb realizována např. v letech 2001 

až 2003 na Dole Wieczorek při dobývání porubů 307 a 308 ve sloji č. 620. Hlavní pozornost 

byla věnována metodám stabilizace chodby a zesílení výztuže po průchodu prvního porubu. 

Poruby byly dobývány směrným stěnováním na řízený zával. Délka porubní fronty činila u 

jednotlivých porubů cca 250 m, směrná délka porubů cca 1400 až 1700 m. Úvodní chodby 

v centrální části sloje 620 nebyly za porubní frontou zavalovány, ale byly udržovány pro další 

použití jako výdušné chodby sousedního porubu. Proto byly tyto chodby dodatečně 

vyztužovány podpěrnou výztuží (ocelovou i dřevěnou). Toto opatření se však neprojevilo 

očekávanými dostatečnými stabilizačními účinky.     

Poprvé bylo realizováno zesílení výztuže chodby pomocí svorníků na 80 m dlouhém úseku na 

chodbě 320, v oblasti v blízkosti závěrečné linie porubu 307. Projekt zesílení výztuže 

vypracoval tým pracovníků z GIG Katowice. Stropní oblouky podpěrné ocelové výztuže byly 
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podepřeny v ose chodby tahem rovných stropnic profilu V-25 o délce 3,5 m až 4 m, 

přikotvených do stropu pomocí lanových svorníků typu IR-4 délky 6 m, rozmístěných ve 

vzdálenosti max. 1 m od sebe. Každý lanový svorník (kotva) byl zabudován uprostřed mezi 

oblouky podpěrné výztuže. V podpěrných stropnicích – rovinách – byly vyvrtány otvory 

s průměrem přesahujícím o 2 mm průměry koncových šroubů lanových svorníků.  

Zesílení výztuže pomocí do stropu přikotvenéhu tahu podpěrných stropnic v ose chodby bylo 

prováděno v předstihu větším než 60 m před porubní frontou. Dodržování takového předstihu 

je podmínkou pro správnou funkci svorníků. Lanové svorníky musí být vlepovány do ještě 

dobýváním nenarušeného horninového masivu.  

Z pozorování pokusného úseku vyplynulo, že takto provedené zesílení výztuže zajišťuje 

stabilitu důlního díla před tlakovými účinky dobývání (porubními tlaky) mnohem lépe než 

dříve používané zesílení přídavnými podpěrnými třecími stojkami. Porubní chodba 321 

následujícího sousedního porubu 308 byla uvedeným způsobem zesílena v celé délce. V době 

publikování popisovaných zkušeností postoupil porubu již o cca 950 m od výchozí prorážky. 

Za porubní frontou se zcela upustilo od stavění dodatečných podpěrných třecích stojek. 

Původní rozměry chodby 321, která byla zesílená pomocí podpěrných stropnic přikotvených 

lanovými svorníky, byly nejméně ovlivněny po průchodu porubu v porovnání se všemi 

dalšími porubními chodbami udržovanými po průchodu porubu pro další použití.  

Příznivé výsledky použití lanových svorníků pro zesílení výztuže porubních chodeb vedly 

k pokusům o analogické zesílení dopravních chodeb ve sloji 510, u nichž se rovněž 

předpokládalo ovlivnění postupujícím stěnovým porubem č. 308. Zesílení výztuže v ose 

chodby bylo opět provedeno pomocí rovných stropnic profilu V - 25 přikotvenými do stropu 

lanovými svorníky délky 5 m s roztečí (ve směru osy díla) 1,5 m. Pilíř v boku chodby byl 

kotven pomocí rovných stropnic profilu V-25 nebo KS/KO-21 přichycených ve vzdálenosti 

1,0 až 1,5 m od počvy tyčovými kotvami délky 3 m, rozmístěnými v podélném směru 

s roztečí 1,5 m. 

Výše popsané zesílení výztuže chodeb pomocí přikotvení podpěrných rovin pod ocelovou 

obloukovou výztuží pomocí lepených svorníků (ve stropě lanových, v bocích tyčových) se 

plně osvědčilo. Zvlášť dobré výsledky byly mimo jiné konstatovány na porubních chodbách, 

určených pro dvojí použití. V těchto chodbách postačovalo plně přikotvení tahu rovných 

ocelových stropnic v ose chodby do masivu pomocí 6 m dlouhých lanových lepených 

svorníků. Tímto opatřením se zcela eliminovalo použití přídavných podpěrných třecích stojek 
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při průchodu porubní fronty. Je ovšem třeba mít na paměti specifické úložní poměry – ve 

stropě sloje 620 jsou uloženy mocné pevné horninové lavice.  

Samostatnou kapitolu představuje problematika  nových  dobývacích metod,  prakticky 

zamezujících poklesu povrchu. Jedná se většinou o různé varianty chodbicování s využitím 

strojů Continuous miner, které umožní alespoň s částečnou výrubností dobývat zásoby 

v ochranných ohradnících. Základním výztužným prvkem v těchto chodbicích bude opět 

svorníková výztuž zpravidla na bázi lepených svorníků.   

Zásadní postupy při zajišťování chodeb při dvojím použití  

Dvojí použití chodeb představuje výrazné zvýšení požadavků na únosnost a deformační 

chování výztuže chodeb. Požadavky na snížení deformací hornin v okolí díla vedou k použití 

svorníkové výztuže, která výrazně snižuje rozvolňování hornin i konvergenci okrajů díla. 

Nelze ovšem používat samostatnou svorníkovou výztuž vzhledem ke stabilitním rizikům 

spojeným s odnímáním bočních  podpěr horninového nosníku  při dobývání obou porubů. 

Znamená to, že hlavním řešením problematiky vyztužování při dvojím použití chodeb musí 

být kombinovaná výztuž, sestávající z  podpěrné ocelové obloukové výztuže a z dostatečně 

dimenzované svorníkové výztuže ve stropě případně v bocích chodby.  

Zajištění stability a funkčnosti chodeb při dvojím použití tedy vyžaduje zvýšení únosnosti 

vlastní podpěrné výztuže v  kombinaci s principem zpevnění masivu v okolí chodby zpravidla 

pomocí svorníkové výztuže případně zpevňující injektáží. Vlastní realizace a časování 

výztužných opatření musí respektovat rozdílnou funkci obou typů výztuže. Některé obecné 

zásady lze formulovat takto : 

– Při zpracovávání důlně technických a výhledových plánů je nutno vycházet 

z předpokladu dvojího použití porubních chodeb, neboť dodržení časových vazeb příprav 

a dobývání má pro dvojí využití porubních chodeb zcela mimořádnou důležitost. 

– Zvláštní pozornost věnovat již při  projektování posouzení a vyhodnocení geologických a 

hornicko-geomechanických podmínek v nichž by měly být chodby pro dvojí použití 

situovány (jak pro fázi její ražby, tak pro fázi dobývání prvního porubu  i pro  fázi 

následného dobývání druhého porubu). Dvojí využití chodeb  je možno realizovat beze 

zbytku jen ve vhodných geologických podmínkách, které jsou dány dobývanou  mocností 

sloje, kvalitou nadložních i podložních hornin z hlediska jejich pevnosti a 

geomechanických vlastností a vlivy   



 176 

– V dané oblasti je nutno podrobně posoudit a zhodnotit míru nebezpečí  vzniku 

autooxidace uhlí a teprve po komplexním posouzení rozhodnout o vhodnosti dvojího 

použití. Součástí stabilizačních i isolačních opatření je stavba ochranného těsnícího žebra  

podél chodby při postupu prvého porubu. 

– Při projektování chodeb pro dvojí použití nutno řešit vyztužování této chodby již 

s ohledem na budoucí dvojí účel (velikost profilu díla se zohledněním požadavků 

dostatečného větrání i při druhém použití, hustota budování, hmotnost výztuže. Chodba 

pro dvojí použití by měla být ražena podle detailních geologických poměrů buď pod 

stropem sloje, nebo s přibírkou stropu v závislosti na eventuální přítomnosti blízké sloje 

či stařin v nadloží. Počva chodby by měla být opět tvořena pevnou horninou. Mocnost 

sloje by měla být přiměřeně menší než světlá výška chodby (podle stávajících 

předpokladů lze uvažovat s maximální mocností sloje cca 2,5  - 3 m).  

– Chodba by měla být zásadně vyztužována kombinovanou svorníkovou a podpěrnou 

ocelovou obloukovou výztuží, dimenzovanou s ohledem na geologickou stavbu příslušné 

části horského masivu a očekávané tlakové poměry. Dimenzování obou výztužných 

systémů musí vycházet z odlišné funkce obou typů výztuží v konkrétních geologických a 

geomechanických poměrech ražených děl.  

– Podpěrnou ocelovou obloukovou výztuž je možno stavět buď přímo na čelbě, nebo 

v odůvodněných případech i v odstupu od čelby  

– Prostor mezi výztuží (pažením) a horninovým masivem je žádoucí vyplňovat vhodnou 

stavební hmotou a tak zajistit rovnoměrný kontakt výztuže s masivem.  

– Pro stabilizaci sloje v bocích porubních  chodeb lze použít svorníkovou výztuž. Tato 

výztuž musí být provedena v dostatečném předstihu před postupujícím porubem v oblasti, 

která ještě není ovlivněna předporubními tlaky. 

– V projektu pro opakované využití chodby je nutno stanovit opatření  související 

s uvedením výztuže chodby neprodleně za dobýváním prvního porubu do původního 

stavu, způsob stavby ochranného žebra podél pásové chodby prvního porubu, jeho 

provedení, rozměry, použitý materiál, způsob těsnění, doprava potřebného materiálu, 

umístění potrubí, drážky  apod. 

– V plochách, ve kterých se předpokládá druhé použití těžních chodeb jako výdušných 

chodeb následujících porubů je vhodné, tam, kde to větrní síť umožňuje, přednostně 
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použít k větrání  systém „Y“. Sníží se tím depresní namáhání závalových prostor a 

umožní jak větrání chodby za postupujícím porubem, tak i její  údržba. 

Závěrečná doporučení 

 Na základě těchto analýz lze očekávat následující požadavky na zajišťování porubních 

chodeb : 

− velikost průřezu chodby musí být minimálně o 1 stupeň větší než u jednorázového použití 

(prakticky to znamená  velikosti 16 – 18  a větší) 

− hmotnostní stupeň obloukové výztuže musí odpovídat velkému průřezu chodby (prakticky 

se jedná o válcované profily P28, TH29 a větší)  

− oblouková výztuž musí být dokonale obložena , aby byl zajištěn dobrý kontakt s okolní 

horninou (uhlím)  i za cenu použití speciálních technologií zakládání prostor mezi výztuží 

a horninou  

− svorníková výztuž musí být instalována v čelbě a musí zajistit stabilitu chodby  ještě před 

zabudováním obloukové výztuže. Parametry svorníkové výztuže (únosnost, délka, 

hustota) jsou srovnatelné se samostatnou svorníkovou výztuží ( únosnost 200 – 250 kN, 

délka 2 – 3 m, hustota 1 – 1,5  ks/m2)  

− svorníková výztuž musí podléhat standardní kontrole, zahrnující jak zkoušky pevnosti 

ukotvení svorníků, tak instalaci extenzometrů (Tell Tale) ve stropě díla v pravidelných 

intervalech 

− podpěrná oblouková výztuž musí být budována podle technologických podmínek co 

nejblíže za čelbou, nejdále ve vzdálenosti 40 m 

− při použití otevřených obloukových výztuží bez zpevnění počvy je nutno počítat s nutností 

přibírky počvy v průběhu životnosti díla  

− v úsecích s výrazným tektonickým oslabením bude nutno používat i metody zpevňující 

injektáže 

− je nutno počítat i s netradičními způsoby zajišťování přechodu chodba – porub, neboť ve 

vysokých profilech budou omezené možnosti použití středních stojek a těžiště 

stabilizačních opatření se přesune k zavěšování výztuže na dlouhé lanové svorníky.  

Při navrhování kombinované výztuže porubních chodeb při dvojím použití je nutno 

respektovat charakteristiku obou hlavních typů výztuže  (podpěrná oblouková a svorníková 
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výztuž). Svorníková výztuž musí zpevnit horninový masiv u čelby, zajistit stabilitu chodby 

bezprostředně při ražení a snížit celkové deformace okolních hornin v období dobývání. 

Podpěrná výztuž , splňující požadavky na dobrý kontakt s  výrubem postupně přebírá část 

zatížení dále za čelbou a zejména v období ovlivnění dobýváním v přilehlých  porubech, kdy 

dochází k výraznějším deformacím. 

Pro výpočet parametrů svorníkové výztuže lze respektovat metodiku výpočtu samostatné 

svorníkové výztuže se zahrnutím únosnosti podpěrné výztuže a s přiměřeným koeficientem 

bezpečnosti. To umožňuje např. programový soubor ANKER. 

Pro navrhování podpěrné výztuže lze  vyjít z metodiky dimenzování ocelové výztuže 

dlouhých důlních děl se zahrnutím vlivu svorníkové výztuže v podobě snížení poměru 

hloubky uložení k redukované pevnosti nadloží  dle důlně geologických podmínek a 

parametrů svorníkové výztuže.  

Jak je patrné, zajištění porubních chodeb v uhelných dolech si v očekávaných podmínkách 

vysokých napětí v masivu při dvojím použití chodeb a velkých hloubkách vyžádá široké  

použití kotevních a injektážních prvků jakož i výplňových a těsnících hmot. A tedy i další 

rozvoj kotevních a injektážích metod. 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA KOTWI STRUNOWYCH DO 
WZMACNIANIA OBUDOWY WYROBISK KORYTARZOWYCH  
W WARUNKACH ZWIĘKSZONYCH CIŚNIEŃ GÓROTWORU  

I AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ 
 
 
1. WSTĘP 

Prowadzenie eksploatacji górniczej wymaga na wstępie udostępnienia złoża i wykonania 

szeregu wyrobisk korytarzowych. Szacuje się, że rocznie wykonuje się ich około 350÷400 

kilometrów, w bardzo zróżnicowanych warunkach górniczo-geologicznych, z czego ok. 80% 

stanowią wyrobiska kamienne i węglowo-kamienne, a tylko 20% stanowią wyrobiska 

węglowe [7]. Założony czas funkcjonowania wyrobisk powoduje, że wymagają one 

zastosowania odpowiedniej obudowy, która gwarantuje zapewnienie ich stateczności dla 

celów transportowych i wentylacyjnych [6]. Jednym z podstawowych czynników 

decydujących o możliwości utrzymania wyrobiska są warunki stropowe [4, 5]. W JSW S.A. 

KWK „JAS-MOS” w stropie bezpośrednim eksploatowanych pokładów węgla występują 

generalnie warstwy łupków ilastych i piaszczystych o miąższości do 5m i niskich parametrach 

wytrzymałościowych (Rc około 30-35 MPa). W stropie zasadniczym występują kilkunasto, 

kilkudziesięciometrowe warstwy piaskowców o znacznie wyższych wytrzymałościach od 60 

MPa do 100 MPa [3]. 

W referacie przedstawiono przykład zastosowania dodatkowego wzmocnienia obudowy 

wyrobisk korytarzowych za pomocą wysokiego kotwienia kotwami strunowymi na 

przykładzie wyrobisk znajdujących się w rejonie wpływów ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 

w KWK „JAS-MOS”. 

 

2. WZMACNIANIE GÓROTWORU ZA POMOCĄ KOTWI STRUNOWYCH W 
WARUNKACH KWK „JAS-MOS” 

W KWK „JAS-MOS” pierwsze próby wykonywania kotwienia skał dla poprawy stateczności 

wyrobisk podjęte zostały w latach 1995-1996. Stosowano wyprzedzające kotwienie 

podciągów stalowych przed frontem eksploatowanych ścian. Do kotwienia stosowano kotwy 

stalowe o długości 2,5÷3,5m, wklejane na całej długości. Kotwienie nie spełniło oczekiwań 

kopalni. Pod wpływem ciśnień eksploatacyjnych od eksploatowanych ścian, kotwy 
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„wychodziły” do wyrobiska zarówno za, jak i przed frontem eksploatowanej ściany. Ze 

względu na wymiary wyrobisk i technologię zabudowy stosowanie dłuższych kotwi było 

jednak niemożliwe [2]. 

Wraz z wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych obudowy kotwiowej zaczęto na 

kopalni stosować kotwie strunowe o długościach od 4,0m do 8,0m. 

Aktualnie w JSW S.A. KWK „JAS-MOS” kotwienie 

kotwami strunowymi stosowane jest w szerokim 

zakresie i pozwala m.in. na [3, 4]: 

§ rozrzedzenie projektowanej obudowy wyrobisk 

korytarzowych, 

§ rezygnację ze stosowania stojaków stalowych i 

większej ilości podciągów stalowych na 

skrzyżowaniu ściana-chodnik, 

§ poprawę stateczności obudowy wyrobisk 

korytarzowych będących w zasięgu oddziaływań 

ciśnień eksploatacyjnych, zmniejszenie wpływów 

ciśnień deformacyjnych i rezygnację z wykonania 

dodatkowych wzmocnień obudowy. 

 
 
3. WARUNKI GEOLOGICZNE W REJONIE 
ŚCIANY 22A-Z3 W POKŁADZIE 510/1 
PODCZAS JEJ WYBIERANIA 

Pokład 510/1 w rejonie ściany 22a-Z3 posiada 

miąższość od 2,4m do 3,8m, nachylenie podłużne 

ściany wynosi 0÷40, nachylenie poprzeczne 0÷180. 

Energetyczny wskaźnik skłonności węgla do tąpań 

WET dla pokładu 510/1 w partii Z3 wynosi od 0,96 do 1,49, czyli węgiel nie jest skłonny do 

tąpań. Wytrzymałość węgla pokładu 510/1 na jednoosiowe ściskanie Rc wynosi od 9,0 MPa 

do 10,3 MPa [3]. W stropie bezpośrednim pokładu zalega łupek ilasty i piaszczysty o 

grubości do 4,0m. W stropie zasadniczym występuje piaskowiec z wkładkami łupku 

piaszczystego i zlepieńca około 40-metrowej miąższości i wytrzymałości na ściskanie Rc od 

62,4 MPa do 92,1 MPa (rys.1). 

Rys. 1 Profil litologiczny z rejonu 
ściany 22a pokład 510/1 
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Pokład 510/1 w rejonie eksploatowanej 

ściany 22a-Z3 zaliczono do III stopnia 

zagrożenia tąpaniami. Ponadto pokład 510/1 

w partii Z3 zaliczony został do IV kategorii 

zagrożenia metanowego, I stopnia 

zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia 

wybuchem pyłu węglowego. 

Nad parcelą ściany 22a-Z3 w pokładzie 

510/1 występowały krawędzie 

eksploatacyjne pokładów 505/1 i 502/1, w 

odległości odpowiednio około 100m i 190m 

powyżej pokładu 510/1. Eksploatacja ściany 

22a-Z3 od wschodu i od północnego-

wschodu ograniczona była strefą uskokową 

o zrzucie h ~140m (rys.2). 

 

 

3. PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIANY 22A I WYROBISK W JEJ OTOCZENIU 

Ścianę 22a-Z3 w pokładzie 510/1 eksploatowano od listopada 2005 do marca 2007 roku 

systemem poprzecznym na zawał z furtą eksploatacyjną 3,3m. Urabianie odbywało się 

kombajnem JOY 4LS8, przy zastosowaniu obudowy Fazos 17/41 Poz i BW 19/35 POz. 

Zabiór wynosił 0,80m, przy postępie ściany ograniczonym do 3,0 m/dobę, ze względu na 

zagrożenie zjawiskami sejsmicznymi. W chodnikach przyścianowych wyznaczono tzw. 

„strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami” na odcinkach o długości 200m przed frontem 

ściany 22a-Z3. Dodatkowo w chodniku badawczym 22a-Z3, który stanowił drogę odstawy 

urobku ze ściany, zastosowano telewizję przemysłową. Stanowisko monitora telewizji do 

obserwacji i obsługi przesypu z przenośnika znajdowało się poza „strefą szczególnego 

zagrożenia tąpaniami” [3]. 

Podstawową obudową wszystkich wyrobisk korytarzowych w tym rejonie była stalowa 

obudowa podatna łukowa ŁP9/V29/4/A. Ponieważ cztery wyrobiska znajdowały się w 

zasięgu oddziaływania prowadzonej ściany 22a-Z3 zostały one dodatkowo wzmocnione. 

Wzmocnienie dotyczyło chodnika badawczego 22a-Z3, chodnika transportowego-Z3 w 

pokładzie 510/1, przekopu oddziałowego odstawczego do pokładu 510/1 i przekopu 

Rys. 2 Rejon ściany 22a w pokładzie 510/1 
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oddziałowego odstawczego do pokładu 505/1. Wzmocnienie obudowy ŁP realizowano 

poprzez zabudowę jednego podciągu stalowego oraz dwóch podciągów stalowych w rejonie 

skrzyżowań wyrobisk korytarzowych, kotwionych kotwami strunowymi IR-4C o długości 

5,0m (rys.3). Mocowano je na trzech ładunkach klejowych LOKSET o średnicy 24mm, 

długości 600mm i czasie wiązania 3 minuty. Długość kotwi dobrana została w taki sposób, 

aby co najmniej 1,0m jej długości zakotwić w stropie zasadniczym, który stanowiły warstwy 

piaskowca. Do kotwienia używane były kotwiarki pneumatyczne typu GOPHER. 

 

 

4. AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA W REJONIE ŚCIANY 22A ORAZ SKUTKI 
TĄPNIĘCIA WOBEC ZASTOSOWANEJ OBUDOWY 

Ze względu na prowadzenie eksploatacji górniczej w III stopniu zagrożenia tąpaniami rejon 

ściany 22a-Z3 objęty został kompleksową metodą oceny stanu zagrożenia tąpaniami. W skład 

metody kompleksowej wchodziły metody szczegółowe: rozeznania górniczego, ciągłej 

obserwacji sejsmologicznej i sejsmoakustycznej oraz wierceń otworów małośrednicowych. W 

Rys. 3 Schemat dodatkowego wzmocnienia wyrobisk korytarzowych będących w zasięgu 
oddziaływania frontu ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 
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celu dokładniejszego prowadzenia obserwacji sejsmoakustycznej zwiększono ilość geofonów 

zabudowanych w rejonie ściany 22a-Z3 z dwóch do pięciu oraz dla zwiększenia dokładności 

lokalizacji wstrząsów z rejonu ściany 22a-Z3, w chodniku nadścianowym 22a-Z3 przed 

frontem ściany zabudowano sondę DLM2001. Na bieżąco wykonywano także badania 

geofizyczne obejmujące prześwietlania i profilowania sejsmiczne. W celu obniżenia 

zdolności skał do akumulacji energii sprężystej stosowano również aktywną profilaktykę 

tąpaniową za pomocą strzelań torpedujących warstwy stropowe [1]. 

Podczas prowadzenia eksploatacji ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 rejestrowano dużą 

aktywność sejsmiczną. Ogółem zarejestrowano 9105 wstrząsów, w tym 2 wstrząsy o energii 

rzędu 106J, 17 wstrząsów o energii rzędu 105J i 233 wstrząsy o energii rzędu 104J. 

W czasie przygotowywania omawianej ściany 22a-Z3 do wyzbrojenia, w dniu 25.04.2007 

zarejestrowano w rejonie ściany wstrząs o energii 2,1×105J. W chwili zaistnienia ww. 

wstrząsu w zasięgu jego oddziaływania nie prowadzono żadnych robót. Tąpnięcie 

spowodowało skutki w chodniku badawczym ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 na długości 

około 5m, w chodniku transportowym-Z3 w pokładzie 510/1 na długości około 122m, w 

przekopie oddziałowym odstawczym do pokładu 505/1-C3 na odcinku około 79m i w 

przekopie oddziałowym odstawczym do pokładu 510/1-C3 na odcinku około 36m (rys.4). 

 

 

Pomimo stosunkowo niedużej wyzwolonej energii zaistniały wstrząs zakwalifikowano jako 

tąpnięcie, ponieważ spowodował on utratę funkcjonalności ww. wyrobisk. Tąpnięcie 

Rys.4 Zasięg strefy skutków tąpnięcia w rejonie ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 
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spowodowało przede wszystkim utratę gabarytów przejścia dla załogi oraz wymaganych 

odległości ruchowych od maszyn i urządzeń. Przyczyną była mała odległość epicentrum 

wstrząsu od ww. wyrobisk, bowiem odległość pionowa wynosiła około 50-70m. 

Tąpnięcie spowodowało dodatkowo uszkodzenie obmurza dwóch tam bezpieczeństwa i 

spękanie tamy izolacyjnej w chodniku transportowym-Z3 w pokładzie 510/1, a także 

uszkodzenie kilku urządzeń zabudowanych w wyrobiskach na skutek gwałtownego 

przemieszczenia górotworu, praktycznie tylko spągu. Zdjęcia z przeprowadzonej wizji 

lokalnej w wyrobiskach pokazują (rys.5÷8), że obciążenia dynamiczne pochodzące od 

wstrząsu zostały przeniesione przez obudowę ŁP wzmocnioną podciągami i kotwami 

strunowymi. Choć zsuwy na elementach obudowy dochodziły do około 1m, co doprowadziło 

w kilku miejscach do uszkodzenia złącz obudowy i uszkodzenia opinki, odnotowano tylko 

nieliczne przypadki deformacji obudowy (rys.5). W pozostałych przypadkach kontur 

wyrobiska w zastosowanym schemacie obudowy podporowo-kotwiowej pozostał 

niezmieniony (rys.6÷8). Brak obudowy w spągu pozwolił na odprężenie się górotworu w tym 

miejscu i wypiętrzenie warstw spągowych maksymalnie do około 1,0m.  

   
 

   
Rys.5, 6, 7 i 8  Zdjęcia wyrobisk korytarzowych objętych skutkami tąpnięcia 
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Skuteczność pracy zastosowanej obudowy podporowej odrzwiowej wzmocnionej kotwiami 

strunowymi w wyrobiskach pokładu 510/1 potwierdzają wyniki pomiarów stateczności 

chodnika łączącego-Z3 w pokładzie 510/2łd zaznaczonego na rys.4 [4]. W wyrobisku tym 

znajdującym się w rejonie tąpnięcia w odległości poziomej ok. 300 m i pionowej ok. 20-35 m 

od ogniska wstrząsu prowadzono badania konwergencji, rozwarstwień skał stropowych oraz 

obciążeń obudowy podatnej łukowej oraz obciążeń kotwi. 
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Rys.10  Rozwarstwienia skał stropowych w chodniku łączącym-Z3 przed i po tąpnięciu 

Rys.9  Zmiany wysokości chodnika łączącego-Z3 przed i po tąpnięciu 
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Na podstawie prowadzonych pomiarów można zauważyć, że zarówno w stropie, jak i w 

samym wyrobisku nie stwierdzono żadnych skutków zaistniałego wstrząsu. W wyniku 

tąpnięcia nie nastąpiła gwałtowna zmiana wysokości chodnika łączącego-Z3 i w przebiegu 

konwergencji pionowej nie ma efektu dynamicznego (rys.9). 

Zabudowane w stropie linkowe rozwarstwieniomierze na wysokości 3,5m i 6,0m (rys.10) 

bezpośrednio po zaistniałym tąpnięciu nie wykazały żadnego ruchu warstw stropowych (RN 

1, RN 2, RW 2, RW 3), a pozostałe dwa wykazały nieznaczne obniżenie 1÷3mm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.12  Zmiany sił w kotwi oprzyrządowanej kontrolowanej w chodniku łączącym-Z3 w czasie tąpnięcia 

Rys.11  Zmiana obciążenia górotworu odrzwi obudowy w chodniku łączącym-Z3 przed i po tąpnięciu 
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Wobec braku ruchu skał stropowych nie zwiększyło się także obciążenie działające na 

obudowę, zarówno łukową stalową, jak i kotwiową. Prowadzony pomiar obciążenia odrzwi 

za pomocą siłownika hydraulicznego zlokalizowanego na 374mb chodnika łączącego-Z3 nie 

wykazały nawet niewielkiego wzrostu siły na kontakcie obudowy z górotworem (rys.11). W 

warunkach piaskowcowego stropu wynosiła ona ok. 32 kN. Pomiar obciążenia pręta kotwi 

wykonywany za pomocą tensometrów oporowych naklejanych na kotew również nie wykazał 

by strop chodnika łączącego uległ dodatkowemu obciążeniu (rys.12). Można nawet 

stwierdzić, że warstwy skalne doznały w tym czasie kompakcji i na poszczególnych 

odcinkach kotwi pojawiły się siły ściskające rzędu 6÷19 kN. 

 

5. PODSUMOWANIE 
 
1. Eksploatacja ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1 prowadzona była w warunkach 

wzmożonych ciśnień górotworu związanych ze strefą uskokową o zrzucie h ~140m oraz 

utrzymującą się na całym wybiegu eksploatowanej ściany wysoką aktywnością 

sejsmiczną. Podejmując odpowiednie działania organizacyjno-techniczne podczas 

eksploatacji ściany 22a-Z3, takie jak: ograniczenie i wyłączenie z ruchu załogi części 

wyrobisk górniczych, ograniczenie postępu ściany, stosowanie dodatkowego 

wzmocnienia obudowy, obserwację wyrobisk za pomocą telewizji przemysłowej, 

wykonywanie dodatkowych badań geofizycznych, a także prowadząc bieżącą obserwację 

sejsmiczną i sejsmoakustyczną stanu zagrożenia tąpaniami bezpiecznie zakończono 

roboty górnicze związane z eksploatacją ściany 22a-Z3 w pokładzie 510/1.  

2. Ograniczenie skutków tąpnięcia uzyskano nie tylko poprzez zastosowanie szerokiego 

zakresu monitoringu zagrożenia tąpaniami i działań profilaktycznych, ale także przez 

zastosowanie odpowiedniego wzmocnienia obudowy wyrobisk korytarzowych.  

W przypadku konieczności stosowania dodatkowego wzmocnienia obudowy podporowej 

wyrobisk korytarzowych, w których w stropie wyrobiska zalegają warstwy łupków o 

niskich parametrach wytrzymałościowych, powyżej których występują mocne warstwy 

piaskowców, dobre efekty uzyskuje się poprzez wzmocnienie obudowy podporowej 

podciągami stalowymi przykotwianymi do stropu zasadniczego długimi kotwiami 

strunowymi. 

3. Stosowanie zabiegów podnoszących nośność skał wokół wyrobisk, jakimi może być 

kotwienie podciągów stalowych za pomocą kotwi strunowych, poprawia znacznie 

stateczność górotworu, obniża koszty ponoszone na zachowanie w wyrobiskach 
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zdolności ruchowych i poprawia bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych w 

przypadku wystąpienia zjawisk sejsmicznych. 
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STRAND BOLTS APPLICATION FOR GATES REINFORCEMENT 

 
1. INTRODUCTION 

One of the most important aims in mining engineering is the improvement of safety in drifted 
roadways and the more effective application of support parameters. It is not easy to join both 
these strategies. From an economical point of view you should use cheaper materials but still 
strong enough or, for example, change the distance between standing support [3, 5]. From a 
safety point of view the underground constructions should be thicker, made more solid to 
prevent the roof from collapsing in larger and larger depths [2]. Combining the standing 
support and roof bolting can be a solution of the problem. It is practised in two ways in 
Poland: the sets of the standing support are fixed using a certain number of pairs of bolt, or 
the rock mass is bolted between the sets of support. The experience so far indicates that the 
former method is applied more frequently [3, 4, 5]. 

In the last years strand bolts are used in Polish 
coal mines more willingly and frequently, 
especially in longwall gates. They consist of 
several individual wires with diameters of 2÷5 
mm. Their lengths are usually 4÷6 m (Fig.1). 
Strand bolts with the initial tension allow 
reinforcement of the rock mass before the 
separation in the roof occures. However, bolting 
is a time consuming method, although it 
improves the rock mass stability very well, 

especially in the gates. The strand bolts can be fixed by the means of resins or injections. 

The bolting scheme depends strictly on the mining, geological and technological conditions 
[1, 2]. There is another type of cooperation between bolts and rock body in weak and hard 
rocks. The strand bolts application, based on the underground measurements in two different 
type of rocks, are shown in the paper. 

 
2. The effectiveness of bolting 

The effectiveness of bolting depends on the time of the bolts fixing. It doesn’t matter what 
type of bolt it is. If you allow the roof layers to separate and this separation increases 40÷50 
mm it will be very difficult to take advantage of this kind of reinforcement. The problem 
associated with the appropriate time of bolting consists of two factors: 

Ø type of rocks, 

Fig.1 The photo of strand bolt 
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Ø bolting technique. 

It is well known that some type of rock bodies are exceptionally hard and stiff (majority of 
these are igneous and metamorphic rocks). They don’t need any support at all or only very 
limited amount. Such rock mass is usually isotropic and continuous, and discontinuities 
appear there very rarely. The bedded type of rock mass, typical for sedimentary rocks, tends 
to be fractured and separates usually on the contact of the layers [1, 2]. The natural fracture 
intensity is strictly connected with the bed thickness. The worst situation is in schists and 
shales. These rock masses are very poor to bolt. If you leave unsupported length of working, 
even only a few meters long, the excess separation in the roof occures nearly immediately. 

The second important factor of bolting technique concerns the bolting equipment. One must 
notice that bolts in all development workings are used only as the second type of support [5, 
6]. The primary one is steel yielding standing arch support. Then, under the Polish mining 
law, all calculations concern the standing support only. Bolting is used as reinforcement only 
and some coal mines don’t use any bolts at all. It involves that heading machines are not 
supplied with bolting machines and that bolting is carried on after the face zone by portable 
pneumatic or hydraulic bolting machines. The distance between the face with standing 
support and bolting area is ca. 70÷100 m. It is in fact a too large unsupported space in an 
active way to prevent the roof layers from the separation. One must remember that yielding 
standing support “waits” for the rock mass slowly moving towards the empty space of the 
working. The functioning of this support is passive, contrary to bolting which is active [6]. 

Taking both above factors into consideration and having some experience in strand bolt 
application I can present two different possibilities of cooperation strand bolts - the rock 
mass. 

 

3. Strand bolts using in hard rocks 

Talking about hard rock mass whilst 
considering sedimentary carboniferous rocks 
you take into account only sandstones and 
siltstones. Both rock layers are rather thick 
and the immediate roof is usually at least 4÷6 
m. Sometimes the sandstone bed is even 
30÷40 m thick. If there is a 3÷4 m thickness 
layer of mudstone and sandstone in between 
these, you can treat it as a hard rock massiff. 

Author experience in such a rock mass allow 
to show that the main scheme of combined 
standing-and-bolting support is the bolting 

Fig.2 The typical scheme of standing-and-roof 
bolting support in hard rocks 
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between the arch sets (Fig.2). In this case the distance between the face and bolting area is 
generally of no matter. Such a rock mass does not crack easy and very rarely is fractured. You 
can not only delay the time of fixing the bolts but slightly increase the increment of arch sets. 
You can do it only if you decide to use bolts in the very beginning. The strand bolts should be 
fixed in the main roof and their length no less than 4÷5 metres. 

There are two examples of using strand bolts 
in sandstones below: in Connection Roadway 
Z3 and in Maingate 2. There was a coal seam 
thickness of 1,5÷2,8 m with an inclination of 
20÷100. There were thick beds of sandstones 
in the main roof of both workings (Fig.3). 
The average compressive strength of coarse 
sandstone was 66 MPa, medium sandstone – 
71 MPa in Connection Roadway Z3 and 56 
MPa - coarse sandstone, 65 MPa - medium 
sandstone and 59 shale in Maingate 2. There 
were some mudstones in the floor and thick 
layers of sandstones too [3]. 

There was a yielding steel arch support V36 
(unit weigth 36 kg per metre of length), 3.5 
m heigth and 5.5 m width, with increment 

1.2 m in Connection Roadway Z3 and 1.5m in Maingate 2. Strand bolts were applied every 
second arch set with the length of 5.0 m. There was no influence of other workings on 
Maingate 2 and there was a running panel of 35m over Connection Roadway Z3. 

The endoscopic research by an infrared camera was done initially in the boreholes. No cracks 
were displayed in Connection Roadway Z3 roof and only a few cracks until the depth of 0.7m 
in Maingate 2. 

Fig.3 The typical lithology in the roof of 
a. Connection Roadway Z3,  b. Maingate 2 

b. a. 

Fig.4 The change of width of Connection 
Roadway Z3 

Fig.5 The change of height of Connection 
Roadway Z3 
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The results of convergence measurements carried out in the joint roadway Z3 shows that there 
was no problem to ensure the working stability (Fig.4 and Fig.5). After nearly 500 days of 
researching time average change of width was 22 mm and average change of height was 
25mm. The tend of the convergence was linear, so it can be supposed that stand-up time of 
this working is several years with none other support applied. 

It is interesting that the forces from rock mass pressure in the standing support were very low 
– about 30÷40 kN (Fig.6). It shows in fact that the sandstone rock layers didn’t separate and 
the massiff was very stiff. Simultaneously the load bearing of the standing support ŁP9/V36/4 
was 255 kN before the clamp sliding. 40 kN is only 16% of its load-bearing capacity [7]. 

Looking at Figure 7 you can see how high the axial forces were in the instrumented bolt with 
the 2.5m length fixing in the roof. The range from –160kN to 120 kN shows that roof 
movements were both up and down. Taking into consideration that the maximum load bearing 
of strand bolts is 200÷400 kN (in this case – 280 kN), they were only working below half of 
their load-bearing capacity, even strand bolts were not applied to every plot between arches, 
but to every second plot. It also shows that the stiff roof layers can not only decline but can 
move in opposite direction to the space of the roadway from time to time. 

The results of und research carried out in the Maingate 2 were very similar. The convergence 
of the working was also inconsiderable. The avearge horizontal convergence was ca. 13mm 
with the range 6÷28 mm (Fig.8). The average vertical convergence was ca. 20mm with the 
range 7÷51 mm (Fig.9). Both average values could be lower but there were higher increments 
of the convergence on Base 7 and Base 9. Although the time of measurements was only half a 
year one can say that such a low change of the working dimensions absolutly ensures its 
stability. 

Results of the load control can be seen in Figures 10 and 11. Hydraulic dynamometers fixed 
on the roof-bar and under both side arches indicated that the load on the support frame wass 
asymetric and its’ value is very low from 13 kN to 26 kN. Comparing it to the load-bearing 

Fig.6 Rock mass load on the standing support 
in Connection Roadway Z3 

Fig.7 Axial force in the instrumented bolt 
 in Connection Roadway Z3 
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capacity which for this type of frame (ŁP9/V29/4) is 210 kN, it is easy to conclude that it was 
working until the range of 13% of its maximum load possibility [7]. 

Axial force in the instrumented bolt is lower than in the joint roadway Z3. Its value was 
maximum of 41 kN. It means that strand bolts were loaded very poor.  

In both cases one can say that roof bed separation nearly didn’t occure. The reinforcement in 
such a stiff rock mass improved the load-bearing capacity essentially. 

 

 
4. Using strand bolts in weak rocks 

If you want to use bolts in weak rocks it is very important to firstly check the level of fracture 
intensity around the working. If there are a lot of cracks and fractures, especially in the roof, 
the effectiveness of bolting can be unsatisfactory. You can use the endoscope for the purpose 
of observing discontinuities in the face and you can fix telltales in the roof or sides to control 
the separation intensity. 

Experience in using strand bolts in weak roofs, usually in shales or schists, indicates that you 
can’t build bolts between arches of standing support. The better effect is to use crown runners 
fixed to the roof bars by bolts (Fig.12). The typical use of such a mixed support shows the 
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scheme on Figure 12. There are two lanes 
of crown runners with holes. The strand 

bolts are fixed to the immediate roof by the holes. The crown runners are joined with the 
standing support roof-bars by special slanted clamps (Fig.13). For gates application the bolts 
are built to every plot between standing support from the longwall panel side and to every 
second plot from the solid. 

There is an examples of using strand bolts in shales in Roadway B-7. There was a coal seam 
thickness 1,41÷1,81 m with an inclination of about 50. The average 
compressive strength of rock beds are as follows: shale and sandy 
shale – 82 MPa and mudstone – 95 MPa (Fig.14). There were 
shales in the immediate floor, then mudstones and sandstones. In 
fact the rock mass in the site was not weak but very bedded. There 
were also some caving edges over the roadway B-7 with the 
distance of 17÷120m. 

The main support was the yielding steel standing arches ŁP9/V29 
type. In order to determine separation the endoscopic research was 
carried out and there were only few cracks in the roof. Then the 
sonic probe was used to control the rock mass movements in the 
roof. The operation of the gauge was based on changing of the 
position of magnetic anchors fixed to the rocks in the borehole. 

The values of separation measured in a nearly 400-day period were 
between -13 and 72mm. The most significant separation occured in 
a distance of 0.5 from the working’s contour, but generally they 

were very low. 

Measurements of convergence were carried out using laser distance 

Fig. 14. Roadway B-7 
lithology 

crown runner
V-shape type

frame of standing support

Fig.13 Special slanted clamp for crown 
runners fixed by bolts 

Fig.12 The typical scheme of standing-and-roof 
bolting support in weak bedded rocks 
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meter. The maximum value of the horizontal convergence was 60mm but one has to notice 
that both the increase and decrease of the roadway’s width was observed (Fig.17). The 
vertical convergence was also negative and positive (from -112mm to 108mm – Fig 18). All 
presented values were higher than for sandstones roof in Connection Roadway Z3 and 
Maingate 2. In this case the longwall face was approached but the nearest distance to it (in the 
last day of measurment series) was 80÷130m. This means that however, the general size of 
workings consequently decreases, the roof can occasionally go up and sides can occasionally 
go outwards. The intensity of convergence is strictly dependent on the type of rocks, their 
strength and their bedding in the place of research. 

 

 
5. Summarize 

1. The mixed standing-and-roof bolting support can be applied in any type of rocks. 
Experience gives that you should use strand bolts between arches of steel support in 
hard rocks and use crown runners to fix the steel support by strand bolts in weak 
rocks. 

2. It is very essential to check the intensity of discontinuities before bolting. The 
effectiveness depends strictly on the range of crack zone and the separation of layers 
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in the roof. The best way of bolting is to do it right in the heading face, together with 
building the standing support. 

3. The mixed support improves the working’s stability significantly. If there is no gob 
influence on a working, the convergence in hard carobiferous rocks is ca. 15÷20mm 
per year and in weak rocks – ca. 50÷100mm per year. 

4. The loading capacity of combined support is significantly higher than in the single 
one, as it allows to build a reinforced standing support even into a bigger distance. The 
application of bolts in gates also gives a possibility for sustaining the gate for 
neighbouring designed longwall panel. 
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ZVYŠOVANIE- RIEŠENIE STABILITY BANSKÝCH DIEL V HBP, A.S. 
 
Abstract:  
Article deals with new approach and partial results for solving unstable gateroads using open 
profile 3-DVSP but from higher steel grade and changing from K24 to TH34 range resulting 
in creating conditions for better cooperation between reinforcement and rock massif in diffi-
cult conditions of Tertiary deposits which are distinguished by difficult placement and mining 
- geological conditions including negative influence of mining waters on toughness of mainly 
covering rocks in HBP, a.s. 
 
Úvod 
 

Hlavnou podnikateľskou činnosťou HBP, a.s. je ťažba uhlia, ktorá sa vykonáva 
v ťažobných úsekoch: 

1.1. Baňa Nováky 
1.2. Baňa Cígeľ 
1.3. Baňa Handlová 

Potreba  zvýšenia výkonnosti produktívnych pracovísk pri razení a dobývaní sa na vyty-
povaných pracoviskách v náročných podmienkach (viď. obrázok č.3 a č.5) overilo razenie 
v otvorenom profile 3-DVSP 4500x3050 za použitia  výstuže rady  TH29 a TH34 (viď. 
obr.č.1) 
 

Obrázok č.1 Profil 3-DVSP 4500x3050 
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1. Riešenie stability banských diel v podmienkach ŤÚ BC 
 

Zo skúseností dobývania KMP  v podmienkach 7 pola ŤÚ BC, ale aj iných polí  
HBP,a.s. vieme, že  dobývanie  stenových porubov v podmienkach so značnými tlakovými 
prejavmi v horninovom masíve a následnou deformáciou profilu chodby , po strate pracovnej 
výšky v prístupových chodbách (hlavne na zberných chodbách) výkon pracoviska výrazne  
klesá, čo môže viesť až  k prerušeniu postupu porubu a nutnosti chodbu rekonštruovať. 

V dôsledku  zvýšených tlakových prejavov v niektorých častiach dobývacích polí 
v rámci HBP, a.s. bežne používaná výstuž s  hmotnostným stupňom K24  a pri  profile razené-
ho banského diela KC-O-06 alebo KC-O-08 nebola táto výstuž schopná zabezpečiť prevádz-
kyschopnosť prístupových chodieb a tým plynulý chod dobývacích prác tak, aby nemuseli 
byť počas rúbania KMP rekonštruované. (viď. obr. č.2) 

 
Obrázok č.2 Rekonštrukcia chodby 171 227 

 

 
 

 
1.1. Overenie otvoreného profilu 3-DVSP 4500x3050 s výstužou TH29 

v podmienkach ŤÚ BC 
 

Tento typ výstuže  bol overený v chodbe 171 132 v  úseku dlhom  182 m chodby z jej cel-
kovej  dĺžky  327m. Osová vzdialenosť výstuže TH 29 v tomto úseku chodby bola 0,5m. 

 
Pri výstuži K24 je štandartom túto budovať  s osovou vzdialenosťou 0,4m prípadne do-

konca 0,25m. Zvýšené zaťaženie  na výstuž v týchto podmienkach bolo overené na viacerých 
úsekoch chodby, no po deformácii masívu a vniknutiu počvy do profilu chodby sa znížilo na 
únosnú mieru. 

Vzhľadom na znížené napätie na výstuž postačilo zabudovať protiklenbu (viď. obrázok 
č.1) len na úseku 103m. Pre zabezpečenie dostatočného prierezu  diela postačovali   príbierky 
počvy, ktoré neovplyvnili plynulý chod postupujúceho porubu 171 032. Celkove bolo  z to-
ho porubu  vyťažených  83 550 ton uhlia, čím boli prekročené úlohy o 11 880 ton (viď. tabuľ-
ku č.1)  
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                          Obrázok č.3 Profil sloja 172 103 
 
 
 
 
 
 
 

Hornina Hrúbka vrstvy 
(m) 

Pevnosť v prostom 
tlaku (MPa) 

NI  6,75 

UH 2,7 18,83 

UI 0,1 5,1 

UH 2,0 18,39 

UI 0,4 5,1 

UH 0,4 16,8 

MI 2,7 5,61 
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Tabuľka č.1 Prehľad ťažby a výkonu KMP 171 132 v jednotlivých mesiacoch  
 

Ťažba v mesiaci (ton) Priemerná denná ťažba (ton) Výkony 
(ton/hl/zm) 

Mesiac 
Technický 

režim Skutočnosť Rozdiel Technický 
režim 

Skutoč-
nosť Rozdiel Výkon Zmeny 

Poznámka 

Marec 
07 10 500 8200 -2300 618 513 -105 16,76 489 KC-O-06 

Apríl 07 19000 20590 1590 731 792 61 22,61 911 od 9.4. 3-
DVSP 

Máj 07 21000 23590 2590 724 813 89 24,55 961 3-DVSP 

Jún 07 12500 17300 4830 543 619 75 18,8 953 

3-DVSP 
(prechod 
chodbou, 

zakladanie 
pletiva na 

posledných 
13 sekcií) 

Júl 07 8700 13870 5170 580 578 -2 17,45 795 

3-DVSP 
(Zakladanie 
pletiva nad 
sekcie č.1-

40) 
Spolu 71 700 83550 11880         4109   

  
 
 
Na obrázku č.3 je v grafickom vyhodnotení porovnaný postup porubov KMP 171 027, 

ktorého zberná chodba bola razená v kruhovej výstuži KC-0-06 s hmotnostným stupňom K24 
a KMP 171 032, ktorého zberná chodba bola razená za uvedených podmienok. Trendové čia-
ry udávajú predpokladaný postup porubu s jeho skutočného postupu pri rúbaní v úvodnej fáze 
s prístupovými chodbami v kruhovej výstuži, keď vplyv dobývacej činnosti na prístupové 
chodby bol ešte minimálny. 

Porub 171 132 po 23-och dňoch odrúbal časť zbernej chodby v kruhovom profile a rúbal 
až do konca so zbernou chodbou v otvorenom profile 3-DVSP. Podľa tohto grafu je zrejmé, 
že v tých istých podmienkach, kde boli tieto dva poruby vedené, pri kruhovej výstuži s po-
hľadu stability dochádza k obmedzeniu postupu porubu a zníženia jeho výkonu v ťažbe. 
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Obrázok č.3 Grafické zobrazenie postupu stenových porubov KMP 171 132 a KMP 171 027 

Graf vzájomného porovnania postupu KMP 171 027 a 171 032
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2. Riešenie stability banských diel v podmienkach ŤÚ BN. 
 

Z doterajších poznatkov z dobývania porubov v Južnom  poli ŤÚ BN  a skúseností nado-
budnutých pri overení profilu 3-DVSP v ŤÚ BC bol tento profil overený aj v podmienkach 
Južného pola ŤÚ BN. Hmotnostný stupeň výstuže bol zmenený z TH29 na TH34, vzhľadom 
na extrémne náročné  podmienky v tomto poli. 

 
 
Už počas razenia zbernej chodby106 612 pripravovaného porubu sme meraním konver-

gencii chodby zaznamenali stratu šírky 10cm/deň. Preto sme boli nútený založiť protiklenbu 
po celej dĺžke banského diela hneď po prvej príbierke (hĺbka príbierky cca 1m). Po založení 
protiklenby sme chodbu stabilizovali. 

Na základe straty šírky chodby sme  upravili profil chodby na 3-DVSP 4900x3050 (viď. 
obrázok č.4) 

 
Obrázok č.4 Profil diela 3-DVSP 4900x3050 
 

    
Profil 3-DVSP 4900x3050 nám zabezpečil časovú rezervu pri zakladaní protiklenby 

od zabudovania výstuže, deformácie masívu, zníženie napätia na výstuž a do príbierky 
s hĺbkou 1m. 

Pri overení profilu 3-DVSP 4900x3050 sme  dospeli k záveru, že vzhľadom na podmien-
ky HBP,a.s. v určených náročných dobývacích poliach pre ujednotenie hmotnostného stupňa 
a profilu chodby je vyhovujúci profil chodby 3-DVSP 4900x3050 s výstužou TH34 (viď. ob-
rázok č.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 204 

Obrázok č.5 Profil sloja 106 612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázok č.6 Profil chodby 4900x3050 s výstužou TH34 v chodbe 106 612 
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Porovnanie dosiahnutých výsledkov v podmienkach južného poľa, kde sa využíva techno-
lógia dobývania nadstropom zobrazujú tabuľky č.2 a č.3. 

Porub 106 012 prekročil plánované úlohy počas svojej krátkej životnosti o 17 250 ton. 
S pohľadu stability zbernej chodby výkon porubu nebol ovplyvnený a dosiahol najlepšie vý-
sledky v porovnaní s predošlými porubmi vedenými v južnom poli ŤÚ BN. 

 
Tabuľka č.2 Výsledky KMP 106 012 

Ťažba v mesiaci (ton) Priemerná denná ťažba (ton) Výkony 
(ton/hl/zm) 

Mesiac 
Technický 

režim Skutočnosť Rozdiel Technický 
režim Skutočnosť Rozdiel Výkon Zmeny 

Máj 08 5000 3570 -1430 500 510 10 14.54 245 
Jún 08 17900 21250 3330 640 759 119 18,82 999 
Júl 08 15400 21670 6270 550 774 224 22,29 972 

August 08 16800 25090 8290 600 896 296 25,3 992 

September 08 5200 5990 790 400 461 61 10,99 545 

Spolu 60 300 77570 17250     3753 
 
 
V tabuľke č.8 sú uvedené výsledky jedného s porubov dobývajúcich v južnom poli ŤÚ 

BN pred porubom KMP 106 612, kde bol overený otvorený profil 3-DVSP. 
 
Tabuľka č.3 Výsledky KMP 106 008 

Ťažba v mesiaci (ton) Priemerná denná ťažba (ton) Výkony 
(ton/hl/zm) 

Mesiac 
Technický 

režim Skutočnosť Rozdiel Technický 
režim Skutočnosť Rozdiel Výkon Zmeny 

Jún 06 5600 1320 -4200 400 189 -211 11,09 119 
Júl 06 8610 8150 -460 410 388 -22 12,46 654 

August 06 14500 11130 -3370 537 412 -125 14,37 774 
September 06 16200 14190 -2010 600 526 -74 15,96 889 

Október 06 14000 11810 -2190 500 422 -78 13,76 858 

November 06 13000 11790 -1210 481 437 -45 13,9 848 

December 06 10700 9270 -1430 428 371 -57 13,79 672 

Január 07 4800 5000 200 240 250 10 8,4 595 
Spolu 87410 72660 -14750      
 
Záver: 
 
Nasadzovanie  novej výkonnejšej techniky si vyžaduje zväčšenie profilu chodieb a prvý 

krok k tomu v podmienkach HBP,a.s. bol  profil 3-DVSP 4500x3050 a následne profil 3-
DVSP 4900x3050. Podmienky v akých dobýva hnedé uhlie firma HBP,a.s. sú veľmi náročné 
a vo svete zriedkavé. 

Overením otvoreného profilu sa opätovne potvrdila potreba spolupráce  horninového ma-
sívu a  výstuži. Tento postup  bude v praxi využívaný aj v podmienkach novootváraných polí 
HBP,a.s. ŤU – BN  aj v nasledujúcom období. 
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SPEVŇOVANIE STROPU POLYURETÁNOVOU ZMESOU BEVEDOL S 
– BEVEDAN (PUR PATRÓNY TYP S), PRI RAZENÍ BANSKÝCH DIEL 

V PODMIENKACH 8. POĽA ŤAŽOBNÉHO ÚSEKU HANDLOVÁ 
V HBP A.S. 

 
Abstrakt: 
  
Roadway development in undereground mines. is very importnant activity, which is necessary 
for soon preparation of long-wall face and  underground survey . This document deal with 
higher risk of  boring and blasting works in 8th field of excavation field Handlová. This 
technique is still not safe enough to prevent creation of overprofile cavities. The 
characteristics of this status is increased risk of creation of  coal selfignitiation followed by 
formation of fire (146 fires between 1/2005 and 1/2009). The solution could be supporting the 
ceiling with PUR blend Bevedol S – Bevedan (type S PUR cartridge). This document devotes 
itself to provide further information about this technology.  
 
 
 
1. Úvod 
 S obnovením ťažby uhlia v 8. poli ťažobného úseku Handlová, ktoré je zaradené 
v zmysle vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.  do plynujúcej bane 2. triedy nebezpečenstva, sa začal 
veľký dôraz klásť razeniu banských diel. Razenie banských diel je veľmi dôležitá činnosť pre 
zabezpečenie včasnej pripravenosti stenových porubov a zabezpečenie prieskumných prác 
dobývaného bloku. V súčasnosti sa v 8.poli ŤÚ Handlová razí pomocou vrtno-trhacích prác, 
s budovaním od stropu. Od obnovenia ťažby uhlia január 2005 do januára 2009 bolo 
zaevidovaných 258 nadvýlomov, ktoré boli príčinou vzniku 146 banských požiarov (obrázok 
1). 
Z toho dôvodu je snaha riešiť tento problém a jedným z riešení je spevňovanie stropu 
polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny typ S). V dnešnej dobe sa 
uvedený spôsob zaisťovania stropu stal súčasťou technologických postupov razených 
banských diel. 
 
2. Stručná geologická charakteristika. 

 8. pole ťažobného úseku Handlová sa nachádza v juhovýchodnej časti dobývacieho 
priestoru Handlová. Najstaršími horninami tejto časti ložiska overenými banskými prácami sú 
horniny melafýrovej série (perm-trias) – pieskovce, melafýrové brekcie a melafýry. Na tejto 
sérii sú uložené produkty podložného vulkanizmu, miestami i priamo produktívne súvrstvie. 
Produktívne súvrstvie je tvorené dvomi a miestami až tromi uhoľnými slojmi 
a medzislojovými ílovitými pieskovcami, piesčitými ílmi až ílmi. Ich hrúbka je od 10 cm do 
60 cm. Nad prvým (najvrchnejším uhoľným slojom) sa nachádzajú nadložné ílovce 
(košianske súvrstvie). Hrúbka ílovcov je na celom ložisku až niekoľko sto metrov, ale 
miestami je redukovaná len na desiatky metrov. Nad ílovcami je vyvinutá vulkanicko-
detritická formácia (lehotské súvrstvie), ktorá na značnej časti územia vychádza až na povrch, 
respektíve pod kvartérne sedimenty. V závislosti od konfigurácie povrchu terénu sa miestami 

mailto:jankula@hbp.sk
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nad vulkanicko-detritickou formáciou nachádzajú pyroklastiká a výlevné horniny Vtáčnika. 8. 
pole ťažobného úseku Handlová je zo severu aj z východu ohraničené tektonikou o veľkosti 
poklesu až stovky metrov. Južná hranica je vedená po okraji ložiska a západné ohraničenie je 
znovu tektonické. Oblasť 8. Poľa je rozdelená dvomi tektonickými poruchami smeru Sever-
Juh o veľkosti poklesu 100 m na tri hlavné tektonické kryhy, ktoré si vyžadujú samostatnú 
otvárku sprístupnenia. Tieto kryhy sú ďalej členené tektonikami o veľkosti poklesu až 
desiatky metrov na dielčie tektonické kryhy. 8 pole je časťou ložiska s najnižšou nadmorskou 
výškou uloženia uhoľného sloja. Posledný stenový porub 208 045 v roku 1990 dobýval 
uhoľný sloj na úrovni morskej hladiny. Sloj severným smerom stúpa až na nadmorskú výšku 
200 m. Prvý sloj v tejto časti sa nachádza vo vzdialenosti 20 - 25 m nad druhým slojom. 
V strednej časti záujmového územia je druhý sloj v nadmorskej výške 110 m a severným 
smerom stúpa na výšku 250 m n/m. Povrch terénu v týchto častiach ložiska je na úrovni 500-
750 m n/m. V závislosti od uloženia sloja v jednotlivých tektonických kryhách a konfigurácie 
terénu, môže byť celková hrúbka nadložných vrstiev až 500 m. Blok-G sa celý nachádza 
v najvyššej západnej tektonickej kryhe. V tejto oblasti bol zistený v oblasti Novej Východnej 
Vetracej Šachty (NVVŠ) andezitový peň a predpokladá sa jeho pokračovanie južným 
smerom. Predpokladaná hrúbka druhého sloja je okolo 6 m na juhu a smerom severným sa 
zväčšuje.  
 
3. Technológia spevňovania stropu. 
 Technológia spevňovania stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR 
patróny typ S) spočíva v tom, že sa spevňuje strop ešte pred samotným výlomom. 
 
Postup prác. 
a.  Zo zabudovaného banského diela sa v strope navŕtajú vrty s odklonom +15o od úklonu 
banského diela (obrázok č. 2). Rozteč vrtov je 0,4 m a dĺžka 3 m. Dĺžka vrtov je navrhovaná 
tak, aby bolo zabezpečené prekrytie dvoch záberov. Počet vrtov v strope je závislý od jeho 
súdržnosti, spravidla sa spevňuje na dĺžku stropného oblúka obrázok č. 1). 
b. Do vrtu sa vložia 2 PUR patróny. Jedna PUR patróna na 1 m dĺžky vrtu. 
c. Do pneumatickej vŕtačky sa uchytia drevené hranolčeky a rotáciou sa postupne zatláča 
drevený hranolček do vrtu. Po dosiahnutí dna vrtu pokračuje rotácia minimálne 15 sek 
z dôvodu dôkladného premiešania zmesí, ktorými sú PUR patróny tvorené. Po ukončení 
rotácie sa musí ústie vrtu dôkladne upchať vhodným materiálom (textília, ílová upchávka ...) 
Drevený hranolček má rozmery: dĺžka 3,0 m, hrúbka 0,025 x 0,025 m. 
d. Rotáciou dreveného hranolčeka dôjde k porušeniu obalu PUR patróny a zmiešaniu 
dvoch zložiek. Vytvorená zmes pôsobením oxidu uhličitého zväčšuje svoj objem a po 
utesnení ústia vrtu vyplní trhliny v strope razeného banského diela, čím dôjde k jeho 
spevneniu. Súčasne drevený hranolček pôsobí ako svorník 
e. Až po spevnení stropu sa začne so samotnou technológiou razenia. Po vyrazení 
a zabudovaní banského diela pokračuje spevňovanie stropu PUR patrónami v ďalšom zábere 
tak, že rozmiestnenie vrtov je situované medzi vrtmi, ktoré boli realizované 
v predchádzajúcom zábere. Takýmto spôsobom sa dosiahne dôkladné prekrytie stropu. 
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Obrázok č. 1:  Zobrazenie vrtov v strope banského diela. 
 

 
Obrázok č. 2: Zobrazenie vrtov v strope banského diela s vyuhleným záberom. 
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5. Monitoring v priebehu razenia.  
 Spevňovanie stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny typ 
S) sa realizovalo na chodbách 208 183-05, 208 181-05, 208 381-15, 208 680-1, 208 680-2, 
208 194-05 
 

banské 
dielo dĺžka počet vrtov  spotreba PUR 

celková 
spotreba počet  

počet 
zápar 

    
na záber 

1,2 m 
patrónov na 

1,2 m 
PUR 

patrónov nadvýlomov   
  m ks ks ks ks ks 

208 183-
05 45 6 12 540 1 0 

208 181-
05 90 6 12 1080 2 0 

208 381-
15 23 8 16 368 0 0 

208 680-2 60 6 12 720 1 0 
208 194-

05 50 6 12 600 0 0 
208 680-1 70 6 12 840 0 0 
208 680-1 15 8 16 240 1 0 

spolu 353     4388 5 0 
    Tabuľka č. 1 
 
 So spevňovaním stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny 
typ S) sa začalo v septembri 2008 a stále sa pokračuje. Zatiaľ sa týmto spôsobom vyrazilo 353 
m banských diel a spotrebovalo 4 388 kusov PUR patrónov. V tabuľke č. 1 sú 
zosumarizované banské diela v ktorých sa uvedený spôsob spevňovania stropu realizoval.  
 Vŕtanie vrtov sa realizuje vŕtačkami typu PVN a priemer vrtu je 0,042m. Dĺžka trvania 
spevňovania stropu v zmene je 040 hod. Na denné postupy uvedený spôsob spevňovania 
stropu nemá negatívny vplyv, pričom denné postupy pred spevňovaním dosahovali 1,2 m 
a počas spevňovania sú na úrovni 2,4 – 3,6 m v závislosti od drobivosti stropnej vrstvy. 
Hustota zalepených hranolov v zábere je 0,2 m a počet dosahuje 13 hranolov v jednom 
zábere.  
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Obrázok č. 3: Zobrazenie vrtu v strope banského diela so zalepeným hranolčekom. 
 
 
5. Záver 
 

 
 
Obrázok č. 4: Mapový výsek časti 8. poľa s vyznačením nadvýlomov 
 
Na obrázku č. 3 sú krúžkami znázornené nadvýlomi. Uvedené banské diela sa razili bez 
používania spevňovania stropu polyuretánovou zmesou Bevedol S – Bevedan (PUR patróny 
typ S). Ako vidieť z uvedeného obrázku na vyrazených banských dielach v dĺžke1 220 m bolo 
zaznamenaných 49 nadvýlomov čo predstavuje jeden nadvýlom na 25 m banského diela. 
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Obrázok č. 5:  Mapový výsek časti 8. poľa s vyznačením nadvýlomov v banských dielach kde 
sa používalo spevňovanie stropu 
 
Ako vidieť z uvedeného obrázku na vyrazených banských dielach v dĺžke 258 m bolo 
zaznamenaných 5 nadvýlomov čo predstavuje jeden nadvýlom na 51 m banského diela. 
Vyhodnotenie pomeru vyrazených metrov a zaznamenaných nadvýlomov nie je celkom 
správny ukazovateľ. Musíme zobrať do úvahy nasledovné faktory: 
    a – zaúčanie  razičských osádok s novou technológiou 
    b – technické zvládnutie kontroly vykonaných operácii lepenia a samotnú evidenciu 
 

Prvé štyri nadvýlomy boli zaevidované na začiatku zaúčania kolektívov novou 
technológiou. 

 
Čo je pre túto technológiu zatiaľ prínosom: 
• Chodby vyrazené týmto spôsobom nezaznamenali náznaky samovznietenia ani vznik 

banského požiaru.  
• Pri dobývaní stenových porubov umožňuje štít vytvorený lepením lepšie zvládnuť 

budovanie predstihov v stenových poruboch.                
  

 
Záver: 
 
Dosiahnutie vysokej kvality razenia pre 8.pole je veľmi dôležité, o čom nás presvedčila aj 
nedávna minulosť. Uplatnením technológie spevňovania stropu polyuretánovou zmesou 
Bevedol S – Bevedan (PUR patróny typ S) kvalita razených banských diel stúpa a znižuje sa 
riziko vzniku nadvýlomov a následných zápar, respektíve banských požiarov. 
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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. 
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PRAKTICKÉ VYUŽITÍ MATEMATICKÉHO MODELU KE 

STANOVENÍ TLOUŠŤKY BEZPEČNOSTNÍCH 

PROTIVÝBUCHOVÝCH HRÁZÍ 
 

Summary:  
In the paper there are presented the general results of the mathematical modelling for the 
formulation of geometrical parameters of the emergency  dam used in mine and underground 
engineering. The design charts resulted both from the  3D -modelling  and  the experimental 
loading tests proved on the emergency dam situated in the experimental drift Stramberk. 
 
1.  Úvod 
 
 Na základě dohody o spolupráci mezi VŠB-TU Fakultou stavební a a.s. VVUÚ 
Ostrava-Radvanice byla v letech 2006-2008 řešena problematika navrhování bezpečnostních 
hrázových objektů v dolech a podzemním stavitelství.  
 Cílem projektu bylo, na základě experimentů prováděných na konstrukcích hrází 
různých tlouštěk, materiálů a způsobu uložení, pomocí matematického modelování stanovit 
geometrické parametry hrází s cílem jejich geometrické a hmotové optimalizace. K tomuto 
cíli bylo směrováno zpracování řady numerických matematických modelů, založených na 
využití metody konečných prvků ve 3D prostoru. 
 V době řešení projektu byly řešeny tyto problémové okruhy: 
- návrhy tloušťky hrází pro kónické uspořádání jejich geometrie 
- návrhy tloušťky hrází pro válcové uspořádání jejich geometrie 
- vyhodnocení naměřených dat získaných při pokusných odstřelech 
- orientační stanovení útlumových charakteristik hrází a materiálů 
- analýza přetvárných vlastností materiálů hrází prováděná na základě měřených dat 
- analýza a stanovení dynamických parametrů zatížení hrází tlakovou vlnou výbuchu 
 Nedílnou částí matematického modelování bylo i vyhodnocení a inverzní analýza 
naměřených dat průhybu hráze a jejich kmitání ve vazbě na fyzikálně-mechanické 
charakteristiky použitých hmot. Pro stavbu experimentálních hrází byly využity hmoty: 
- Tekblend a Tekblend JB 
- Izolitex 
vesměs polské provenience. 
 Pro návrh geometrických parametrů zkušebních hrází byly postupně využívány 
zpřesňované parametry hodnot pevnostních vlastností stavebních materiálů. 
 Cílem matematického řešení a postupného vyhodnocování experimentů 5 zkušebních 
dynamicky zatěžovaných hrází bylo stanovit rozměrové parametry (tloušťku) hrází 
budovaných v těchto profilech důlních děl a za podmínek: 

mailto:josef.aldorf@vsb.cz
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- profil 00-0-10 až 00-0-16 s rozšířením 0,2 m podél celého obvodu hráze 
- válcový tvar hrází s uložením v zásecích podél celého obvodu hráze hloubky  

0,4 m 
- hráze budou opatřeny dvojicí průlezů průměru 600 a 800 mm s horizontálním umístěním 

průlezů ve výšce 0,4 až 0,8 m s meziotvorovým pilířkem o šířce ve velikosti průměru 
průřezu (600-800 mm).  

 Zatížení hrází bylo definováno dynamickým tlakem výbuchu ve velikosti 1 MPa 
s průběhem odpovídajícím dynamické tlakové vlně. Vzhledem k tomu, že všechny zkušební 
hráze byly podrobeny dynamickému tlaku ve velikosti 1,1 MPa, jsou i dále uvedené návrhové 
parametry konstrukcí hrází dimenzovány na tuto velikost dynamického tlaku. 
 Specifickým výsledkem experimentů a návrhových postupů na základě matematického 
modelování bylo ověření skutečnosti, že dimenzování hrází lze s dostatečnou spolehlivostí 
provádět na základě maximálních hodnot  tahových napětí vznikajících na netlakové straně 
hráze. Tato skutečnost byla ověřena prakticky u všech zkušebních odstřelů hrází, které byly 
na základě této podmínky spolehlivosti dimenzovány a vyhověly požadovanému zatížení. 
 Dalším poznatkem získaným v rámci provedených odstřelů je poznatek související 
s potřebou posuzování únosnosti hráze s ohledem na vznikající smyková napětí na jejich 
obvodu. Ukázalo se, že ve všech případech hrází realizovaných ve zkušební štole Štramberk 
toto kritérium vyhovělo, na hrázových objektech prakticky nevznikla žádná poškození 
z důvodu překročení smykové pevnosti stavebních materiálů. 
 Stejně tak byly parametricky zkoumány rozdíly únosnosti hrází ve vztahu 
k přetvárným charakteristikám horninového okolí, ve kterém jsou hráze umístěny a bylo 
zjištěno , ve prospěch bezpečnosti, že únosnost hráze není z praktického hlediska ovlivněna 
velikostí přetvárných vlastností obklopujícího horninového prostředí. Z toho důvodu byly 
výpočty prováděny s hodnotou modulu pružnosti horniny ve velikosti 10000 MPa, která 
odpovídá karbonským horninám typu jílovců a prachovců.  
 Únosnost hráze na požadované dynamické zatížení 1,1 MPa musí být dosažena po 8 
hodinách od ukončení betonáže. Tato podmínka je pro dále uvedené návrhové grafy dodržena.  
 

2. Návrh geometrických a matematických parametrů bezpečnostních hrází pro profily 
00-0-10 až 00-0-16 

 
 Výše uvedené poznatky umožnily provést následující návrh geometrických parametrů 
bezpečnostních hrází v profilech 00-0-10 až 00-0-16 s využitím matematického modelu 3D 
hráze. Navrhované hráze jsou válcového provedení se zásekem hloubky 0,4 m podél celého 
obvodu hráze. Umístění průlezů průměru 600 až 800 mm je uvažováno jako horizontální ve 
výšce 0,4 až 0,8 m, šířka meziotvorového pilířku musí být minimálně rovna průměru průlezu. 
Tyto omezující podmínky použití dále uváděných výsledků je třeba vzít v úvahu, protože 
návrhové grafy neuvažují např. s vertikálním umístěním průlezů nebo vytvářením 
průjezdných hrází (experimenty nebyly tyto typy ověřeny).  
 Rozhodující kritériem pro dimenzování hrází jsou velikosti maximálních tahových 
napětí vznikajících na netlakové ploše hráze, které jsou funkcí použitých stavebních 
materiálů. V průběhu experimentů byly tyto hodnoty tahových pevností upřesňovány a 
pohybovaly se v rozmezí 1,85 až 2,08 MPa pro materiál Tekblend. Zpracování komplexního 
souboru měřených dat, který vznikl až po skončení všech experimentů, umožňuje používat 
následující hodnoty pevnostních charakteristik: 
materiál Tekblend: 
- tlaková pevnost na úrovni spolehlivosti 80 % po 8 hodinách tvrdnutí Rd = 4,5-5 MPa 
- tahová pevnost na úrovni spolehlivosti 80 % po 8 hodinách tvrdnutí Rt = 1,3 MPa 

(průměrná hodnota tahové pevnosti po 8 hodinách tvrdnutí Rt prům. = 1,7 MPa) 
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materiál Izolitex: 
- pevnost v tlaku po 8 hodinách tvrdnutí Rd = 0,6-0,7 MPa 
- pevnost v tahu po 8 hodinách tvrdnutí 0,3-0,35 MPa 
Průměrná hodnota pevnosti v tlaku po 8 hodinách tvrdnutí 1,6 MPa, průměrná hodnota 
pevnosti v tahu po 8 hodinách tvrdnutí 0,6 MPa. 
 

2.1. Materiál Tekblend 
 
Výsledky řešení a experimentální ověření umožňují učinit tyto závěry a doporučení: 
-  pro statisticky spolehlivou hodnotu tahové pevnosti materiálu Tekblend (1,3 MPa) se 

tloušťky hrází pohybují v rozmezí 1,6 m pro profil 00-0-10 až 1,85 m pro profil  
00-0-16. Se stoupající hodnotou tahové pevnosti tloušťka hráze klesá (obr.1).   

-  vzhledem k průběhu a velikosti smykových napětí na obvodu hráze je zřejmé, že i pro 
nejnižší hodnotu tahové pevnosti (1,3 MPa) posouzení ve vztahu k velikosti smykových 
napětí vyhoví (smyková pevnost = 1,3.1,25 = 1,62 MPa, maximální smykové napětí na 
obvodu pouze velice lokálně tuto hodnotu překračuje a pro návrh tloušťky hráze není 
rozhodující (platí předpoklad ,že šířka záseku je rovna tloušťce hráze) 

 - tlaková pevnost materiálu Tekblend (4-4,5 MPa po 8 hodinách) výrazně překračuje 
vznikající tlakové napětí na tlakové straně hráze a není omezující podmínkou pro 
dimenzování 

- posuny (přetvoření) tělesa hráze se pohybují v rozmezí cca 6-22 mm a nepředstavují žádné 
omezení únosnosti hrází z materiálu Tekblend  
Vzhledem k tomu, že regresní křivky byly stanoveny na základě výsledků modelových 
výpočtů pro hráze v profilech 00-0-16 a 00-0-10, není zaručena dostačující vypovídací 
schopnost uvedených regresních funkcí pro profily menší než 00-0-10 a větší než 00-0-16. 
 
Regresní funkce závislosti požadované tloušťky hráze na tahové pevnosti Rtah 

 profil 00-0-16: 
5091,1

ln0206,3 tahRl −
=  

 profil 00-0-14: 
501,1

ln8988,2 tahRl −
=  

 profil 00-0-12: 
4808,1

ln7793,2 tahRl −
=  

 profil 00-0-10: 
4652,1

ln6420,2 tahRl −
=  

Obecně tedy platí: 

b
Rlnal tah−

=  

Na základě výše uvedených hodnot koeficientů a a b ve vyjádření odpovídajících regresních 
funkcí pro jednotlivé typy důlních profilů byly dále stanoveny regresní funkce pro vyjádření 
těchto koeficientů a a b: 
 
a=0,8 ln(PROFIL)+0,7947 

b=0,0973 ln(PROFIL)+1,2408 
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Výsledná regresní funkce závislosti požadované tloušťky hráze na tahové pevnosti a profilu 
má tedy tvar: 
 

( )
( ) 2408109730

7947080
,PROFILln,

Rln,PROFILln,l TAH

+
−+

=  

( v případě profilu 00-0-16 dosazujeme za PROFIL číslo 16, analogicky pro ostatní profily) 
Návrhový graf pro stanovení tloušťky hráze z materiálu Tekblend je uveden na obr. č. 1. 
 

 

obr. č. 1 

 
2.2. Materiál Izolitex 
      
     Pro hráze z materiálu Izolitex bylo  zapotřebí realizovat výpočty jejich tloušťky 
s uvažováním skutečných pevnostních a přetvárných vlastností,které jsou výrazně nižší než 
pro Tekblend (viz kap. 2.).  
Návrhový graf pro stanovení tloušťky hráze z materiálu Izolitex je uveden na obr. č. 2. 
 

Graf závislosti tloušťky hráze na velikosti profilu důlního díla a 
tahové pevnosti materiálu hráze (válcová hráz, modif. trojúhel. 

zatížení, v=0.6 m, průměr průlezů 0.8 m, šířka pilíře mezi průlezy 
0.8 m)- platí pro materiál Tekblend

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2

profil 16 profil 14 profil 12 profil 10

profil

po
ža

do
va

ná
 tl

ou
šť

ka
 h

rá
ze

 (m
)

tah.pevnost 1.2 MPa
tah.pevnost 1.4 MPa
tah.pevnost 1.6 MPa
tah.pevnost 1.85 MPa
tah.pevnost 2 MPa
tah.pevnost 2.2 MPa
tah.pevnost 2.4MPa



222 
 

 

obr. č. 2 

3.  Závěr 
 
 Výsledkem řešení projektu bylo: 
- zpracování databází výsledků měření fyzikálně-mechanických vlastností materiálů 

Tekblend a Izolitex. Doporučené hodnoty výpočtových pevností těchto materiálů jsou 
uvedeny výše (kap. 2.).  

- zpracování návrhových grafů pro stanovení tloušťky tělesa hrází v profilech 00-0-10 až 
00-0-16 pro výše uvedené omezující podmínky z hlediska průměru a umístění  průlezů a 
pro oba aplikované stavební materiály (Tekblend a Izolitex) 

Řešení ukázalo, že doporučené tloušťky hrází z materiálu Tekblend výrazně snižují pracnost i 
spotřebu stavebních hmot a cíle projektu z hlediska optimalizace tloušťky bylo proto 
dosaženo.  
U materiálu Izolitex,vzhledem k výrazně nižší pevnosti,dosahují doporučené tloušťky hrází 
velikostí 2,6 až 3,3 m . 
Uvedené návrhové grafy (obr. 1 a obr. 2) pro materiály s proměnnou hodnotou tahové 
pevnosti a s minimální hodnotou tlakové pevnosti po 8 hodinách ve velikostech uvedených 
výše budou doplněny do stávající „Instrukce pro dimenzování výbuchovzdorných hrází“. 
 Využití těchto grafů předpokládá stanovení tahové pevnosti použitého materiálu po 8 
hodinách tvrdnutí na úrovni spolehlivosti 80 %, příp. použití doporučených velikostí tahové a 
tlakové pevnosti  při zachování požadované technologické disciplíny přípravy směsí.  
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trojúhel. zatížení, v=0.6 m, průměr průlezů 0.8 m, šířka pilíře 
mezi průlezy 0.8 m)- platí pro materiál Izolitex
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Ing. Petr Šelešovský, Ing. Robert Pilař, VVUÚ, a.s. Ostrava-Radvanice 
Ing. Miroslav Barbušín, ČBÚ Praha, pracoviště Ostrava 

 
PRAKTICKÉ VÝSTUPY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU Č. 48 – 06 

 
Projekt č. 48 - 06 „Navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce a použitých 
materiálů, bezpečnosti pracovníků v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního 
stavitelství“ v rámci programu výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu. 
 
 
Abstract 

The project solves the use of new high-early-strength substances for construction of 
anti-explosive closing dams from the viewpoint of theoretical mathematic modelling (making 
the dams thinner on the basis of qualitative mechanical properties), so as by means of a 
practical testing of the technology concerning the construction of the dams from these 
substances with an application of light supporting constructions while subsequently loaded by 
a dynamic pressure of one MPa.  

Output proposals essentially reduce the transported amount of material and 
construction demand on time, which favourably manifests i.a. in reduction of risks of rescue 
workers staying in an endangered area. New materials can be used also in underground 
engineering. 
 
Abstrakt 

Projekt řeší použití nových rychle tuhnoucích hmot pro stavbu výbuchuvzdorných 
uzavíracích hrází jednak z hlediska teoretického matematického modelování (zeštíhlení hrází 
na základě kvalitativních mechanických vlastností), tak i praktickým odzkoušením 
technologie stavby hrází z těchto hmot s aplikací lehkých peření při následném zatížení 
dynamickým tlakem jednoho MPa.  

Návrhy výstupů zásadně snižují dopravované množství materiálu a časovou náročnost 
stavby, což se příznivě projevuje mj. ve snížení rizika pobytu záchranářů v ohroženém 
prostoru. Nové materiály mají použití i v podzemním stavitelství. 
 
 
Úvod 

Jedinou u nás schválenou technologií s použitím rychle tuhnoucí hmoty pro stavbu 
výbuchuvzdorných uzavíracích hrází (dále jen VVUH) je v současné době aplikace sádry 
s proměnlivým počátkem doby tuhnutí a určenou minimální pevností v tlaku dle způsobu 
dopravy této sádry (rmutu) do prostoru mezi dvojici klasických (těžkých) opěrných peření. 

Nevýhody staveb sádrových VVUH, - tj. především velký objem materiálu pro 
dopravu, stavbu i likvidaci, technologie těžkých peření, délky průchozích armatur, 
nedokonalá vazba sádry s okolní horninou, netěsnosti narůstající s časem, nedokonalé 
ztuhnutí (plasticita) materiálu a obtížná likvidace - vedou v současnosti k hledání nových 
rychletuhnoucích materiálů pro navržení nového typu uzavíracích hrází z hlediska konstrukce 
a použitých materiálů. 
 
Výchozí analýzy a vstupní podmínky 

Po komplexní analýze poznatků ze staveb VVUH včetně havarijních uzavíracích hrází 
bylo provedeno posouzení stávajících stavebních a těsnících materiálů používaných 
v podzemí ve vazbě na strojní zařízení (čerpadla, směšovací a čerpací agregáty) na zpracování 
a dopravu stavebních směsí. 
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Na základě stanovených podmínek a po vyhodnocení laboratorních zkoušek skutečných 
materiálů byly vytipovány pro zkoušky havarijních hrází dva materiály, a to Tekblend 
v modifikaci Tb-P11-1 a Jetblend v modifikaci Jb-P31-1; obě tyto rychletuhnoucí hmoty plně 
odpovídaly stanoveným požadavkům kromě certifikace. Třetí materiál Izolitex C vykazoval 
nižší hodnoty oproti stanoveným, avšak byl velmi zajímavý z hlediska napěnění vytvrzené 
hmoty a byl již certifikovaný. Modifikovaný materiál Tb-P11-1 byl v průběhu řešení 
certifikován s obchodním názvem Tekblend H. 
 
Experimentální část 

Praktické velkorozměrové zkoušky všech pěti experimentálních hrází s opakovaným 
dynamickým zatížením 1 MPa (standardně po osmi a 24 hodinách od ukončení stavby) 
proběhly na Pokusných štolách ve Štramberku podle akreditovaných pracovních postupů, 
vypracovaných na základě metodik schválených ČBÚ v Praze.  

U všech staveb hrázových objektů byly průběžně odebírány a vyhodnocovány vzorky 
materiálů. 

Všechny hrázové objekty byly vybaveny dvojicí hrázových luten průměru 630 mm, 
trojicí potrubí průměru 100 mm pro umístění snímačů tlaku a plamene a dvojím průchozím 
potrubím průměru 50 mm, které bylo volné pro odfuk a pro průchody kabelů. Hrázové lutny 
nebyly standardně kotveny mimo výjimky řetězy ani svorníky. Na těchto lutnách byly 
v roztečích 500 mm (na základě výpočtů) navařeny skružené plocháče odpovídající přírubám. 

První čtyři hrázové objekty byly zkoušeny v jednostranném záseku (plocha peření 
z přístupové strany 10 m2, ze strany výbuchu 16 m2; interpretace kónického tvaru), pátý 
v klasickém záseku v profilu 10 m2. 

Kromě prvního odpalu první hráze byly všechny další zatěžovány po odstranění 
peření. 
Výbušný systém byl tvořen metanovzdušnou komorou (koncentrace 9% metanu) s plošnou 
iniciací bleskovicovou sítí a prachovzdušnou komorou (koncentrace 120 gm-3 hnědouhelného 
multiprachu a 2% metanu). Měřeny byly náběhy plamene a tlaku a plamen a reflexní tlak na 
hrázi, který dosahoval absolutních hodnot 0,97 až 1,23 MPa. 
 

První hráz byla vystavěna v září 2006 z modifikovaného materiálu TB-P11-1. 
Nejmenší tloušťka hráze L v metrech byla určena v souladu s vyhl. ČBÚ č. 4/1994 Sb. podle 
klasického vzorce pro sádru. 

Výsledkem byla pro materiál pevnosti v tlaku 5,0 MPa po osmi hodinách (při vodním 
součiniteli 1,2) tloušťka hráze 1,6 metru. 

Bylo použito klasické těžké dřevěné peření (polygony, stojky, odkory, juta). Hráz byla 
zatížena celkem třikrát, třetí odpal byl proveden po 28 dnech. Při druhém odpalu bylo 
provedeno orientační měření průhybu o velikosti 2,5 mm. Na tělese hráze se objevily pouze 
povrchové vlásečnicové trhliny, které se při opakovaných zatíženích mírně zvětšovaly. 
 

Druhý hrázový objekt byl postaven z modifikovaného materiálu Jb-P31-1 v květnu 
2007 s pevnostními parametry přibližně odpovídajícím prvnímu materiálu s mírně vyšší 
dobou tuhnutí. 

Tloušťka hráze byla stanovena na základě laboratorních zkoušek a matematického 
modelování 1,35 metru pro vodní součinitel 0,8. 

Konstrukci peření pro vymezení šířky hrázového objektu 1,35 m tvořily lehké 
betonářské stojky „PERI“, mřížovina 3 × 2 m s okatostí 100 × 100 mm z drátu průměru 5 mm 
(ve vrchní části předního peření byla částečně ověřena okatost 150 × 150 mm s tloušťkou 
drátu 4 mm) a speciální antistatická textilie „Schulte“. Při stavbě bylo pro jednoduchost a 
rychlost provedení ověřeno použití nosných kabelových pásků pro spojování dílů (s velmi 
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dobrým výsledkem) a těsnění použitím důlní montážní pěny. Použitá textilie se příliš 
neosvědčila. 

Druhá hráz byla zatížena pouze jednou, došlo k destrukci přístrojů pro měření 
průhybu. Vlastní hrázové těleso vydrželo dynamické zatížení. 
 

Třetí hráz byla postavena z materiálu Tekblend H v listopadu 2007. Na základě 
upřesněných výsledků matematického modelování byla stanovena tloušťka 1,2 metru pro 
vodní součinitel 1,2.  

Konstrukci peření (viz obrázek č. 1) pro vymezení šířky hrázového objektu tvořily 
lehké betonářské stojky „PERI“, mřížovina 3 × 2 m s okatostí 100 × 100 mm z drátu průměru 
4 mm. Mřížovina byla vyztužena výškově po 50 cm odkory, uvnitř potažena a utěsněna jutou. 
Technologie tohoto peření se nejlépe osvědčila. 

Hráz byla zatížena třikrát, třetí zatížení bylo provedeno po 19 dnech. Průhyby hráze 
postupně činily 13,0 mm, 15,5 mm a 9,2 mm. Hrázový objekt šířky 1,2 m, trojnásobně 
namáhán dynamickým zatížením 1 MPa, odolal tomuto zatížení bez výrazného poškození a 
zachoval si těsnost. Porušení objektu se projevilo vznikem nekomunikujících trhlin a 
mikrotrhlin. 
 

Stavba čtvrté hráze z materiálu Izolitex C proběhla v květnu 2008. Tento materiál 
dosahoval nižších pevnostních parametrů a oproti dříve odzkoušeným materiálům byl 
napěněný. Na základě modelu byla tloušťka hráze stanovena 2,1 metru pro vodní součinitel 
1,5. Spotřeba materiálu Izolitex C při této šířce byla pouze o šest tun vyšší než u třetí hráze z 
Tekblendu H při tloušťce 1,2 metru. Použitá technologie lehkého peření byla stejná. 

Hráz byla zatížena dvakrát a při průhybu 2,6 mm neměla ani stopy po trhlinách. 
 

Pátý hrázový objekt byl postaven z již ověřeného materiálu Tekblend H v červnu 
2008. 

Na základě zpětného vyhodnocení byla stanovena limitní tloušťka 1,1 metru (pro 
vodní součinitel 1,3) v plném záseku hloubky 0,4 metru. Zároveň byla použita jedna hrázová 
lutna bez mezikroužků s kotvením na dva svorníky pomocí řetězů D 16. 
Lehké peření odpovídalo technologii stavby třetí a čtvrté hráze. 

Hráz byla zatížena jednou s projevenými viditelnými odštěpy 4 až 6 cm po obvodu 
takřka celé hráze s vývinem masivního trhlinového systému (při rozebírání hráze bylo 
ověřeno, že trhliny byly na hranici těsnosti). Došlo rovněž k protažení článků kotvících řetězů 
a posunu takto kotvené hrázové lutny o cca šest centimetrů. Průhyb tělesa hráze přesahoval 
měřitelný rozsah (byl větší než 15 mm). 
 

Při rozebírání hrází se nejlépe osvědčila technologie odstřelu zálomu v horní polovině 
hráze a dokopání sbíjecím kladivem; materiál měl dobrou lasturovitou odlučnost. O výsledky 
všech zkoušek byly postupně doplňovány a upřesňovány výpočtové modely. 
 
Výstupy a závěry 
 Byly ověřeny, odzkoušeny a definovány dvě konkrétní rychletuhnoucí hmoty pro 
stavbu VVUH, a to Tekblend H a Izolitex C včetně technologie jejich zpracování a strojní 
zařízení pro hydromechanickou dopravu těchto hmot.  
 Byla navržena a odzkoušena technologie používání lehkých peření a systému 
paketizace těchto stavebních prvků. Zároveň bylo vyřešeno kotvení hrázových luten 
v kombinaci s používáním nových rychletuhnoucích materiálů a výpočtem byly stanoveny 
tloušťky hrází z těchto nových rychletuhnoucích hmot. 
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 Uvedené stavební hmoty rychlým dosažením pevnostních parametrů podstatně snižují 
množství dopravovaného materiálu pro stavby VVUH. Stavba lehkých peření je rychlejší, 
méně fyzicky náročná a materiál lehkých peření může být předem paketizován dle průřezu 
uzavíraných chodeb. Snížením tlouštěk VVUH se zkracuje doba stavby, zkracují se i délky 
průchozích armatur včetně průlezů hrázovými lutnami. Hrázové objekty jsou těsné, mají 
velmi dobrou přilnavost k horninám a dobře se rozebírají. Byla prokázána úspora směn při 
dopravě a stavbě VVUH, která ve spojení s absolutně menším množstvím materiálu 
potřebným pro stavbu hráze je ekonomicky minimálně srovnatelná s technologií sádry, byť 
použité nové materiály jsou jednotkově více než třikrát dražší. 
 Výstupy řešení jsou promítnuty v legislativních návrzích pro novelizaci vyhlášky ČBÚ 
č. 4/1994 Sb. a v návrhu metodického postupu pro stavbu hráze ve vazbě na Instrukci č. 
1/2003 pro stavbu výbuchovzdorných hrází, OKD HBZS, a.s.. 
 
 

 
 

Obr. 1   Lehké peření 
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Rostislav Mikošek, Minova-Bohemia  s.r.o, rostislav.mikosek@minovaint.com 
Ing.Viliam Šimášek, Důl Karviná, viliam.simasek@okd.cz 
 

TECHNICKÉ  MOŽNOSTI  OMEZENÍ  VÝSTUPU  STAŘINNÉ   

ATMOSFÉRY DO ČINNÝCH  DŮLNÍCH  DĚL 
 

Abstract 

Contact of waste atmosphere with active mining area is always cause of risk. In case of 

working seams susceptible to self-ignition these risks include endogennous fires and in case 

of Ostrava working seams it includes risk of loosing effectiveness air system. Application of 

appropriate type of sprayed materials these risks can be eliminated. 

 

S neustále  rostoucí koncentrací hornické činnosti vyvstává nutnost zabezpečení důlních 

chodeb, jak u nízkých tak mocných slojí , proti komunikacím se stařinnými prostory. 

Hloubka dobývání a často nízký ekvivalentní průřez dolu limitují kvantitativně možnosti 

větrání pracovišť. V důsledku hloubky a vysoké koncentrace dobývacích prací dochází ke 

geomechanickému ovlivňování  udržovaných důlních děl a tímto také k nežádoucím 

komunikacím mezi stařinama a důlní chodbou. Za extrémní situaci lze v sedlovém souvrství 

považovat  nežádoucí stropní komunikaci se stařinami při dobývání 40.sloje v lávkách. 

V Ostravských slojích jde o riziko vysoké ztráty účinnosti větrání při „Y“ a „Z“ systémech 

kominkacemi přes trhliny rozpraskaného žebra a bezprostředního nadloží. 

 

Rizika výstupu stařinné atmosféry při dvojím využití chodeb 

 

Za preventivní opatření vedoucí ke snížení tohoto rizika lze považovat : 

• Zvýšení únosnosti chodby pomocí kombinované výztuže 

• Zvýšení kvality stavebních materiálů použitých ke stavbě ochranného žebra 

• Ochrana žebra aplikací  kombinace vhodných kotevních a výplňových prvků 

 

Na Dole Karviná, závod Lazy byl v roce 2007/08 dobýván ve sloji Natan porub 163 102. 

Úvodní chodba 63 103 byla vyražena v profilu 00-0-16 a pro dvojí použití chráněna pomocí 

plaveného ochranného žebra a aplikací svorníků CKT 22 mm zavrtaných do stropu důlního 

díla, pro uchycení podélné roviny. 

 

mailto:rostislav.mikosek@minovaint.com
mailto:viliam.simasek@okd.cz
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Přes veškerou snahu dodržet řádně systém a včasnost při stavbě a plnění vaků k dotěsnění 

závalového prostoru a přidržení stropu, dochází při větrním systému „Y“ k vymývání 

vyrubaného prostoru a výstupu metanu kolem naplavených vaků i přes nainstalovanou větrní 

plentu. S ohledem na 120 m převýšení místa výchozí prorážky a stop čáry porubu docházelo 

na této chodbě v její horní části k výstupu stařinné atmosféry –CH4- do průchodního větrního 

proudu a souběžně po celé délce chodby s ohledem na tlakový spád hlavního ventilátoru se 
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ztrácelo okolo 50%  z objemového průtoku čerstvých větrů ve stařinách. Aby  k těmto jevům 

nedocházelo je třeba řádně zabezpečit úvodní třídu proti tlakům  z nadloží a zároveň zamezit 

prostupu metanu do úvodní třídy. Jestli dojde k porušení nadložních vrstev, pak dochází 

k průtahům mezi již zatlačenými vaky a také mezi rozvolněným nadložím. 

Aby se zabránilo prostupu metanu ze závalového prostoru  bylo nutné utěsnit ochranné žebro 

pěnící hmotou  firmy Minova – Bohemia s.r.o. Krylaminou Super.                         

Jedná se o novou dvousložkovou výplňovou, nástřikovou  a těsnící  pěnu na bázi 

močovinoformaldehydové pryskyřice. Nová pěna se vyznačuje odolností proti migraci 

plynů,vysokým stupněm napěnění a své vlastnosti si uchovává i při změně objemu zatížením 

nadložních  hornin. 

Použití     - k prevenci a represi endogenních požárů nástřikem na strop a boky důlního díla       

- na stavbu „izohrázek“ k lepšímu využití průchodního větrního proudu v porubech 

- na stavbu dlouhodobých těsnících hrázek plněním mezi peření 

- na stavbu manžet izolujících důlní díla od vyrubaných prostor 

- na vyplňování výlomů nad výztuží důlních chodeb s dlouhodobou životností 

  a výklenků k zabránění hromadění výbušných směsí plynů 

Krylamina Super nepodléhá biologické korozi a UV záření , ve vodě je nerozpustná. Při 

stlačování zůstává elastická a zvyšuje své těsnící vlastnosti a co je důležité, že životnost 

v důlních podmínkách dosahuje  až 5  let.  

Tato hmota byla použita na dotěsnění stávajícího žebra na úvodní třídě č.63 103 za 

vydobytým porubem č. 163 102. Dotěsnění bylo provedeno v celé délce vyrubaného porubu 

a splnilo očekávaný výsledek. Po dotěsnění žebra mezi vaky a horninu byl zároveň proveden 

nástřik od TH šroubů po počvu důlního díla. 

Tím se splnil předpoklad řádného dotěsnění ( vyrubaného prostoru ) ochranného žebra za 

porubem a úvodní třída je připravena pro dobývání dalšího bloku jako třída výdušná. 

 

 

Eliminace rizika stropních komunikací při dobývání v lávkách 

 

Existující osvědčené metody nástřiku a vyplňování komunikujících dutin a trhlin stropních 

lávek nejsou vždy všelékem. Každá nástřiková a výplňová pěna má své limity – v pevnosti, 

přilnavosti, životnosti. Stavby „brudniků“ jsou sice nejúčinnější, ale nejvíce pracné a časově 

zdlouhavé. Našim  důležitým poznatkem v likvidaci  prostupu stařinné atmosféry do 
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činných důlních děl je nástřik minerální, jednosložkové rychle tuhnoucí  nástřikové hmoty 

FT-30. Je plnohodnotnou náhradou klasických staveb „brudniků“. Aplikuje se suchým 

způsobem nástřiku. Jedná se o hydraulickou směs, určenou do prostředí s vysokou vlhkostí , 

dobře odolávající i agresivním vodám. Používá se hlavně ke zpevňování betonových 

konstrukcí , vodních hrází a větrních objektů, utěsňování boků , stropů i počev důlních děl 

v hornictví  a povrchovém stavitelství. Slouží ke zvyšování vodotěsnosti a plynotěsnosti 

hornin a stavebních konstrukcí nástřikem.  

 

Tento materiál v závislosti na vodním součiniteli  a při vydatnosti materiálu dosahuje pevnosti 

v tlaku po  2 hodinách až 1,0 MPa. 

Aplikace  směsi  F T – 30  je prováděna technologií suchého nástřiku pomocí čerpadla na 

suché směsi – Meyco  Piccolo , Aliva nebo SSB  a stříkací pistole, ve které je dopravována 

směs smáčena vodou a tlakem  vzduchu nanášena na určený povrch. 

Tam, kde nejsou průsaky vod nebo je povrch málo zvlhčený je třeba po nástřiku ještě hmotu 

zvlhčovat vodou , aby došlo k jejímu úplnému vytvrzení – to se projeví zelenošedým 

zbarvením . 

Tato hmota FT – 30 byla úspěšně použita k dotěsnění profilu  úvodní chodby  důlního díla č. 

130 89 na Dole Karviná, závodě ČSA. Záměrem vedení dolu bylo proplavovat nadložní 

stařiny a eliminovat přístup kyslíku k uhelné hmotě. Statický sloupec vody a popele narušoval 

a vytláčel klasické výpňové pěny z dutin ochranné lávky a protékal do profilu na těžní 

chodbu.  Techničtí poradci firmy Minova Bohemia, s.r.o. doporučili provedení  izolačního 

nástřiku hmotou FT-30. Dotěsňování  bylo provedeno od staničení  115 m až po staničení  

220 m v profilu důlního díla. Nástřik se prováděl pracovníky ZBZS dolu  od  stropu  až  pod  

TH  šrouby na předem připravený podklad TH výztuže . Místa největší netěsnosti byla 

dotěsněna jutou a pak bylo pro nástřik  ještě  nataženo  rabicové  pletivo ( síto )  z důvodů 

zpevnění a stability nástřiku. Samotný nástřik byl vykonáván 3 pracovníky ZBZS v souladu s  

návodem  pro použití materiálu FT – 30 a dodržení vodního součinitele  pro nástřik hmoty. 

Práce byla kvalitně provedena  v celé délce důlního díla a podle důlních podmínek byl nástřik 

proveden v tloušťce dle profilu od  5 do 10 mm, tam kde bylo rabicové síto ( pletivo ) byla 

síla ( tloušťka) nástřiku10-15 mm . Pracovníci ZBZS dolu si u výstřikové pistole podle 

zvlhčeného podkladu na který byla hmota aplikovaná regulovali  poměr vody a prášku. 

 

Nástřiková hmota měla vynikající přilnavost, jak na horninu , tak na pažiny  i rabicové pletivo 

( síto)   a podle regulace z výstřikové pistole na suchý i mokrý podklad. 
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Docházelo k minimálnímu odprýskávání aplikovaného materiálu od nástřikové plochy a doba 

tuhnutí byla cca 5 min, protože nástřik se prováděl opakovaně po vrstvách s opakovaným ( se 

zpětným) překrytím nástřiku. Již po 30 minutách  byl materiál dostatečně vytvrzen a nešel již 

z naneseného podkladu odloupnout. Po takto provedených pracích  nástřikem materiálu FT – 

30 mohlo dojít k aplikaci, vyplňování stařin  popílkovou  směsí  přes  předem  připravené vrty 

do nadložních vrstev ( stařin)  potrubím DN 100 mm . Při aplikaci popílku již nedocházelo 

k průsakům materiálu do důlního díla č. 130 89 (viz.ilustrační foto pod textem).  

Můžeme tedy konstatovat , že minerální směs FT – 30 je velice vhodná pro nástřik , jak  

k dotěsnění průtahů plynů a průsaků vod  do prostředí silně vlhkého až zvodnělého , tak k  

zachycení tekutého ( zvodnělého )  materiálu při aplikaci do nadložních rozvolněných vrstev. 

            
Těsnící nástřikové a výplňové materiály jsou v současné době vyvinuty v modifikacích 

umožňujících dostatečný výběr podle charakteru použití s ohledem na jejich pevnost, 

napěnění, objemovou stálost, přilnavost i schopnost penetrace.  
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BRANDSCHUTZ IM DEUTSCHEN STEINKOHLENBERGBAU UNTER 
TAGE 

 

Im deutschen Steinkohlenbergbau werden sowohl in der Vorleistung als auch, und dies im 

Besonderen, bei der Gewinnung bereits in der Planungsphase der Brandschutztechnischen 

Belange Rechnung getragen. Hierzu werden Brandschutzkonzepte erstellt, die 

situationsbedingt flexibel gestaltet werden. Neben den brandschutztechnischen Belangen an 

Maschinen, Fördermitteln, Ausbau und Zubehörteilen (Kunststoffe, Holz usw.) werden auf 

gebirgsmechanische, tektonische und wechselnde geologische Bedingungen im 

Brandschutzkonzept flexibel reagiert. 

Insbesondere in hochtechnisierten Hochleistungsgewinnungsbetrieben sind die frühzeitigen 

Reaktionen auf Schleichwetterströme, Hohlräume und Änderungen in Wetterführung und 

Gasabsaugung betriebswichtig und evtl. betriebsentscheidend. 

Hier haben sich der Einsatz neuer Technologien zur Brandfrüherkennung wie 

Brandgasuntertagemessanlage mit DFÜ und webbasierender Datenübertragung und GESO 

zur thermischen Überwachung von Hochleistungsbandanlagen. 

Bei Anzeichen einer CO-Entwicklung im Alten Mann ist von überaus wichtiger Bedeutung, 

die Einzustellen zu lokalisieren und abzudichten. Bei Erfolg oder fortgeschrittenen 

Ereignissen sind auch die Austrittsstellen von Brandgasen abzudichten und die 

Brandbekämpfung (hier die indirekte Brandbekämpfung) einzuleiten. Hier bietet ein flexibel 

gestaltetes Brandschutzkonzept alle „Hebel um die Weichen“ der Eindämmung des 

Ereignisses erfolgreich zu stellen und dieses bereits im Entstehen unschädlich zu machen. 

Schnelle, flexible, effektive und effiziente Mittel und Medien zu Abdichtmaßnahmen und der 

Hohlraumverfüllung bereits im Vorfeld und auch im fortgeschrittenen Stadium einer CO-

Entwicklung müssen zur Verfügung stehen. Hierzu gehört bereits im Vorfeld die Schaffung 

entsprechender Infrastrukturen zur Abdichtung und Verfüllung von vakanten Lokalitäten. 

Es bieten sich hierzu an: 

mailto:macura@hbzs-ov.cz
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- Hydraulisch abbindende Baustoffe durch Fernförderung von Übertage bis vor Ort in 

Naß- und/oder Trockenförderung 

- Harze bzw. Formaldehyd-Schäume. 

Für die hydraulisch abbindenden Baustoffe, die sich ausschließlich für die großflächige 

Hohlraumverfüllung eignen, müssen Bohrlöcher erstellt werden, die meist einer Verrohrung 

bedürfen. Diese Bohrlöscher werden anschließend mit den hydraulisch abbindenden 

Baustoffen beaufschlagt. Eine gewünschte verfüllende und damit abdichtende Wirkung tritt 

sehr spät aber dafür nachhaltig ein. 

Für den Einsatz von Formaldehyd-Schäume, deren Einsatz in der Hauptsache streckennah 

liegt, genügen bereits leichte Verschläge, kleine Hohlräume in die leichte Sonden eingelegt 

werden bzw. beim  Abdichten durch Anspritzen entsprechende Austragsdüsen mit geeignetem 

Komponentengemisch. Der Einsatz kann jederzeit adhoc und flexibel erfolgen; die 

abdichtende Wirkung tritt in der Regel sofort ein. Die Nachhaltigkeit dieser Maßnahmen ist 

jedoch nicht gesichert. 

Als Nachhaltige Präventions- als auch Bekämpfungsmaßnahme hat sich die sinnvolle 

Kombination beider Verfahren als erfolgversprechendes Duo erwiesen. 

Die Abdichtmaßnahmen mit insbesondere Formaldehyd-Schaum stellen die ersten 

erfolgversprechenden Maßnahmen für die Einleitung von Inertgasen zur Brandbekämpfung 

im Alten Mann dar.  

Abdichten der Anlauflinie und des Streckenbegleitdammes in der 
rückwärtigen Bandstrecke mit Formaldehyd-Schaum

(Ausziehseite Alter Mann)

Ausgehärtetes Formaldehyd-Schaum
im Bereich Anlauflinie

Erstellen von Bohrlöchern 
zum Einbringen von Schaum
im Bereich oberhalb 
des Streckenbegleitdammes mit 
Turbine und Schneckengestänge
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Abdichten mit Schaum im Bereich 
zwischen dem Ausbau

und der abgeworfenen Strecke

(Einziehseite Alter Mann)
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Einspülen von Flugasche in die Anlauflinie und 
in den Bereich hinter den Streckenbegleitdamm

Proberohr im Streckenbegleitdamm
(zur Entnahme von Gasproben bzw.
zum Einspülen von Flugasche)

Rohrweiche 
(zum Nachspülen)

Einspülen von Flugasche 
über die Proberohre 
im Streckenbegleitdamm
der rückwärtigen Bandstrecke
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POŻARY ENDOGENICZNE – PROFILAKTYKA METODĄ 
NATRYSKU I INIEKCJI 

 
"ENDOGENOUS FIRE PREVENTION BY SPRAYING AND INJECTION" 

 
Abstract 

The scope of the article is to present the causes and risk reducing methods in endogenous fires formation. The 

most common hazards and the hazards prevention have been described on the example of two different Minova 

products application. The characteristic of Minoterm (phenol-formaldehyde spraying foam) and Geolith (mineral 

injection gel) have been presented. 

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano przyczyny i metody zmniejszania ryzyka powstawania pożarów endogenicznych. 

Przedstawiono najczęstsze zagrożenia i metody walki z nimi na przykładzie dwóch różnych materiałów firmy 

Minova. Podano charakterystykę materiału Minoterm - piany fenolowo-formaldehydowej stosowanej metodą 

natrysku oraz materiału Geolith - żelu mineralnego stosowanego metodą iniekcji. 

 

Wstęp 

W polskich kopalniach węglowych w latach 1994 – 2006 wystąpiły 24 pożary egzogeniczne i 

60 pożarów endogenicznych ) (1). Pożary endogeniczne powstają w wyniku samozapalenia się 

węgla, wywołanego jego utlenianiem się w warunkach uniemożliwiających odprowadzenie 

ciepła utleniania. W zależności od stopnia rozdrobnienia węgla proces ten może występować 

w sposób prawie niezauważalny, z wydzielaniem gazów lub w  postaci żarzenia i otwartego 

ognia.  

Miejscami  szczególnie narażonymi  na powstanie pożaru endogenicznego są  zroby 

zawałowe, spękana calizna węglowa (np. węglowe  filary oporowe pomiędzy chodnikami 

równoległymi), nagromadzenia węgla pochodzące z obwałów  wyrobisk  górniczych, a także 

odspojony  drobny węgiel  znajdujący się za obudową  wyrobisk korytarzowych. Jednym z 

podstawowych elementów zapobiegania pożarom endogenicznym jest odizolowanie węgla od 

przepływającego powietrza, co można zrealizować przez wypełnienie szczelin w węglu lub 

położenie materiału izolującego na jego powierzchni. 

Minova dysponuje wieloma środkami chemicznymi, które można z powodzeniem stosować w 

prewencji pożarowej. Prowadzone prace badawcze oraz dołowe próby aplikacyjne mają na 

mailto:jacek.jedrusinski@orica.com
mailto:aw.makarski@orica.com
mailto:mariusz.rasek@minovaint.com
mailto:wojciech.wezik@minovaint.com
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celu określenie skuteczności działania poszczególnych środków w określonych warunkach 

zagrożenia oraz, o ile to będzie uzasadnione, stosowanie środków równolegle. 

Do badań wytypowano spienialną żywicę fenolową o nazwie handlowej Minoterm, służącą 

do izolacji powierzchniowej oraz żel mineralny o nazwie Geolith, iniekowany w celu izolacji 

wewnętrznych szczelin górotworu. 

Minoterm 

W palecie środków chemicznych firmy Minova znajdują się piany fenolowo-formaldehydowe 

pod nazwami handlowymi: Ekoflex, Ekoflex Plus, Carbofill. Podstawowe zastosowania 

klasycznych pian fenolowo-formaldehydowych to: 

• uszczelnianie chodników, wyrobisk i zrobów, 

• wykonywanie i uszczelnianie tam izolacyjnych i wentylacyjnych, 

• wypełnianie wyrw i pustek, 

• uszczelnianie zrobów poeksploatacyjnych w celu zmniejszenia zagrożenia samozapłonem, 

• uszczelnianie silnie spękanego górotworu w celu likwidacji zagrożenia pożarowego. 

• wypełnianie zer podsadzkowych. 

Piany fenolowo-formaldehydowe w górnictwie są od lat z powodzeniem stosowane w 

profilaktyce pożarowej i metanowej. Większość z powyższych zastosowań może być 

realizowana również techniką natryskową. Zmodyfikowana pod kątem natrysku piana 

fenolowo-formaldehydowa jest oferowana przez firmę Minova pod nazwą handlową 

Minoterm. Natrysk piany fenolowo-formaldehydowej jest szczególnie polecany do 

uszczelniania chodników (rys.1 a,b), wyrobisk i zrobów oraz do wykonywania i uszczelniania 

tam izolacyjnych i wentylacyjnych. Zastosowanie natrysku piany fenolowej Minoterm  

wyraźnie skraca czas realizacji i obniża koszty wykonania zadania. Natryskowa aplikacja 

piany nie wymaga wykonania opinki z płótna górniczego używanej przy klasycznym 

pianowaniu.   

    
Rys.1 a,b Natryskowe pianowanie obrysu chodnika 

System Minoterm jest tak zmodyfikowanym systemem piany fenolowo-formaldehydowej, że 

można go aplikować zarówno metodą natrysku jak i pianowania. W przypadku natrysku 
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stosunek objętościowy komponentów wynosi 2:1, a dla klasycznego pianowania (wylewania 

piany) stosunek komponentów to 4:1. W praktyce dołowej tworzywo typu Minoterm uzyskuje 

się przez dokładne wymieszanie żywicy z katalizatorem w przepływowym mieszalniku 

statycznym zasilanym z pompy dwuskładnikowej. W zależności od sposobu nakładania 

parametry aplikacyjne i użytkowe otrzymanych pian różnią się. Zestawienie podstawowych 

parametrów w tabeli nr 1. 

Tab. 1. Parametry systemu Minoterm 

 

Niska przepuszczalność powietrza przez Minoterm, w połączeniu z możliwością natrysku, 

daje tej technologii duże możliwości w profilaktyce pożarów endogenicznych poprzez 

ograniczenie dostępu powietrza do calizny węglowej występującej w otoczeniu wyrobisk 

górniczych (2).  

Minoterm charakteryzuje się również bardzo niskimi współczynnikami przewodzenia 

ciepła(3).  Pozwala to stosować go wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra izolacja cieplna - 

izolowanie termiczne chodników o dużej temperaturze pierwotnej skał i wspomaganie 

klimatyzacji kopalni. 

W metodzie natryskowej ze względu na dużą szybkość reakcji konieczną do prawidłowej 

aplikacji (zarówno na ocios jak i na strop) uzyskuje się niższe współczynniki spienienia – 

15:20x. Oznacza to niższą wydajność piany niż przy klasycznym pianowaniu. W zamian 

otrzymuje się pianę trwalszą, o wyższej wytrzymałości mechanicznej.(rys. 2). 

Parametr 
natrysk 

2:1 

pianowanie 

4:1 

czas startu [s] < 5 [s] < 5 [s] 

czas wzrostu piany [min] < 1 [min] < 4 [min] 

czas utwardzania [min] < 3 [min] < 30 [min] 

stopień spienienia 15 - 20 x 30 - 40 x 

wytrzymałość na  ściskanie, [MPa] 
> 0,15 

                przy 10% odkształceniu 

> 0,04 

                przy 10% odkształceniu 

          współczynnik przewodzenia ciepła λ, [W/m*K] 
0,047    

          dla spienienia 15x 

0,035 

         dla spienienia 30x 

charakter przepuszczalności gazu dla próbki  suchej/powietrzno-

suchej 
Słaba/średnia 

palność trudnopalny 

właściwości elektrostatyczne 
antyelektrostatyczny 

(rozpraszający) 
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Rys. 2. Wytrzymałość pian fenolowych w funkcji stopnia spienienia 

Duża szybkość utwardzania pozwala otrzymywać „samopodtrzymujące się” struktury mogące 

znaleźć zastosowanie jako elementy tam wykonywanych bez dodatkowych szalunków. 

 

       
Fot. 1 a,b  Przykłady natrysków piany Minoterm 

Ze względu na charakter aplikacji i właściwości składników systemu niezbędne jest 

zabezpieczenie właściwych warunków pracy. Prace z użyciem natrysku piany fenolowej 

powinny być prowadzone w warunkach dobrej wentylacji. Załoga biorąca udział w natrysku 

powinna znajdować się od strony prądu świeżego powietrza, a za miejscem natrysku zaleca 

się zachowanie strefy ochronnej o długości co najmniej 100m. W strefie tej nie powinni 

przebywać postronni ludzie, pomimo faktu, że badania środowiskowe dokonywane w miejscu 

aplikacji oraz w odległości od 20 do 40 metrów za strefą natrysku wykazują, że przy 

prawidłowej wentylacji nie są przekraczane dopuszczalne stężenia substancji 

szkodliwych(4,5,6).     

Geolith 

Jedną z możliwych lokalizacji powstawania ognisk pożarów endogenicznych są miejsca 

przeciągania powietrza przez szczeliny powstałe w caliźnie węglowej. Należą do nich rejony 

tam wentylacyjnych i skrzyżowań wykonanych w węglu oraz płotów oporowych między 

chodnikami. Sytuacja komplikuje się, gdy uprzednio wymienione miejsca znajdują się w 
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strefie wpływów eksploatacji górniczej. W takich przypadkach korzystne jest wtłaczanie w 

szczeliny żeli mineralnych, które w spękaniach długo zachowują półpłynną konsystencję. 

Dzięki temu zachowywana jest szczelność iniekcji pomimo ruchów masywu skalnego. 

Geolith jest mineralnym żelem na bazie wyselekcjonowanych surowców ilastych, dodatków 

stabilizujących oraz inhibitorów procesu samozagrzewania się węgla. Działanie inhibitujące 

zostało potwierdzone laboratoryjnie  przez Główny Instytut Górnictwa(7,8), który  zaliczył  

Geolith do klasy V inhibitorów procesu samozagrzewania, zgodnie z klasyfikacją opracowaną 

przez ten Instytut(9).  

Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji materiał jest wyjątkowo wydajny  - z  jednej tony 

proszku można wytworzyć nawet ponad 10 m3 żelu zawierającego blisko 90% związanej 

wody. Geolith gotowy do zatłaczania, uprzednio przygotowany w mieszalniku MG, pompuje 

się do otworów iniekcyjnych pompą WT-30. Do przygotowania dużych objętości żelu Geolith 

używa się agregatu MONO.  

 
Fot. 2 Agregat pompowy MONO WT-820. 

Geolith można stosować samodzielnie w mieszaninie z wodą lub  jako dodatek do zawiesin 

odpadów stosowanych jako podsadzka. W zawiesinach Geolith działa stabilizująco 

ograniczając lub eliminując sedymentację i separację. 

Działanie Geolithu jest wielotorowe. Iniekowany w szczeliny i spękania w caliźnie węglowej 

skutecznie uszczelnia je i blokuje migrację powietrza. Stabilne właściwości plastyczne 

pozwalają na utrzymanie szczelności iniekcji pomimo ruchów górotworu. Ponadto, dzięki 

zawartym inhibitorom procesu samonagrzewania się węgla, wydłuża okres inkubacji czy 

nawet całkowicie go zatrzymuje. W przypadku aktywnego gaszenia pożaru lub jeśli 

stwierdzono podwyższenie temperatury zrobów czy otoczenia wyrobisk, wysoka zawartość 

wody pozwala na skuteczny odbiór ciepła z zagrożonego rejonu. 

 

Zastosowania dołowe – wnioski 
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• Obydwa środki są z powodzeniem stosowane w warunkach dołowych do likwidacji zagrożeń 

pożarowych.  

• Geolith jest znany na rynku od kilkunastu lat i stosowany w kopalniach węgla kamiennego 

jako środek uszczelniający spękaną caliznę metodą iniekcji. 

• Minoterm jest środkiem nowym, w próbach dołowych ocenionym pozytywnie. Jest środkiem 

izolującym powierzchniowo stropy i ociosy węglowe - aplikowanym metodą natrysku. 

• W najbliższej przyszłości należy przedyskutować możliwość równoczesnego wykorzystania  

środków Geolith i Minoterm w prewencji pożarów endogenicznych. 
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ZKUŠENOSTI ZE STAVEB VELKOPROSTOROVÝCH DŮLNÍCH DĚL 

V ANOMÁLNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH 

 
Abstract 

Opening-up works at mine ČSM South executed at 5th floor are located 1000 m below 

ground. Opening-up of 2b block of complex 39th and grouped 40th seam is connected to 

strategic loadbearing corss realized in subsoil of seam. During construction of the conti-cross 

anomalous conditions evolved and those have to be solved immediately. Close cooperation 

between investor and realization company VOKD, a.s. and subcontrator of rehabilitation 

works Minova Bohemia s.r.o. lead to fast stabilization of anomalous conditions and succesful 

finishing of construction. 

 

V hornické praxi se nejčastěji setkáváme s velkoprostorovými důlními díly v okolí jam 

(náraziště, skipostanice, tělesa centrálních zásobníků) a dále pak v důlním poli (překladiště, 

podružné rozvodny, remize lokomotiv, apod.). Na Dole ČSM byla v posledním období 

z těchto velkoprostorových důlních děl vyražena komora technologie centrální klimatizace a 

postaven čtyřstranný konti-kříž pro otvírku 2b.kry, která je vymezena tektonikami B, C a D a 

v úrovni 5. patra je zpřístupněna otvírkovým překopem č. 5204. 

 

Překop č. 5204 je dva roky staré důlní dílo, ze kterého byla zahájena otvírka zásob 39. a 40. 

sloje (překop č.540 31) vybudováním prozatímní odbočky. Tato byla realizována v podloží 

spojené 39. a 40. sloje, z protizáparových důvodů s bezpečným odstupem 6 až 7 m. 

V nejbližším průzkumném vrtu ČSM 93 je v podloží sloje prokázáno střídání poloh 

šedohnědého kořenového prachovce a písčitého jílovce, silně karbonátického. Překop č. 5204 

byl v místě vybudované prozatímní odbočky vyražen v profilu 00-0-19 (š6,24 x v3,93 m). Při 

ražbě a následné stavbě prozatímní odbočky se vlivem nesoudržnosti kořenového prachovce 

vytvořily nadvýlomy a na výztuži se začaly projevovat deformace způsobené bodovými tlaky. 

Vzhledem k  požadované dlouhodobé životnosti, bylo před zahájením ražby překopu.č.540 23 
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rozhodnuto, že prozatímní odbočka bude nahrazena čtyřstranným konti-křížem, který bude 

zajišťovat světlý profil křížených důlních děl o šířce 6,24m a výšce 4,28m. 

 

Realizaci stavby zadal investor firmě VOKD,a.s., která na základě dobrých zkušeností při 

realizaci obdobné zakázky na Dole Karviná objednala komplexní dodávku konti-kříže(projekt 

dle zaměření skutečného stavu důlních děl v místě výstavby a propočet únosnosti) u firmy 

Heintzmann-Silesia. Pro vlastní technologii výstavby konti-kříže přestavbou existující 

prozatímní odbočky byl zpracován technologický postup realizace, který stanovoval nejprve 

realizaci stavební komory ve ztracené výztuži a poté stavbu samotného kříže v zajištěném 

prostoru. Vzhledem k předpokládanému porušení nadložních hornin provedl investor vlastní 

vrtný průzkum stavu nadloží pomocí vrtacího zařízení Super Turbo Bolter 1500/1300 2S. 

K vrtání vývrtů byly použity nástavné vrtné tyče s PCD korunkou Ø 27 mm. Výsledky 

potvrdily přítomnost uhelné sloje v nadloží důlního díla ve vzdálenosti 5,5 m a mnohočetné 

rozvrstvení s přítomností dutin. Bylo nutné zahájit sanaci předmětné oblasti. Realizační firma 

požádala o návrh dalšího postupu prací firmu Minova Bohemia, s.r.o. Po prohlídce pracoviště 

a podrobném seznámení se s podklady bylo navržen: 

 

• Proinjektovat fenolovou pryskyřicí duté prostory nad stávající prozatímní odbočkou až 

do výšky budoucího stropu konti-kříže 

 

• Zavrtat šachovnicovitě s metrovou roztečí injekční kotvy skrz rozvolněnou zónu až 

pod uhelnou sloj (neporušeném nadloží) a zpevnit prostředí injektáží polyuretanových 

lepících hmot 

 

• Pro urychlení prací využít vrtacího kladiva VKS-45 s lafetou 3,2 m 

 

Rozhodnutím investora byly neprodleně zahájeny navržené práce. Dutiny byly vyplněny cca 

20 m3 fenolové pryskyřice. Síť injekčních kotev se ukázala jako dostatečná již po zabezpečení 

levé poloviny kříže. Strop byl zabezpečen celkem 24 vrty délky  4 – 6 m, do kterých bylo 

vyinjektováno cca 4.200 kg polyuretanových lepících hmot. 

O přínosu celé akce svědčí úspěšná, rychlá a hlavně bezpečná realizace stavby konti-kříže. 
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Obr.č.1 – Situace ztracené výztuže 

    
Obr.č.2 – Kříž 5204x54031/54023 
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Další významnou investiční akcí na Dole ČSM byla stavba komory pro technologii centrální 

klimatizace. Ztížené mikroklimatické podmínky při provozování hornické činnosti si 

vyžádaly postavit strojovnu centrální klimatizace na povrchu Dolu ČSM Jih s celkovým 

výkonem 15 MW (chladivo NH3). Rozvod chladícího média do dolu bude zajišťován vtažnou 

jámou Jih, do výměníkové komory centrální klimatizace SIEMAG. Pro tento účel byla 

vyražena komora (d.d.č.5603/1) jako spojka mezi náražním překopem (d.d.č.5603) a ochozem 

vtažné jámy (d.d.č.5607). Komora byla vyražena v bezprostřední blízkosti úvodní jámy 

v délce 65 m v atypickém profilu o šířce 6m a výšce 5m. S ohledem na životnost díla a jeho 

stabilitu bylo rozhodnuto, že komora bude při ražbě zajišťována kombinovanou výztuží. Při 

klasické ražbě pomocí trhací práce bylo vždy po odstřelu nejprve provedeno vyvrtání otvorů 

pro instalaci kotev. Bylo použito vrtací a svorníkovací zařízení Gopher. Vrty byly vrtány 

v délce 2,3 m o Ø 27 mm s hustotou 1m (4 ks/bm). Jako svorník byl použit typ AT délky 

2,4m. Ocelové kotevní tyče byly lepeny polyesterovými ampulemi LOKSET  typu HS Fast 

450 a HS Slow 800. Kotvy odpovídají požadavkům normy British standard, protože použitá 

třída oceli AP770 má index průtažnosti A5 – min.18 %. Tímto opatřením je garantována 

stálost přídržnosti kotvy i při částečné konvergenci stropu díla (nedojde k utržení kotvy) a 

tedy stálý rozměr díla, které bude vybaveno zařízeními rozvodu chladící vody centrální 

klimatizace dolu. Dosahovaný postup při ražbě byl cca 1 m za den. Včasným zajišťováním 

stropu kotevními pracemi nevznikaly ani při trhací práci nežádoucí vícevýlomy. 

 

Obr.č.3 -  Komora centrální klimatizace s technologií 
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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 

mailto:petr.dvorsky@okd.cz


 247 

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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SOUČASNÉ TRENDY PROGNÓZY A ŘEŠENÍ  GEOMECHANICKÝCH 

JEVŮ V OBLASTI PRŮTRŽÍ  HORNIN A PLYNŮ 

 
 
Abstract 

Příspěvek provádí analýzu průtrží uhlí a plynů v dolech OKR. Zabývá se vyhodnocením   

plynových průtrží ,  možnostmi a novými trendy ve vyhodnocování kriterií prognózních 

ukazatelů na dole Paskov,hlavně však kriterií  a  hledisky regionální prognózy PUP 

v dobývacím prostoru. 

 

The paper performs the analysis of gas and coal outbursts phenomena in the mines in the area 

of Ostrava-Karvina (OKR) basin. It deals with evolution of outbursts possibilities and new 

trends determination of criteria prediction indicators on Paskov mine in OKR. Mainly it deals 

with criteria from aspects regional prognosis of sudden outbursts in mining area. 

      Úvod 

Jedno z nejvážnějších nebezpečí pro bezpečnost práce v hlubinných dolech představují 

průtrže uhlí a plynů (PUP). 

Dle  „Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.3895/2002“ (nahradilo Výnos ČBÚ čj.1820/89) se za 

průtrž uhlí a plynů (PUP) považuje  prudký výhoz alespoň  0,5 t uhlí z uhelné sloje do důlního 

díla, spojený  s náhlou velkou exhalaci plynů a  je charakterizována  těmito dalšími projevy - 

vznik dutiny (kaverny) , usazením nánosu jemného prachu, poškozením výztuže a výstroje 

důlního díla,časově omezenému zvratu větrů apod.  

      Ve skutečnosti tento náhlý výstup plynů z uhelné substance v značném množství je 

provázen výhozem až několika stovek i tisíce tun uhelné či horninové drti s následnou 

tlakovou vlnou,jejíž rychlost je odhadována na  50 až 80 m.sec-1. 

       Historie 

       Za největší průtrž hornin a plynů v historii je považovaná průtrž ke které došlo před  

padesátišesti lety 7.7.1953 v draselném dole Ernst Thälman,který patřil do tehdejšího 

národního podniku Kalibetrieb-Werra v Německé  demokratické republice. 

K průtrží došlo po trhací práci,která se prováděla odpálením z povrchu bez přítomnosti lidí 

v dole.Bezprostředně po odpalu došlo k průtrži kolem  100 tisíc tun draselné soli a přes 700 

mailto:E-mail:petr.urban@vsb.cz
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tisíc kubických metrů oxidu uhličitého.Plyn se dostal jámou z hloubky 520 metrů na povrch, 

kde se rozlil z jámové ohlubně do nedaleké doliny ve které bylo situováno obytné sídliště a ve 

kterém se nadýcháním jedovatého  plynu udusilo 22 osob.   

      Historické data OKR 

      První průtrž plynů a uhlí byla v OKR zaznamenána 15.3.1894 na Dole Ignát 

(J.Šverma),tehdy  v dovrchní prorážce ražené ve sloji Anna byly vyvrženy 4 tuny uhelné drti a 

při průtrži zahynul jeden havíř. 

      Po roce  1965 se postupně průtrže objevily i na dolech Vítězný únor (Odra),Rudý 

říjen(Heřmanice),Staříč a Paskov. 

       Na Dole Vítězný únor do doby ukončení těžby bylo registrováno celkem 13 PUP,      na 

Dole Rudý říjen  9 PUP a na Dole Paskov  bylo registrováno celkem 136 PUP. 

      Důl Staříč 

      V současné době je aktuální řešení problematiky PUP v OKR pouze na dole Staříč,který 

podle současné báňské legislativy je zařazen jako „Důl s nebezpečím průtrží uhlí a plynů“ dle 

Rozhodnutí OBÚ Ostrava čj.2610/70/423. 

     Do roku 2008 bylo na dole Staříč zaznamenáno celkem 144 průtrží uhlí a plynů, nejvíce ve 

slojích č.082 (Staříč 22d-44PUP), č.041 (Staříč 10a-15 PUP), č.074 (Staříč 21a-15 PUP) a 

sloji č.084 (Staříč 22f-13PUP).Prostorově byly PUP na dole Staříč nejvíce zaznamenány 

v oblastech 1.a 2. důlního pole s hloubkou na úrovni kóty –150 až –280m. 

          Největší metanová průtrž uhlí a plynů na dole Staříč byla registrovaná na díle 

č.0825221 ve sloji č.22d  st.443,7m 7.11.1974 s výhozem 400 tun uhelné drti po TP. 

 
          Nejběžnější způsoby prevence  proti nebezpečí PUP používané v OKR patří 

zavlažování porubů z příslušných přípravných důlních děl a čelními vrty přímo z porubů.Další 

metoda prevence u porubu je odlehčovací trhací práce.V případě ražených důlních děl se 

převážně jako prevence proti vzniku PUP používá  vytváření ochranného pásma  v předpolí 

důlního díla odlehčovacími vrty (115mm)  nebo odlehčovací trhací práci,dále využívání 

účinného nadrubání nebo podrubání příslušné sloje. Důl s nebezpečím PUP je dle legislativy 

povinen zjišťovat skutečnosti pro posuzování nebezpečí vzniku PUP.Toto se řeší prognózními 

metodami otvírky:lokální a průběžnou prognózou . Prognózní měření provádí na dole Staříč 

62 proškolených střelmistrů  a prognózní  měření je kontrolní  pracovní operací před 

prováděnou trhací práci v předmětném důlním díle.   
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         Prognóza průtrží uhlí a plynů 
 
         Zavádět nové přístupy k hodnocení protiprůtržové prognózy na ložisku  je v rozvinuté 

fázi dobývání a při dlouhodobě zaběhnutém systému její realizace velmi komplikované. Je 

nezbytné vycházet ze současného stavu a uvědomit si i nedostatky historicky zakonzervované 

do této problematiky: 

- Závod Staříč Dolu Paskov (dříve Důl Staříč) byl od prvopočátku zařazen do kategorie 

dolů s nebezpečím průtrží hornin a plynů. Z tohoto důvodu zde nebyla realizována ani 

základní analytická část průzkumu z hlediska nebezpečí vzniku průtrží.  

- Lokální prognóza, která má sloužit jak pro zařazování slojí do stupňů nebezpečí, tak 

pro zařazování důlních děl do stupňů nebezpečí, je poznamenána skutečností, že je 

založena v obou případech na stejných principech a je řešena  stejnou metodikou. 

S ohledem na absenci informací pro vyhodnocení lokální prognózy je tedy sloj brána 

zpravidla jako nezařazená, respektive je přímo zařazená do nejvyššího stupně 

nebezpečí průtrží. Následně i všechna důlní díla v této sloji jsou vedena v nejvyšším 

stupni nebezpečí, a to až do doby pokud nedojde k přeřazení vždy toho konkrétního 

díla na základě lokální prognózy provedené stejným způsobem, jako mělo být 

provedeno pro sloj v počáteční fázi přípravy. Uvedený postup vede k tomu, že většina 

důlních děl je realizována s opatřeními stanovenými pro nejvyšší stupeň nebezpečí a 

v rámci provozu většinou není realizována ani lokální prognóza, která by umožnila 

verifikovat skutečný stupeň nebezpečí vzniku průtrží hornin a plynů.  

- Průběžná prognóza, která stanovuje riziko vzniku průtržových jevů během realizace 

otvírkových, přípravných a dobývacích prací, je realizována v rozsahu, který je 

stanoven pro daný stupeň zařazení důlního díla. 

 Podíváme-li se komplexně na celý systém realizace prognózy a zahrneme do něj i 

dosavadní zkušenosti a znalosti ložiska, je zřejmé, že ve všech oblastech prognózy lze najít 

jiné jednodušší principy a logičtější postupy, které by sloužily k posouzení rizika vzniku 

průtrží a tím i k vymezení částí ložiska, kde riziko je vyšší a naopak. 

 Celá logika realizace prognózy by měla směřovat k postupu od dlouhodobého 

prognostického hodnocení větších celků (regionální) po okamžité posuzování rizik v daném 

místě a čase  (průběžná). 
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         Základní analytická část průzkumu - regionální prognóza 

         Současný stav 
 Základní analytická část průzkumu ložiska – regionální prognóza průtrží hornin a plynů 

nebyla na závodě Staříč Dolu Paskov realizována. Lze to chápat ve vztahu ke skutečnosti, že 

legislativa v oblasti řešení problematiky průtrží hornin a plynů byla v době otvírky a přípravy 

ložiska v období zrodu a mnohé souvislosti se vznikem průtržových jevů ještě nebyly známy 

a definovány. Ani v pozdější fázi rozvinuté exploatace ložiska však nebyly učiněny kroky 

v oblasti analytické části průzkumu ložiska a vývoj v oblasti prognózy byl zaměřen pouze na 

část lokální prognózy a průběžné prognózy. 

         Nový přístup 
 Vycházíme-li z výhledu na životnost ložiska, dosavadního stavu exploatace a znalosti 

ložiska, lze jednoznačně konstatovat, že i v této fázi dobývání má smysl a opodstatnění 

realizovat regionální prognózu v plném rozsahu. 

        Obecný princip regionální prognózy průtrží hornin a plynů 
 
 Cílem regionální prognózy ve formě jak je navrhovaná k akceptaci, tzn. jako forma 

prognózy v protiprůtržové  problematice, je stanovit, zda v posuzované části horského masívu 

existuje predispozice ke vzniku průtrží hornin a plynů. Děje se tak na základě hodnocení 

geologických, fyzikálně mechanických a plynových vlastností vrstevních jednotek, slojí nebo 

jejich částí a posouzení výskytu průtrží v analogických podmínkách. Regionální prognóza 

musí být průběžně aktualizována podle změn přírodních podmínek nebo jiných okolností 

svědčících o možném riziku vzniku průtrží hornin a plynů. 

 Princip a základní zásady regionální prognózy průtrží hornin a plynů lze popsat 

následovně: 

• celý horský masív d. p. Paskov, závod Staříč je nebezpečný průtržemi hornin a plynů 
• na základě výsledků regionální prognózy lze vymezit části masívu bez nebezpečí 

průtrží, ale i přeřadit zpět mezi části s nebezpečím průtrží 
 

 Regionální prognóza je výsledkem analýzy a hodnocení následujících podmínek a 

vlastností: 

• výskyt průtrží hornin a plynů 
• přírodně geologických vlastností: 

Ø litologie vrstevního sledu 
Ø fyzikálně mechanické vlastnosti horninového masívu 
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Ø hloubka uložení pod povrchem 
Ø hloubka uložení pod pokryvem 
Ø mocnost a plošný vývoj slojí 
Ø strukturně tektonické stavba 
Ø plynové vlastnosti slojí a kolektorských hornin 

Systém regionální prognózy 
Postup regionální prognózy průtrží hornin a plynů je znázorněn v následujícím blokovém 

schématu: 
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 V dobývacím prostoru dolu je neustále prováděn geologický a geomechanický 

průzkum (blok A,B). Ten využívá výsledků vrtného průzkumu, odběrů vzorků z rubání a 

příprav, přímých měření a sledování geologických, geomechanických a plynových vlastností 

horského masívu a zkušeností z dřívější hornické činnosti. Cílem je vymezit část horského 

masívu, kde by bylo možno na základě dalšího podrobného průzkumu a na základě posouzení 

získaných dat vyloučit nebezpečí vzniku průtrží hornin a plynů (blok C).  

 Detailní geologický a geomechanický průzkum vymezované části horského masívu 

(blok D) je určený pro získání údajů nutných k posouzení nebezpečí vzniku průtrží hornin a 

plynů v dané části masívu a využívá stejných prostředků jako geologický a geomechanický 

průzkum celého dobývacího prostoru. Rozdíl je v množství potřebných údajů a v jejich 

hodnocení. Hodnocení je detailněji zaměřeno na vlastnosti dané části horského masívu – 

sloje, vrstvy (blok E). Pokud ve vymezované části horského masívu, s jinak příznivým 

hodnocením údajů regionální prognózy, existují horniny náchylné k průtržím hornin a plynů, 

nelze tuto část vymezit jako část bez nebezpečí. 

 Výsledkem celého výše uvedeného postupu je vymezení částí horského masívu bez 

nebezpečí průtrží hornin a plynů. 

          Regionální prognóza průtrží uhlí a plynů 
 
Při hodnocení regionální prognózy průtrží uhlí a plynů budou největší měrou ověřovány a 

hodnoceny u masívu: geologické vlastnosti,pevnostní vlastnosti průvodních hornin,hloubky 

uložení pod povrchem a pod pokryvným útvarem,strukturně-tektonická stavba,plynové 

vlastnosti slojí a korektorských hornin. 

          

Vstupním krokem pro regionální prognózu je co nejdetailnější popis přírodně 

geologických vlastností masívu. Především tektonická stavba masívu a její rozčlenění na 

základní tektonické bloky jak ve vertikálním, tak i vzhledem k výskytu plochých tektonických 

prvků v horizontálním směru. Plynové a kolektorské vlastnosti hornin je nutno posuzovat 

v takto vymezených strukturně tektonických blocích, tzn. v přírodních hranicích bez ohledu 

na provozní členění dolu na dobývací pole. 

 

Strukturně tektonická analýza 

    Strukturně tektonickou analýzu lze rozdělit na: regionální,lokální,detailní. 
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Regionální strukturní analýza zahrnuje analýzu struktur, které mají regionální dosah 

v měřítku celého dobývacího prostoru či části pánve (kerná tektonika, hlavní střižné zóny, 

regionální vrásové struktury atd.), přičemž bezprostředně navazuje na strukturně tektonickou 

analýzu celé české části hornoslezské černouhelné pánve s ohledem na její postavení v rámci 

moravskoslezské zóny. 

Lokální analýza zahrnuje hodnocení souboru tektonických struktur uvnitř základních 

strukturních ker a jejich postavení ve vztahu k bezprostředně sousedním krám. 

Detailní analýza se týká částí dobývací kry, např. konkrétních porubů, přípravných 

důlních děl apod. 

Pro účely regionální prognózy se využívá regionální a lokální strukturně tektonické 

analýzy, obou v úzké vzájemné vazbě. Účelem analýzy je určit místa, kde lze předpokládat 

zvýšená tektonická napětí nebo naopak místa odlehčená. Strukturně tektonická analýza 

obecně předpokládá vytvoření prostorového obrazu strukturních prvků, přičemž pro naši 

potřebu k nim počítáme tektonické poruchy a vrásové struktury. 

         Plynové vlastnosti slojí a kolektorských hornin 

Pro účel regionální prognózy na otevřeném ložisku se ve zjednodušené formě stanoví 

vývoj plynových poměrů na základě plynodajnosti dolu, kterou je nutno korelovat s těžbou 

v jednotlivých létech, tedy plynodajnosti relativní. Do celkové relativní plynodajnosti  je 

zahrnuta exhalace i degazace. 

Jsou-li data za delší období přístupná pro jednotlivé vymezené strukturně tektonické 

bloky, provede se vyhodnocení těchto částí. Nelze-li separovat data exhalace z jednotlivých 

bloků, využije se dat degazace porubů dobývaných ve vymezených strukturně tektonických 

blocích. 

Vyhodnocení plynových poměrů v jednotlivých blocích se provede porovnáním 

zjištěných výsledků pro jednotlivé sloje a stanoví se vývoj plynodajnosti v čase i s postupem 

do hloubky pro každý blok. Ze zjištěných výsledků se v rozsahu dobývacího prostoru určí 

bloky s vysokou a nízkou plynodajností. 

 

Ve  vymezených blocích lze zkušenosti z případů již vydobytých slojí, na základě 

vyhodnocení plynodajnosti v ploše, aplikovat i v dalších slojích v nichž bude dobývání 

realizováno v analogických podmínkách. 
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         Závěry regionální prognózy 
 

V rámci regionální prognózy jsou posouzeny všechny výše uvedené přírodní podmínky 

ložiska, které mohou vznik průtrží ovlivnit. 

Cílem regionální prognózy průtrží uhlí a plynů  je vymezit v dobývacím prostoru 

zařazeném do kategorie s nebezpečím průtrží (Důl Staříč jakožto takový) části masivu bez 

nebezpečí. Částí masívu pro potřeby regionální prognózy průtrží uhlí a plynů se rozumí 

konkrétní sloj v dané geologické a litologické situaci. Široký záběr sledovaných a 

posuzovaných podmínek a vlastností, jak jsou uvedeny výše, vyplývá především 

z heterogenity horninového prostředí a všech přírodních vlivů, které predispozici k průtržím 

podmiňují. 

Žádnou část masivu nelze zařadit do kategorie bez nebezpečí, došlo – li v ní k průtrži 

uhlí a plynu. 

 
        Závěr 
 
        Současná činnost v oblasti protiprůtržového boje v OKR je plně stabilizovaná a navazuje 

na již vybudované a zdokonalené bezpečnostní předpisy a další legislativní opatření vydané 

v 70.letech 20.století s cílem zajistit  hlavní požadavek  tj.bezpečnost pracujících v podzemí 

ve slojích nebezpečných průtržemi uhlí a plynů .  

 

 

        "Příspěvek vznikl jako součást řešení projektu  ČBÚ č.57-07 " 
 
        Literatura : 
- Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j.3895/2002   
- Rakowski Z.,Lát J.,Hruzík B.,Dvořáček J.-Nové poznatky v problematice PUP v OKR 
- Řídící akty bezpečnosti Dolu Paskov,závod Staříč OKD,a.s.    
-  Dílčí zpráva řešení projektu VaV ČBÚ č.57-07,VŠB TUO 2008                           
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HIGHER PERFORMANCE IN ROCK-BOLTING TECHNOLOGY BY 

USE OF IMMEDIATE-BEARING GROUTED BOLTS 
 

Abstract 

Efficient support technology and in particular rock-bolting systems are increasingly important 

under ever more difficult working conditions. Recognised worldwide as an efficient, 

innovative and highly automated mining company, RAG relies on high-quality, economical 

support concepts for one of the most demanding coal deposits in the world. Two new methods 

for setting immediate-bearing bolts with the use of a highly reactive bolt resin and prospects 

of replacement of wire mesh by a spray-on system in roadway supports are described in this 

contribution. 

 

Minova CarboTech GmbH, Essen has been developing and manufacturing products for rock 

control in the mining industry and tunnel construction for almost 40 years at various locations 

in Europe and the CIS. 

 

In addition to grouting systems and the associated processing technology such as grouting 

equipment and grouted bolts, packers and the like the products also include cavity backfilling 

systems, support bolts, resin cartridges and special mining mortars and cements. 

 

The economical extraction of raw materials is highly important in particular in the current 

financial and economic crisis.  This requires increasingly more effective aids for efficient and 

safe establishment of mine layouts.  In particular the drivage and support of roadways must be 

carried out on schedule and economically with simultaneous high quality.  The methods and 

supports used for this purpose must be efficient and ensure or improve safety. 

 

With increasingly difficult working conditions at greater depths, high rock pressure and 

extensive working of the deposit rock control is becoming the important question in practice.  

High-quality support sections are combined with modern rock-bolting technology. 
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Two different bolt support systems are currently used by RAG Deutsche Steinkohle AG 

(RAG), Herne.  Both systems are characterised by the immediate-bearing property of the 

bolts.  An immediate-bearing bolt must already be able to absorb high forces in the rock a few 

minutes after introduction into the borehole. The most diverse types of polyester resin 

cartridges – adapted to the special operating conditions in each case – have been successfully 

used worldwide for this purpose for several decades. A distinction is made between rod-type 

bolts in conjunction with polyester resin cartridges introduced separately into the borehole 

and self-drilling bolts with cutting edge and integrated polyester resin cartridge. 

 

The cartridge method is characterised by the fact that it can be easily adapted to different bolt 

types borehole lengths and diameters. Full embedding in resin taking into account the fissure 

volume can be achieved by selection of the suitable cartridges both with regard to setting 

times and the resin volume to be introduced. This method has its limits in the case of 

collapsing or unstable boreholes and/or rock, in which the fissure volume along the borehole 

is so large that even stemming of the borehole as far as the mouth is inadequate for full 

embedding of the bolt in resin. 

 

In the case of self-drilling bolts with integrated polyester resin cartridge the drilling and 

setting process is performed in one step. It can be used in the case of rock compressive 

strengths up to 60 MPa and in particular in unstable boreholes.  Rapid adaptation to changing 

fissure volumes and rotary percussive drilling are currently not possible. 

 

The disadvantages and system-induced restrictions of these two methods should be eliminated 

by new methods.  The new One- and Two-Step methods developed by Minova in 

collaboration with Friedr. Ischebeck GmbH, Ennepetal offer an opportunity to increase the 

drivage rate. The individual components and both methods are described below. 

 

Bolt resin  

 

An important component of these two methods is a reactive bolt resin, which ensures an 

immediate-bearing effect of the resin-embedded bolt. A quickly reacting two-component resin 

was unavailable until development of this resin by Minova.  In addition to the properties such 

as high reactivity, high reaction rate and the insensitivity to water or moisture the resin must 

exhibit thixotropic behaviour. This allows boreholes drilled at an angle of 100 gon to be filled 
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with resin without the material dripping out.  In addition the resin can be transported in re-

usable containers and processed via the well-proven pumping technology of Minova. A high 

quality standard and a clear improvement in safety are additional features of this new resin.  

The efficiency of this resin is proved by bolt tensile tests conducted by DMT GmbH & Co. 

KG, Essen (Table 1). 

 

Grouted bolts of the type Wiborex T 30/11 of Friedr. Ischebeck GmbH were used in these 

tensile tests. With a bonded length of 2000 mm the bolt can already be stressed after 45 s to 

the breaking load of almost 400 kN. 

 

A resin, which can bond a bolt in the rock quicker than a polyester resin cartridge, has thus 

been successfully developed to a stage where it can be used in practice for the first time. 
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Table 1. Tensile tests with Geothix, mixing ratio 1:2 

 

 

Tested bonded 

length 

[mm] 

Setting time Max tensile 

force 

[kN] 

Tensile distance 

[mm] 

 

Cause of failure 

600 60 min 385 25 Bolt fails due to fracture in the fissure 

600 240 min 338 21 Bolt fails due to fracture in the fissure 

600 240 min 335 19 Bolt fails due to fracture in the fissure 

600 28 d 393 19 Bolt fails due to fracture in the fissure 

2000 45 s 391 35 Bolt fails due to fracture on bolt head 

2000 1 min 354 41 Bolt nut sheared off 

2000 2 min 387 46 Bolt fails due to fracture on bolt head 
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Bolt 

In addition to this special liquid resin a further component of both methods is a grouted bolt 

with an integrated mixing element. Fig. 1 shows the Two-Step-Bolt (TSB) of type T30/11 TS 

made from steel. As the construction of the bolt with integrated mixer differs only internally 

from the standard bolt, all standard system components such as spherical collar nuts can be 

used.  Basically both hollow glass fibre-reinforced and steel bolts can be used in the One- and 

Two-Step methods. Correct selection of the mixer type adapted to the grouting material is 

important. Fixed at the borehole mouth end of the bolt, it ensures adequate introduction of the 

necessary mixing energy and prevents dripping of the resin after removal of the grouting 

head. 

 

Fig. 1 TSB with integrated mixer, 

Wiborex T30/11TS 

 
 

Fig. 2 Drilling and grouting adapter on drilling feed unit 
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One-Step method 

 

In the One-Step method the operations 

 

ñ drilling, 

ñ introduction of bolt and 

ñ grouting 

 

are combined in one step. It is thus ideally suitable for use in friable rock with collapsing 

boreholes. Equipped with bolt plate and nut the bolt can be introduced by rotary percussion or 

rotation. For this purpose the hammer drill is equipped with the drilling and grouting adapter, 

through which the water of the drilling mud initially flows during the drilling process (Fig. 2). 

After completion of drilling the two components of the bolt resin are fed through the adapter 

to the bolt. After the two components have flowed through the mixer the resulting bolt resin 

forces the water out of the bolt and the surrounding annular gap and bonds the bolt in the 

borehole. As a result of its thickening behaviour the bolt resin flows only as long as the two 

components are still conveyed. Dripping of the resin from the borehole is thus avoided. The 

bolt set in this way can absorb its full load capacity immediately after release of the drilling 

and grouting adapter. 

 

Two-Step method 

 

In the Two-Step method the individual operations are performed separately from each other in 

contrast to the One-Step method. The drilling technology can thus be optimised to the 

operating conditions in order to drill the boreholes quickly and economically. 

 

After the borehole has been drilled the bolt is introduced into the borehole and the grouting 

carried out in the next step. This can be performed manually or mechanically. In the case of 

manual setting a grouting adapter is screwed on to the bolt after the bolt is in the borehole. 

The two components of the grouting medium are subsequently conveyed separately into the 

bolt, mixed there and the bolt set. 

 

A special Two-Step Bolt feed unit (TSB feed unit), which is currently being developed in 

collaboration with GTA Maschinensysteme GmbH, Hamminkeln, is used for the mechanical 
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Two-Step method. In Fig. 3 the TSB feed unit is shown with a drill rod, but without a bolt. 

This feed unit offers the possibility of combining the well-proven efficient drilling technology 

with the automated bolt setting with the aid of the hydraulic grouting adapter.  It consists 

essentially of two slides movable independently of each other, which are mounted on a 

common feed unit. The feed unit is designed in such a way that after drilling of the borehole it 

brings the bolt to be set into the same position previously occupied by the drill rod in order to 

set the bolt. 

 

The TSB feed unit is movable in all three axes like conventional feed units and can be 

equipped with the usual hammer drills. The other drilling equipment such as drill rod and bit 

does not differ from the normally used materials. This offers the advantage that special 

materials are not required and the already existing efficient drilling technology in the mines 

can be used. The Wiborex T30/11 TS, for example, can be used as grouted bolt to be set with 

the TSB feed unit. The properties of this well-proven bolt, which offers a good close fit with 

the grouting medium as a result of its external trapezoidal thread, do not differ from those of 

the standard bolt T 30/11. 

 

The entire drilling and bolt setting process takes place as follows: the TSB feed unit is 

brought into the operating position and fixed on the rock with the aid of the setting mandrel. 

After the borehole has been drilled and the hammer drill with the drill rod returned to its 

initial position, the bolt is brought into position. For this purpose the TSB feed unit swivels 

the drilling slide hydraulically out of the drilling position and at the same time the setting 

slide into the operating position. The setting slide with the grouting adapter (Fig. 4) and 

inserted bolt is brought accurately by the kinematics of the feed unit into the axis previously 

occupied by the drill rod. While the bolt is hydraulically fixed in the grouting adapter the 

setting slide advances and pushes the bolt with the attached hemispherical plate and spherical 

collar nut into the borehole. The contact force of the slide is sufficient to force lagging mats 

with the bolt against the rock if necessary. The grouting medium is subsequently conveyed 

through the bolt with the aid of the grouting adapter. As soon as the annular gap is filled and 

the bolt fully embedded in resin, the grouting adapter is released after a short holding time 

and the setting slide returns to its initial position. The bolt set with Geothix (mixing ratio 1:2) 

can be subject to its full load immediately after the grouting adapter is released. 
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Fig. 3.  TSB feed unit with drill rod and grouting adapter 

 

 
Fig. 4. Grouting adapter 

 

 

Efficiency 

In Fig. 5 the aims of the development with regard to the bolt setting times are compared with 

the results obtained for the One- or Two-Step method from experience acquired in initial field 
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tests. The time advantages of the One- and Two-Step method over the conventional cartridge 

method can be seen. 

 

The efficiency of roadway drivage can be clearly increased by this time advantage in the 

following way: with use of a single-arm drilling jumbo, a bolt density of 20 bolts/m, for 

example, and 10 m drivage a 100 s time advantage produces a time saving of more than 300 

min, which is available for the increase in efficiency of the drivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis: drill hole Ø 32 mm, 2,4 m; GEWI bolt 25 mm, 2,5 m 

 

Fig. 5. Comparison of bolt setting times 

 

Grouting technology 

The grouting equipment used for conveyance of the two components of the grouting medium 

is based on the well-proven standard equipment used by RAG. 

 

Both pneumatic units with piston technology (Fig. 6) and electric long-distance feed pumps 

with radial piston technology (Fig. 7) can be used. Distances of several hundred metres to 

several kilometres between the pump station and the site of use can be realised in this way. A 

common feature of all installations is the high metering accuracy with simple operation and 

maintenance. In conjunction with the re-usable containers likewise used successfully for 

many years a complete system, which also includes monitoring of operation from a central 

control room, is available. 
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Fig. 6.  Pneumatic piston pump PHP 

 

 
Fig. 7. Electric grouting equipment for long-distance conveyance 

 

Prospects 

If the bolt setting times can be reduced by the described One- and Two-Step methods, further 

potential exists for an increase in efficiency in road drivage when introducing the lagging.  

The lagging secures the area between the already set immediate-bearing bolts and stabilises 

the rock by counteracting further loosening. As an important safety element it already 

prevents rock and coal falls between the bolts before installation of the arch supports. 
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The lagging is introduced manually and is therefore time-consuming. The lagging mats are 

initially pre-hung – i.e. secured to the mats already introduce in the out bye area – before they 

are brought into contact with the rock by the bolts. 

 

The rock must first be loosened at the points, at which the mats do not rest against it, so that a 

supporting effect is ensured. Hence the lagging installed in this way acts passively and with a 

late-bearing effect. 

 

These disadvantages should be avoided by a mechanically sprayable coating (“Thin spray-on 

liner” (TSL). Hence for several years a plastic/cement mixture (Tekflex) of Minova has been 

used as a TSL in the ore mining industry. Tekflex takes over tasks, which have previously 

been performed by a spray-on mortar in conjunction with lagging, e.g. protection of the rock 

against loosening, weathering and gas emission. 

 

On the basis of this experience sprayable reactive resins on a different chemical basis, e.g. 

silicate resin, are currently being developed with the aim of replacing the currently used wire 

lagging of the bolt support. For this purpose calculations with conservative assumptions are 

undertaken to define mechanical requirements on a system of this type. The values for 

modulus of elasticity, tensile strength and permissible deformation in particular are important 

in this respect. 

 

The combination of the bolt set by the One- and Two-Step method and a TSL thus makes a 

further contribution to an increase in safety and efficiency underground. 
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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 

mailto:szl@okd.cz
mailto:petr.cada@minovaint.com
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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 
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ZVYŠOVÁNÍ STABILITY A TĚSNOSTI HRÁZOVÝCH OBJEKTŮ 

KOTEVNÍMI PRVKY 
Abstract 

The paper summarizes general rules and principles of grouting works used in coal mines and 

their utilization for consolidation and sealing of rock strata in positions of explosion-proof 

dams and regulation ventilation-barriers building. 

 

Práce v uhelném hornictví je vždy spjata s riziky. Zhodnocení všech rizik vyústilo 

v bezpečnostní předpisy a vyhlášky, jež jsou pro veškeré práce v podzemí prováděné 

hornickým způsobem, závazné. Základní pro činnost prováděnou hornickým způsobem  je 

Vyhláška č. 22/1989 Sb., která v § 20 ukládá každé organizaci provádějící hornickou činnost 

vypracovat havarijní plán pro zdolávání závažných provozních nehod a havárií. Na tento 

paragraf úzce navazují další. 

 Novelizací vyhláškou č. 282/2007 Sb. byl na základě nových poznatků a zkušeností zrušen   

§ 186, který ukládal budovat na hlavních úvodních dílech a v samostatných větrních 

odděleních „přípravné protipožární hráze“ a v částech SVO při dobývání slojí náchylných k 

samovznícení. Smyslem stavby těchto protipožárních hrází bylo vytipování míst a jejich 

příprava pro případ rychlého uzavírání. Důvod, proč bylo od staveb upuštěno byl 

pragmatický. Většina těchto hrází nebyla nikdy použita k havarijnímu ani nehavarijnímu 

uzavření. V případech nastalých potřeb uzavírání inkriminovaného díla či oblasti se zjistilo, 

že přípravná hráz nemůže splnit účel, ke kterému byla zřízena, protože její poškození 

vysokými horskými tlaky  ji učinilo nezpůsobilou. Proto dřívější legislativní znění 

umožňovalo závodnímu dolu nebo vedoucímu pracovníkovi při souhlasu RBZS upustit od její 

výstavby. Vypuštění § 186 ovšem nemění nic na situaci, že místa, kde dochází ke stavbám 

hrázových a větrních objektů jsou s ohledem na své stáří a často i pozici geomechanicky 

ovlivněná, porušená a vyžadují zvláštní pozornost. 

V nedávné minulosti byly snahy o zpracování takových metodických opatření spolu 

s technickými prostředky, které by umožňovaly připravit důlní chodbu předem 

k prostorovému uzavírání a zajistit její ochranu proti poškození horskými tlaky tak, aby bylo 

možno v daném místě postavit uzavírací hráz v čase co nejkratším. Za tím účelem byla 

mailto:jiri.sebesta@minovaint.com
mailto:rostislav.mikosek@minovaint.com


 280 

vyvinuta  konstrukce, která spolu s injektáží masívu měla naplnit potřebu bývalého § 186. 

Konstrukce spočívala v ukotvení spojovacích prvků po obvodě chodby. K těmto kotevním 

prvkům by byly v blízkosti předpokládaného objektu připraveny spojovací prvky s možností 

rychlého napojení. Celý takto vzniklý systém táhel měl tvořit základní a nosnou konstrukci 

objektu. Návrh však neuspěl pro svou složitost. 

 

 
Obr.č. 1 - Kotevní kloubový, demontovatelný, výztužný prvek pro přípravné hráze 

 

Bez ohledu na legislativní změny se pracovníci Minovy Bohemie s.r.o. setkávají s požadavky 

na zajištění dodatečného dotěsnění hrázových objektů. Jde především o objekty které  slouží 

k zajištění bezpečnosti jako např.: 

• uzavírací výbuchuvzdorné hráze 

• izolační hráze mezi hlavními vtažnými a výdušnými větrními proudy a SVO 

• objekty uvnitř SVO 

 

Tato zařízení – hrázové objekty a větrní objekty – musí být na plynujících dolech postaveny 

tak, aby byly  výbuchuvzdorné a těsné. Moderně stavěný objekt splňuje požadovaná kritéria 

avšak bezprostřední horninové prostředí z důvodů stáří díla a geologické struktury či 

geomechanických vlivů nikoliv. Aby bylo možno splnit všechny nároky kladené na tyto 

objekty – především aspekty bezpečnostní - je nutno využít dalších možností techniky a 

nových technologií, především injektáží do okolního masívu. 

 

Injektáží rozumíme úpravu horniny narušené horskými tlaky tekutým injektážím 

prostředkem, který je aplikován do vyvrtaných otvorů v hornině za použití čerpadel a 

příslušenství s cílem vyplnění dutin a zlepšení pevnosti spojení v hornině až na její původní 

pevnost. 

Rozlišujeme tři oblasti použití injektáží podle účelu jejich použití: 

• injektáž zajišťovací 

• injektáž zpevňující 

• injektáž utěsňovací 
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Injektáž zajišťovací využíváme k zajištění silně rozvolněného souvrství proti jejich 

prolomení a závalu, obvykle v oblasti horních oblouků podpůrné výztuže. Jsou to místa 

v bezprostředním okolí chodeb, které již byly jednou použity nebo narušeny přídatným 

napětím z hornických prací provedených v bezprostřední blízkosti a u nichž hrozí nebo 

dochází k výlomům. Profily těchto chodeb by pak již neumožňovaly stavbu hrázových a 

větrních objektů  v požadované kvalitě. Tuto injektáž provádíme v dostatečném předstihu 

před vlivy tlakových napětí tj. min. 100 – 200 m před postupujícím porubem minerálními 

materiály. Není však vyloučeno, že  před ukončením porubu bude muset být místo plánované 

ke stavbě uzavírací hráze opětně zesíleno. Pokud by situace vyžadovala zpevnění 

horninového masívu v bezprostřední vzdálenosti tj. cca 30 m před porubem, pak musíme 

k injektáži volit materiály pružné tzn.  na bázi polyuretanových pryskyřic. 

Zajišťovacími injektážemi je eliminován negativní vliv bodového zatížení poddajné výztuže a 

nekontrolovatelného prolamování nadloží způsobující roztěsňování horninového okolí. 

Z nabídky produktů Minova zde patří např. Tekflex užívaný v německém hornictví. 

 

Injektáž zpevňující na rozdíl od zajišťovací upravuje nejen část průřezu chodby, kde hrozí 

prolomení souvrství, ale zpevňuje její okolí v celém obvodu. Využíváme ji tam, kde je 

samonosnost horniny výrazně snížena v důsledku značného rozrušení až do stádia nakypření. 

Touto injektáží se dutiny v hornině vyplní a deformace se pozastaví nebo výrazně sníží. Vedle 

antideformačního účinku v hornině dosáhneme i rovnoměrnější rozložení zatížení na 

podpůrnou výztuž. K takovýmto injektážím jsou využívány materiály minerálního charakteru, 

protože s ohledem na její rozsah a rozvolněnost horniny se vždy jedná o práce s velkými 

objemy materiálu a výkonnou čerpací technikou. V silně deformovaných chodbách je 

většinou nutná přípravná práce např. vyplněním již vzniklých kaveren inertním materiálem do 

vaků nebo nástřikem boků díla pružnou membránou. 

Oba typy injektáží tj. zajišťovací i zpevňující je možno doplňovat využitím kotevních prvků 

kovových nebo laminátových. Tyto se vkládají do vývrtu ode dna a vývrt se uzavře 

obturátorem, přes který je následně injektován. Tímto se dosáhne nejen tlakového 

proinjektování  narušené horniny okolo vývrtu a zvýšení přídržnosti jeho vrstev, ale zároveň i 

jejího vyztužení. U hornin silně narušených až rozvolněných využíváme tzv. injekčních kotev, 

které jsou opatřeny vrtací korunkou a po odvrtání vývrtu slouží k jeho vyztužení a zároveň 

k injektáži. Např. injekční zavrtávací kotevní tyč R 25 má únosnost na mezi kluzu 150 kN ( R 

32 – 230 kN). Tam, kde předpokládáme možnost narušení hornin do vyššího nadloží nebo i 

z preventivních důvodů v místech očekávaných zvýšených tlakových napětí a u děl s dlouhou 
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životností, můžeme využít tzv. pramencové lepené kotvy, které se neinjektují, ale do masivu 

vlepují za použití ampulí plněných polyesterovou pryskyřicí Lokset. 

 

 

                                      
Obr. č. 2 a 3 -  Injektáž zpevňující v kombinaci s kotevními prvky 

 

 

Injektáž utěsňovací slouží ke zpevnění a utěsnění horniny v požadovaném místě proti 

průsakům vody a plynů. Pro injektáže k zabránění průsaků vod využíváme pryskyřic 

necitlivých na přítomnost vody s rychlým reakčním časem, aby při injektování nedocházelo 

k vyplavování injekční směsi. Důležitou vlastností je odolnost již zreagované pryskyřice na 

agresivní vody a objemová stálost. Pro injektáže v prostředí suchém úspěšně využíváme 

pryskyřic polyuretanových. Volíme pryskyřice s delším časem reakce a nižší viskozitou, 

abychom dosáhli dobrého propenetrování horniny v okolí vrtu a došlo k vzájemnému 

propojení nebo alespoň kontaktu injektovaných zón  kolem jednotlivých vrtů. Po vytvrzení 

tyto pryskyřice vykazují velmi dobré mechanické vlastnosti v kombinovaném namáhání tj. 

namáhání v tlaku a ohybu, objemovou stálost a tzv. pěnící faktor, což je změna objemu při 

procesu tuhnutí.  

Pro úspěšnost všech typů injektáží je rozhodující co nejúplnější vyplnění všech trhlin, puklin 

a štěrbin v hornině. Pokud tlakovou injektáží zpevňujeme prostor nad již postavenou uzavírací 
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hrází nebo hrázovým objektem je cílem, abychom obsáhli celou šíři a obvodovou délku 

objektu. Z výše uvedeného důvodu volíme počet vývrtů a jejich radiální rozmístění i ve více 

řadách - viz obrázek: nejprve je odvrtána a nanjektována řada A,  následně, pokud je to nutné, 

řada B. Nejlepší schopnost proniknutí do masivu mají polyuretany tzv. pomalé s dlouhou 

reakční dobou. Ty jsou schopny pronikat do trhlin o síle 0,04 mm, rychlé pak do 0,1 mm a 

větších. Materiály organicko-minerální využíváme u injektáží do hornin narušených trhlinami 

v rozmezí 0,1 – 0,7 mm. Nad tyto hodnoty jsou vhodné jen materiály minerální. 

 
Obr.č.4 -Injektáž utěsňovací 

 

 

K provádění všech těchto typů injektáží je nutno vždy volit odpovídající injektáží materiál a 

k tomu příslušnou čerpací techniku s příslušenstvím. 

 

Při hodnocení účelu, ke kterému daný objekt bude sloužit a v jakých podmínkách je postaven, 

je nutno také hodnotit i jeho časovou potřebu. U objektů s krátkodobou životností můžeme 

dnes volit i jiné materiály a metody k zajištění jejich funkčnosti na těsnost. Můžeme úspěšně 

využít nástřiky po obvodu objektu na kontaktu s horninovým prostředím cemento-minerálním 

materiálem nebo materiálem na bázi močovinových a fenolových pryskyřic.  

U objektů dlouhodobého charakteru volíme tlakovou, hloubkovou injektáž  utěsňovací 

v kombinaci s kotevními prvky. 
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PLASTOVÁ POTRUBÍ – NOVÉ TECHNICKÉ MOŽNOSTI 

HYDRAULICKÉ DOPRAVY 
 

Abstract 

Underground mining requires stable supplying of mediums (energies) from stage of 

excavation through preparation till final liquidation of mine. Supplying is mainly provided by 

the pipe system. In the past selected type of piping was from steel, nowadays plastic pipes are 

being prevailed more frequently. Their advantages were proved in international mining. Paper 

describes the practice of usage polyethylene pipes in extreme conditions of hydrotransport. 

 

 

Úvod: 

Potrubní systémy zajišťují v hornictví kontinuální dopravu především vody, pro požární  

a technologické použití, stlačeného vzduchu k pohonům strojů a zařízení, inertního plynu, 

cemento-popílkových směsí. V podzemí jsou dále zřizovány technologické vysokotlaké 

rozvody kapalin k zajištění provozu mechanizovaných výztuží, degazační potrubní systémy, 

kterými je depresně odváděn plyn metan, a také odvodňovací potrubní řády  

pro čerpání důlních vod na povrch. S ohledem na mikroklimatické podmínky současného 

hlubinného hornictví se provozují nově také rozvody chladící vody. V otvírkových důlních 

dílech se ihned při ražbě klade až 7 druhů potrubních řádů s různými technickými parametry. 

S ohledem na nízkou životnost a vysokou obtížnost při instalacích ocelových potrubních řádů 

se začaly v podzemí prosazovat také plastová potrubí. 

 

1. Požadavky kladené na využití plastů v podzemí. 

• Nehořlavost  

Všechny plastické hmoty určené pro použití v podzemí musí být z požárně technického 

hlediska schváleny zkušebnou určenou Českým báňským úřadem § 185 Vyhl. ČBÚ  

č. 22/1989 Sb. Metodu zkoušení hořlavosti hadic a potrubí z plastických hmot určuje 

Instrukce VVUÚ č. 64/90.  

mailto:m.konecny@okd.cz
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• Elektrostatika – výrobky z plastů včetně jejich spojovacích materiálu (např. typu 

Victaulic) lze použít v podzemí do prostorů s  nebezpečím výbuchu metanu  

a s nebezpečím výbuchu uhelného prachu pouze v případě, že splňují požadavky dle ČSN 

EN 1127-2, ČSN EN 13463-1 a ČSN 33 2030  a podle vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů) za dodržení následujících podmínek: 

a) uvnitř potrubí bude vyloučena přítomnost výbušné atmosféry 

b) vnější povrch potrubí bude elektrostaticky uzemněn podle požadavku ČSN 33 20 30, 

čl. 11 

V současné době vyhovují těmto legislativním požadavkům pouze zahraniční výrobky  

ze speciálních sklolaminátů a také potrubí z polyetylénů. 

 

2. Výhody a nevýhody schválených typů plastových potrubí 

 

• Sklolaminátová potrubí s polyesterovou pryskyřicí: 

 

Výhody:  

- odolnost na korozi a agresivní média 

- nízký hydraulický odpor 

- pevnost 

- odolnost proti hoření 

- antielektrostatika 

- nízká tepelná vodivost 

 

Nevýhody: 

- křehkost 

- konstantní délka 

- přírubové koncovky 

- neohebnost 

- vylučují zápach 

 

• Polyetylenová potrubí (PE-HD) 

 

Výhody: 

- nízká hmotnost, snadnější transport a montáž 
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- spojování systémem Victaulic 

- velmi nízký hydraulický odpor 

- odolnost proti korozi a agresivitě médií 

- otěruvzdornost 

- vyšší průtočná rychlost 

- elasticita  

- odolnost proti poškození úderem a vzniku trhlin  

- možnost řezání a spojování v libovolné délce potrubí 

- snadná instalace armatur 

- spojky Victaulic  pro mnohonásobné užití bez poškozování potrubí  

- materiál nevylučuje zápach 

- možnost napojení na ocelová potrubí PE/ocel systémem Victaulic 

- možnost napojení na ocelová potrubí PE/pevné i točivé příruby 

- jednoduchá a rychlá demontáž 

 

Nevýhody: 

- tepelná roztažnost 

 

3. První zkušenost s polyetylénovým potrubím v černouhelném hornictví 

 Polyetylénové potrubí PE-NE-AS vyráběné firmou „ELPLAST +“ Sp. z o.o. získala svůj 

certifikát NR B/1736/2007 od GIG-JC v Katovicích již v roce 2007. Potrubí a tvarovky jsou 

zhotoveny ze dvou částí, vnitřní polyetylénové trubky a vnější krycí trubky, která tvoří 

„ochranný pancíř“, zhotovený z polyetylénové nehořlavé (těžce hořlavé) a antistatické umělé 

hmoty (nepodporující hoření). Standardně se PE trubky a tvarovky vyrábějí v rozsahu 

průměrů vnitřní tlakové trubky DN 90 až DN 400 mm, s holými konci pro připojení spojkou 

Victaulic 995 M v délkách až 12 m. Rozsah teploty prostředí pro použití potrubí PE-NE-AS  

je od -40˚C do 60˚C. Maximální teplota dopravovaného tlakového média je 45˚C  

a při dopravě bez tlaku + 60˚C. Tahová pevnost potrubního systému je dána velikostí jeho 

průměru (čím vyšší průměr, tím vyšší pevnost).  

Na základě požadavků techniků z dolů OKD, a.s., kteří se seznámili s tímto potrubím  

na hornickém veletrhu Simex 2007,  zajistila firma Minova Bohemia s.r.o. v roce 2008  

pro české hornictví nezávislý certifikát vydaný společností VVUÚ, a.s. na základě 

velkorozměrové zkoušky hořlavosti a posouzení elektrostatických vlastností. (V průběhu 
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zkoušky „stanovení hořlavosti hadic a potrubí z plastů“ odolalo potrubí PE-NE-AS teplotám 

dosahujícím až 730 °C). 

Po dohodě s vedením Dolu Karviná byl na závodě Lazy nainstalován zkušební polygon 

tvořený 10 ks potrubí typu PE-NE-AS  115/110 PN 16. Účelem bylo odzkoušení výhod 

deklarovaných výrobcem při transportu nejagresivnějšího typu popílkové směsi.  

Dne 3.11.2008 bylo zahájeno testování a to na 8. patře - překop č. 82.                    

Instalace se provedla v plavící trase demontáží 60 m ocelového potrubí, které bylo nahrazeno 

polyetylénovým potrubím PE-NE-AS 115/110 PN 1,6 MPa a spojeno pomocí spojek 

Victaulic 995 M. Celá instalace se prováděla na počvě s následným postupným zvedáním  

a zavěšením na  řetězy a předem připravené použité PVC pásy. Při zkoušce na přetlak 2 MPa 

nedošlo k žádnému poškození. Splavován byl vysoce agresivní zlínský popílek v období  

od 3.10.2008 až doposud. Celkem bylo do 20.1.2009 již splaveno 15.000 m3 popílkové směsi. 

Provedenými měřeními světlosti potrubí nebyl zjištěn žádný úbytek ani poškození vnitřní 

tlakové trubky. Během plavení nedocházelo k únikům popílku na spojkách Victaulic a potrubí 

nevykazovalo žádné negativní účinky. Touto zkouškou jsme ověřili, že toto potrubí lze použít 

i v plavícím systému. 

Možnost využití PE-NE-AS potrubí je omezená tlakem 2,5 MPa. Pro vyšší tlaky se používá 

systém ST-PE potrubí, kdy do klasického kovového potrubí je výrobcem vtažena vnitřní 

polyetylenová vložka zajišťující všechny výše uvedené výhody. Spolupracující kanceláři byl 

vypracován projekt pro umístění potrubí také v jamách a šibicích.  

 

4. Závěr 

Zkušebním polygonem na Dole Karviná bylo ověřeno, že PE potrubí je: 

- snadno a rychle montovatelné 

- částečně ohebné a přizpůsobivé 

- ve spojích pevné a těsné 

- odolné při transportu agresivních látek 

  Potrubím lze dopravovat technologickou, odpadní a chladící vodu, ledovou tříšť, 

stlačený vzduch, vodu s emulzí pevných látek a minerálních sloučenin nacházejících se 

v důlních vodách, solanku a agresivní kapaliny (proti kterým je polyetylén odolný  

dle ISO/TR 10358) a popílkovou směs. Na dole Borynia w Jastrzębiu Zdroju bylo 

provozní praxí ověřeno, že instalace PE potrubí je realizována v polovičním čase,  

a životnost potrubí je několikanásobně vyšší při dopravě magnetitových suspenzí  

i uhelno-kamenných úpravárenských výpěrků v porovnání s ocelovým potrubím.  
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Při dodržení technických podmínek stanovených pro PE potrubí lze garantovat 

provozovateli provozní jistotu minimálně na 10 let.  

 
 
 
 
 

     
 
Obr. č.1 PE potrubí DN 400 před zkouškou     Obr. č.2  PE potrubí DN 400 po zkoušce 
 
 
 
 
 
 

   
 
Obr.č.3 instalace PE potrubí DN 115                   Obr.č.4 zavěšení PE potrubí DN 115 
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SANACE JÁMY ČSM JIH 
 

Anotace: 

Cílem příspěvku je seznámení s provedenými sanačními pracemi ve vtažné jámě Dolu ČSM, 

závod jih, řešícími sanaci jámové výztuže v poškozeném úseku ve staničení 160 m – 230 m 

pod ohlubní jámy a eliminaci současných a očekávaných účinků svislého přetváření jámového 

stvolu jako důsledku vlivu dobývacích prací na kontaktu jámového ohradníku. 

 

Abstract: 

The Object of this paper is identification with sanation works made in down-cast air shaft in 

Mine ČSM, south plant, which solve sanation of pit support in damaged section in 160 m - 

230 m stationing under pit head and elimination of present and expected efects pit shaft 

vertically transformation as a result of stoping influence on shaft pillar contact. 

 

Úvod 

Vtažná jáma závodu jih Dolu ČSM plní funkci úvodní jámy. Její světlý průměr je 7,5 m. 

Je vyhloubena na celkovou hloubku 1 103,9 m. Dno jámy je na úrovni -826 m B. p. v. 

První úsek jámy do hloubky 45 m je proveden v cihlové výztuži. Do hloubky 25 m 

dvouplášťově s mezilehlou izolací. Zbývající část jámy je ve výztuži betonové o projektované 

tloušťce 0,6 m. Betonové prstence postupné betonáže spouštěným betonem mají výšku 2 m. 

V souvislosti s probíhajícími poklesy a náklonem horní části jámového stvolu v délce cca 

160 m JV směrem, jako důsledku dobývání v prostoru jámového ohradníku, došlo k porušení 

výztuže jámy v úseku 160 m – 230 m pod ohlubní převážně tahovými trhlinami. Posunutí 

středu jámy v úrovni ohlubně jihovýchodním směrem dosahovalo, v době provádění měření, 

hodnoty 608 mm, pokles úrovně ohlubně jámy hodnoty cca 800 mm. Při respektování 

předpokladu poklesu navazujících výškových bodů je možné uvažovat s celkovým poklesem 

ohlubně až 1 170 mm. 

mailto:dvy_hs20@vokd.cz
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 290 

Kontrolními prohlídkami stavu jámového stvolu bylo v uvedeném úseku zjištěno porušení 

betonové výztuže radiálními a vertikálními trhlinami a drcení betonu prstenců v místech 

vzájemného styku. Byly zjištěny úseky se sníženou tloušťkou betonové výztuže, ne však 

výskyt volných prostor za ostěním jámy.  

Hydrogeologické poměry v jámě byly stabilizované. V oblasti jámy určené k sanaci nebyly 

zjištěny průsaky vody a průvodní horniny miocénních jílů byly suché a v kontaktu s výztuží. 

Důsledkem porušení betonu ostění bylo jeho odpadávání až na hloubku cca 5 cm. Nepříznivý 

stav jámové výztuže jako důsledek dobývání v části ohradníku jámy a neexistence dilatací ve 

výztuži jámového stvolu si vyžádaly provedení níže popsaných sanačních prací. 

Projektová dokumentace byla zpracována v 10/2007 společností Geoengineering spol. s r.o., 

na základě provedených průzkumů, měření, zkoušek a posudků. 

Projektem bylo navrženo: 

• neprodlené odlehčení vertikálního zatížení betonové výztuže jámy vytvořením dvojice 

dilatačních spár ve staničení cca 140 m a cca 200 m pod úrovní ohlubně, 

• realizace dilatačních spár ve staničení cca 50 m a cca 100 m pod úrovní ohlubně před 

zahájením dobývání sloje 39a v roce 2009, 

• neprodlené zajištění poškozené výztuže jámy v úseku 160 m až 230 m pod úrovní 

ohlubně pomocí kotvené svařované mřížoviny. 

Vzhledem k tomu, že v oblasti porušení nebyly zaznamenány žádné radiální účinky 

deformací zvýšeným bočním tlakem, nebylo nutné přistoupit k dodatečnému zpevnění 

a zesílení porušené výztuže. 

 

1. Dilatace jámové výztuže 

Dilatační schopnost pracovních spár betonových dvoumetrových prstenců jámové výztuže 

byla v době zpracování technického řešení již zcela vyčerpána. Celá jáma byla vystavena 

svislým deformacím s maximálními hodnotami až 1,6 mm/m.  Tuto dilataci tedy bylo nutno 

obnovit jak z hlediska doznívání účinků vertikálních deformací, jako důsledků dřívější těžby, 

tak z hlediska očekávaných účinků vertikálních deformací, jako následků předpokládané 

těžby v budoucích letech. 

K odstranění zbytkových účinků vertikálních deformací byla navržena a provedena, v již 

zmíněné úrovni cca 140 m a 200 m pod ohlubní jámy, dvojice dilatačních spár pomocí 

radiálních vrtů o průměru 160 mm s osovou vzdáleností po 220 mm, umístěných přibližně ve 
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střední části výztužného betonového prstence jámové výztuže v horizontální rovině (obr. č. 1 

a obr. č. 2). 

 

1.1. Vrtání 

Vrtání bylo provedeno pomocí dvou rotačních vrtacích souprav s jádrovacím vrtákem 

osazeným diamantovou prstencovou korunkou o průměru 160 mm. Byl použit vodní výplach. 

Pracovní délka jádrovacího vrtáku byla 400 mm, což si vyžádalo u jednotlivých vrtů postupné 

vylamování jádra. Vrtání bylo prováděno, s ohledem na rovnoměrné zatěžování jámy, 

současně v protilehlých kvadrantech jámy. 

Vrty byly provedeny na celou tloušťku jámové výztuže až na rostlou horninu. Celkem bylo 

provedeno 112 ks vrtů v každé dilatační spáře. 

Ve špatně přístupných místech za potrubními tahy, žebříkem lezního oddělení a kabeláží byly 

provedeny šikmé vrty i vzájemně se protínající tak, aby maximální velikost betonového pilíře 

nepřesáhla 90 mm. Soustava pilířků mezi běžnými radiálními vrty měla na líci ostění šířku 

max. 60 mm (obr. č. 1). Předpokládá se porušení ponechaných betonových pilířků v důsledku 

vertikálních deformací. Tím dojde následně k odlehčení betonové výztuže. 

Vrtání bylo prováděno ze stávajícího pojízdného pracovního povalu zavěšeného na vratu 

SW 3,5 a byly využívány obě dopravní klece. Byly zřizovány dočasné dřevěné pracovní 

povaly na rozponách jámové výztuže, které byly rozebírány v průběhu pracovní směny na 

dobu uvolňování jámy pro řádnou jízdu osob v souladu se „Systémem uvolňování vztažné 

jámy v jednotlivých směnách firmě VOKD pro práce související se sanací jámy“ stanoveným 

vedením Dolu ČSM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Detail provedení dilatačních vrtů                     Obr. č. 2: Situace pro realizaci dilatačních vrtů 
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Obr. č. 3 a 4: Pohled na provádění vrtů a výsledné vrty Ø 160 mm odvrtané na jádro                                                    

 

1.2. Vyplnění dilatačních spár 

S ohledem na očekávané smykové porušení pilířků a postupné uzavírání dilatačních spár byla 

pro vyplnění jádrových vývrtů zvolena jednosložková polyuretanová pryskyřice CarboStop 

401. Pro ověření fungování alternativního řešení výplně vrtů dilatační spáry, byla část vrtů 

vyplněna dvousložkovou výplňovou pěnou WilkitFoam T. 

Jednotlivé vývrty dilatační spáry byly na svém ústí uzavřeny speciálním ocelovým bedněním 

s těsněním a plnícím otvorem s nátrubkem, uchyceným k jámové výztuži čtyřmi vruty na 

hmoždinkách. 

Čerpání výplňových hmot bylo prováděno pneumatickým injekčním čerpadlem typ S 35 PU. 

Vyplňování vývrtů bylo prováděno tak, aby nebylo současně nevyplněných více než 10 

vývrtů v obou protilehlých kvadrantech jámy. 

Práce byly prováděny rovněž ze stávajícího pojízdného pracovního povalu, klecí a dočasných 

dřevěných povalů na rozponách. 

Práce byly realizovány ve dvou etapách. Dilatační spára ve staničení cca 140 m pod úrovní 

ohlubně ve čtrnácti pracovních dnech měsíce ledna 2008. Dilatační spára ve staničení cca 

200 m pod úrovní ohlubně v jedenácti pracovních dnech měsíce března 2008. 

 

1.3. Použité pryskyřice  

Pryskyřice Carbostop 401 – CarboAdd 401 

Jedná se o jednosložkovou polyuretanovou pryskyřici, která rychle reaguje s vodou a vytváří 

pružnou pěnu. Rychlost a způsob reakce se reguluje přidáním akcelerátoru CarboAdd 401 

v množství 1,0 % - 5,0 %, v bezvodém prostředí i přidáním vody v množství 7 % z celkového 

objemu injekční směsi. Doba polymerace pryskyřice a stupeň jejího napěnění jsou závislé na 
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dávkování akcelerátoru a na teplotě okolního prostředí. Doba polymerace se pohybuje 

v rozmezí přibližně 2 až 8 minut, stupeň napěnění pak v rozmezí 2 až 5. 

Výsledným produktem je pružná, pevná a stabilní pěna, která je nerozpustná ve vodě, je 

odolná proti působení běžných chemikálií, kyselin, zásad, ropných látek, organických 

rozpouštědel a mikroorganismů. Pryskyřice je použitelná při teplotách prostředí 50 C - 400 C.  

 

Pryskyřice WilkitFoam T  

Jedná se o dvousložkovou organickominerální pryskyřici dávkovanou v poměru 1:1. 

Pryskyřice vytváří lehkou poloelastickou pěnu. Rychlost reakce je závislá především na 

teplotě a vlhkosti okolního prostředí. Pryskyřice začíná pěnit přibližně po 15 až 40 vteřinách, 

konec pěnění nastává přibližně po 50 vteřinách až 2 minutách. Ve volném prostoru činí stupeň 

napěnění 20 – 40, měrná hmotnost vzniklé pěny dosahuje hodnoty 30 kg/m3- 60 kg/m3. 

Výsledným produktem je stabilní poloelastická pěna, která je nerozpustná ve vodě, je odolná 

proti působení běžných chemikálií, zředěných kyselin a zásad a je neutrální vůči podzemním 

vodám. Pryskyřice je použitelná při teplotách prostředí 50 C - 400 C.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 Obr. č. 5 a 6: Pohled na způsob uzavření ústí vrtů a stav po vyplnění vrtů jednosložkovou  

 pryskyřicí CarboStop 401 

 

 

2. Zajištění poškozené výztuže jámy - Kotvení a mřížovina 

S ohledem na stav porušené výztuže jámy ve staničení ~ 160 m - 230 m pod ohlubní 

v délkovém úseku 70-ti m, kde doznívají účinky dobývání na jámu a očekávané účinky 

dobývání po roce 2009, bylo v uvedeném úseku navrženo a provádí se zajištění a částečné 

zvýšení únosnosti betonové jámové výztuže kotvenou mřížovinou. 
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2.1. Technické prostředky a příprava pracoviště 

Před zahájením sanačních prací bylo projekčně zpracováno a namontováno zařízení 

staveniště, spočívající v instalaci vratu SW 10 V na odnímací plošině +13,5 m a montáži 

pojízdného pracovního povalu pro práci v oddělení TZ 7. Díky tomuto pojízdnému 

pracovnímu povalu a přistavením dopravní nádoby TZ 5 v prostoru sanace (tj. staničení 

~160 m  - 230 m) byl celý obvod jámy pro prováděné práce dostupný. 

 

2.2. Zajištění porušené betonové výztuže 

Základní zajištění výztuže jámy bylo navrženo vrtání kotevních svorníků CKT ∅ 22 mm, 

dl. 2,5 m s dvěma lepenými ampulemi Lokset HSS 1-180, 23/500, s ověřenou tahovou 

pevností - 80 kN v miocenních horninách. Svorníky jsou osazeny svařovanou mřížovinou 

100 mm x 100 mm x 6 mm, dotaženou ke zdivu skruženými ocelovými pásnicemi 100 mm x 

10 mm pomocí plochých ocelových podložek P10 200 mm x 200 mm a matic. 

Pro případ zjištěného zavalování nebo stlačování vývrtů bylo navrženo nahradit kotvy CKT 

injektážními svorníky R 25 d. 2,5 m s osazenou ztracenou korunkou ∅ 42 mm. Injektáž 

svorníků byla navržena organickominerální pryskyřicí GEOFLEX, s předpokládanou 

spotřebou ~ 6,0 kg/vrt.  

Svorníky byly osazovány radiálně po obvodu jámy s roztečí ~ 1 450 mm v počtu 16-ti ks/1 

řadu, s krokem jednotlivých řad á 1,0 m. Na kotevní prvky byla v sestupném směru osazována 

mřížovina 100 mm x 100 mm x 6 mm se vzájemným přesahem v horizontálním směru min. 

100 mm a ve vertikálním směru min. 50 mm. V místě osazení mřížoviny se vzájemným 

přesahem v místě dané řady kotev byly osazeny pásnice 100 mm x 10 mm se vzájemným 

přesahem 150 mm. Pásnice spolu s mřížovinou byly k betonové výztuži dotaženy pomocí 

plochých ocelových podložek P 10 200 mm x 200 mm a matic. Jednotlivé svorníky byly 

pomocí matic předepnuty silou 50 kN. 

Jednotlivé řady svorníků s pásnicemi v počtu 16 ks pásnic/1 řadu byla osazovány s krokem 

á 1,0 m s šachovitým uspořádáním svorníků v navazujících řadách. 
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Obr. č. 7 a č. 8: Pohled na průběh provádění kotvené mřížoviny 

 

Závěr 

Realizací těchto dvou dilatačních spár je vytvořena dodatečná dilatační schopnost jámové 

výztuže v rozsahu 85 mm až 105 mm. 

S ohledem na další očekávané účinky dobývacích prací za rokem 2009, bude potřeba 

eliminovat předpokládané vertikální posuny jámové výztuže v celkové hodnotě cca 110 mm. 

Proto bude nutné v úrovni cca 50 m a cca 100 m pod ohlubní jámy provést další dvě dilatační 

spáry.  

Případné další, výše uvedené, projevy narušení jámové betonové výztuže bude možné 

eliminovat výše uvedeným systémem svorníků v kombinaci se svařovanou mřížovinou.   
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VÝZKUM REOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HORNIN 
A GEOKOMPOZITŮ PŘI CYKLICKÉM NAMÁHÁNÍ 

 
 
Abstract 
 Researches into mechanical properties of rocks are mostly done under static (quasistatic) 
loading. In nature, however, rocks are also often subjected to dynamic (vibration) loading as a 
result of propagation of seismic waves due to e.g. earthquakes, rockbursts, blasting 
operations, etc. This type of loading can be simulated on a modern press, MTS 816 Rock Test 
System, purchased by VŠB-Technical University of Ostrava. 
Whereas in the past, especially stress-strain and energy characteristics in the course of 
dynamic (cyclic) loading were observed on this test system, recently research has focused 
mainly on the observation of rheological properties during this loading. During the 
observation of rheological properties under dynamic loading, tests were carried out both in 
mode of creeping and in mode of relaxation, at various levels of average load or strain and at 
various vibration parameters (frequency, amplitude). The submitted article presents some 
results from the above-presented researches. 
 
1. Úvod 

Reologie hornin se zabývá studiem změn napěťodeformačních charakteristik hornin 

v čase při jinak neměnných poměrech a podmínkách. Výzkum v této oblasti je spjat např. 

s ukládáním radioaktivních odpadů do podzemních prostor. Přestože důležitost a význam 

podrobného výzkumu reologického chování hornin nabývá stále většího významu, dosud 

nebyly vypracovány žádné závazné metodiky pro zkoušky časově závislých vlastností hornin. 

Doposud bylo publikováno poměrně mnoho článků a studií zabývající se výzkumem 

reologických vlastností hornin, nicméně všechny se zabývaly výzkumem reologie hornin při 

statickém zatížení. V odborných časopisech dosud nebyl nalezen žádný záznam, který by se 

přímo zabýval stejnou problematikou - reologickými vlastnostmi hornin při dynamickém 

(cyklickém) namáhání.  

Výzkum reologických vlastností při dynamickém (cyklickém) zatěžování je v ČR v 

současné době možný provádět jen na minimálním počtu pracovišť, mezi které patří VŠB-TU 

Ostrava, díky testovacímu zařízení MTS 816 Rock Test System. 

2. Relaxace (ochabovost) hornin 
Pojmem relaxace hornin je vyjádřena schopnost horniny ztrácet v čase únosnost, přestože 

přetvoření horniny zůstává konstantní. Jinými slovy, relaxace vyjadřuje časový průběh napětí 

při konstantním přetvoření. Při zjišťování relaxace hornin se udělí hornině určité přetvoření, 

čemuž odpovídá určité počáteční napětí σo a zjišťuje se změna působícího napětí při 

mailto:jindrich.sancer@vsb.cz
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konstantním přetvoření. Technické provedení této zkoušky je poměrně náročné díky nutnosti 

udržovat konstantní přetvoření, nicméně testovací zařízení MTS 816, umožňuje provozovat 

tento režim. Typický průběh relaxace hornin uváděný v tuzemské i zahraniční literatuře je na 

obrázku č. 1. 

 
Obr. 1 Typický průběh relaxace hornin 

 
Při výzkumu relaxace na zařízení MTS 816, byla tato stanovována jak při statickém, tak i 

dynamickém zatížení. Při dynamickém (cyklickém) zatížení byl vzorek zatížen na určitou 

střední hodnotu deformace TSP (Target Set Point), kolem které přetvoření konstantně kmitalo 

sinusovým průběhem o nastavené amplitudě přetvoření, při zvolené frekvenci kmitání. 

Výzkum byl prováděn za různých hodnot TSP, amplitudy i frekvencí. 

Při zkouškách relaxace za dynamického (cyklického) namáhání bylo možné pozorovat 

průběhy srovnatelné se statickým namáháním. U některých typů hornin (pevné horniny např. 

pískovec) se však při vysokých hodnotách TSP v počáteční fázi relaxace projevovaly jisté 

anomálie, kdy se po rapidním poklesu síly v prvních sekundách relaxace, začalo projevovat 

dočasné ustálení poklesu síly nebo dokonce její krátkodobý nárůst. Tyto anomálie 

vysvětlujeme nárůstem teploty horniny v prvotní fázi namáhání. Tato teorie byla ověřena při 

jedné ze zkoušek, měřením teploty uvnitř horninového tělíska pomocí termočlánku. Po více 

než hodině relaxace (po ustálení síly) bylo horninové tělísko v průběhu zkoušky ohřáno 

horkým vzduchem (fénem) a bylo sledováno, zdali dojde k nárůstu síly potřebné k udržení 

nastavené deformace. Tato zkouška byla provedena na vzorku pískovce, kdy byl udržován 

sinusový průběh deformace, kmitající kolem konstantní střední hodnoty deformace TSP = 

0,5 mm, s amplitudou 0,1 mm a frekvencí 1 Hz. Záznam z této zkoušky je uveden na obr. č. 2. 
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Obr. 2 Vliv teploty na relaxaci hornin 

Z obrázku č. 2 je patrný mírný nárůst teploty tělíska ihned po spuštění zkoušky, jenž má 

hyperbolický průběh. Toto zvýšení teploty se projevilo pozastavením klesajícího trendu síly 

nutné k udržení konstantní deformace. Po prvotním zahřátí vzorku se nárůst teploty vzorku 

ustálil, a tudíž následoval pokles síly. Po ustálení relaxace tělíska byla záměrně zvýšena 

teplota vzorku, což se projevilo znatelným nárůstem síly potřebné k udržení deformace. 

Zvlněný průběh teploty okolí je zapříčiněn klimatizaci v místnosti. I přes běžící klimatizaci je 

patrný mírný nárůst teploty v místnosti během zkoušky i její projev na křivce relaxace. Tímto 

pokusem byl vysvětlen „atypický“ průběh relaxační křivky v počáteční fázi a prokázán 

negativní vliv změn teploty na přesnost stanovování reologických charakteristik hornin. 

V rámci výzkumu relaxace hornin při dynamickém namáhání byly prováděny zkoušky 

s různým nastavením vstupních hodnot (TSP, amplituda, frekvence) a tyto pak vzájemně 

srovnávány. Na obrázku č. 3 jsou vyneseny průběhy křivek relaxace hornin při cyklickém 

namáhání za rozdílného nastavení TSP, avšak shodné amplitudě A=0,1 mm a frekvenci 

f=5 Hz. Z obrázku je patrné, že křivky spolu vzájemně korelují (křivka „peak“ při TSP 0,4mm 

začíná na téměř shodné hodnotě jako křivka „valley“ TSP 0,6 mm). Z obrázku je dále možné 

vyčíst, že se zvyšující se hodnotou deformace je potřeba použít pro udržení shodné amplitudy 

vyšší rozsah síly. Průběh relaxační křivky s rostoucí hodnotou deformace je strmější. 

Vliv změny frekvence namáhání na relaxaci hornin nebyl dosud pro malý počet zkoušek 
prokázán. 
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Obr. 3 Srovnání relaxace hornin při různém nastavení TSP 

 

3. Plouživost hornin při dynamickém namáhání 

Plouživostí hornin rozumíme schopnost horniny přetvářet se v čase, aniž by došlo 

ke změně působícího zatížení. Jinými slovy sledujeme přetváření horniny v čase, při 

konstantním zatížení. Podle PETROŠE (2002) je obecná závislost plouživosti při statickém 

zatížení uvedena na následujících obrázcích č. 4. 

 
Obr. 4 Typický průběh plouživosti hornin 

Při použití různých zatěžovacích napětí by měly být obdrženy u téže horniny různé křivky 

plouživosti – viz obr. 4. Při užití nižších napětí dochází po určité době k zastavení nárůstu 

přetvoření, nedojde k lavinovému tečení, a tudíž nedojde ani k rozrušení horninového tělíska. 

V tomto případě hovoříme o tlumené plouživosti. K tlumené plouživosti dojde tehdy, když 

působící konstantní napětí je menší nebo rovné dlouhodobé pevnosti.  
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V rámci výzkumu plouživosti hornin při dynamickém namáhání byly prováděny zkoušky 

s různým nastavením vstupních hodnot (TSP, amplituda, frekvence) a tyto pak vzájemně 

srovnávány. 

Nejprve byly srovnávány křivky plouživosti pískovce při různé hodnotě TSP, avšak 

shodné amplitudě A = 20 kN i frekvenci f = 5 Hz. Hodnota TSP se postupně zvyšovala až do 

porušení vzorku. Graf závislostí z tohoto výzkumu je uveden na obrázku 5. Z obrázku je 

patrné dopružování, které nastává ihned po zatížení. Poté následuje fáze ustálené plouživosti, 

která je zpravidla zpočátku mírně utlumena nárůstem teploty v horninovém tělísku při 

dynamickém namáhání (viz výše). Většina křivek při nižší hodnotě TSP se utlumí. Při 

hodnotě TSP 200 kN k utlumení nedošlo a po poměrně krátké době ustálená plouživost přešla 

do stádia lavinového tečení, což přešlo do porušení a ztrátě soudružnosti vzorku. 

 
Obr. 5 Srovnání plouživosti pískovce při dynamickém namáhání 

 
Byl rovněž zkoumán vliv velikosti amplitudy na plouživost hornin. Při neměnné hodnotě 

TSP i frekvence byla měněna velikost amplitudy. Ukázka grafického záznamu plouživosti 

Tekblendu při tomto režimu měření je uvedena na obr. 6. Z  obrázku je patrný vliv velikosti 

amplitudy. Zatímco při nižší hodnotě nastavené amplitudy se plouživost horninového tělíska 

postupně tlumila, při vyšší hodnotě amplitudy se vzorek za poměrně krátkou dobu porušil, a 

to dokonce i v případě, že maximální hodnota síly dosahovala nižších hodnot než maximální 

hodnota síly u vzorku s nižší amplitudou (viz obr. 6).  

Sledován a vyhodnocen byl taky vliv frekvence namáhání na plouživost hornin, při jinak 

shodném nastavení TSP a amplitudy. Pro toto vyhodnocení byla vyvinuta speciální 



 301 

softwarová aplikace, která umožňuje vzájemně srovnávat záznamy o různých frekvencích. 

Výsledné grafické vyhodnocení z této aplikace je zobrazeno na obr. 6. Z obrázku je patrný 

vliv frekvence zatěžování na velikost a rychlost nárůstu přetvoření. Je možné konstatovat, 

že s rostoucí frekvenci zatěžování se snižují projevy plouživosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6 Vliv nastavení frekvence (vlevo) a amplitudy (vpravo) na plouživost při dynamickém namáhání 

 

4. Závěr 

Výzkum vlastností hornin při dynamickém (cyklickém) namáhání je důležitý pro lepší 

pochopení dějů, které probíhají při anomálních geomechanických jevech v horském masívu. 

V článku byly shrnuty některé poznatky z výzkumu hornin při tomto druhu namáhání hornin 

v reologickém režimu. Výzkumem bylo potvrzeno, že ačkoli má chování hornin při 

dynamickém namáhání v reologickém režimu obdobný průběh jako při statickém namáhání, 

je závislé na parametrech zatěžování a to jak na amplitudě, tak frekvenci. Výzkum rovněž 

potvrdil, že jedním ze základních požadavků při dlouhodobých zkouškách horninových 

vzorků je udržování pokud možno konstantního stavu zkušebního prostředí, zejména stálé 

teploty.  
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SŁUPY PODSADZKOWE – PODSTAWOWE CECHY 
PUMPABLE CRIBS – BASIC FEATURES 

 

Abstract 

Minova Ekochem has been providing services in technical support for the Polish mining industry for 16 years. 

Among number of applications there are roof supports  like monolithic packs and cribs made of different 

cements. The scope of this paper is a review of existing material and technical solutions. In the first part a 

revision of material solutions used in the world with reference to Minova product offer is done. In the technical 

part some applications of cribs and linear support are described. A theoretical and practical issues concerning 

cribs and linear support characteristics are presented. 

 

Streszczenie: 

Minova Ekochem już od 16 lat świadczy dla polskiego górnictwa pomoc w rozwiązywaniu problemów 

technicznych. Jednym z takich tematów są pasy podsadzkowe i słupy wykonywane z użyciem różnego typu 

spoiw. W referacie przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań materiałowo-technologicznych. W pierwszej 

części przedstawiono przegląd rozwiązań materiałowych stosowanych na świecie z odniesieniem do aktualnej 

oferty Minova. W części technologicznej omówiono propozycje rozwiązań słupów i pasów oraz omówiono 

teoretycznie i praktyczne zagadnienia związane z charakterem pracy słupów i kasztów drewnianych. 

 

WSTĘP 

Historia podpór tworzonych z materiałów pompowalnych rozpoczęła się w niemieckim 

górnictwie węglowym. Zastosowano tam pasy podsadzkowe wypełniane anhydrytem 

podawanym transportem pneumatycznym (1). Rozwiązanie to nie dawało znaczących 

korzyści ze względu na niską wydajność anhydrytu oraz trudne do przezwyciężenia trudności 

z transportem, między innymi ze względu na duże zapotrzebowanie na powietrze 

transportowe. Istotnym postępem w technologii budowy pasów było zastosowanie 

w górnictwie brytyjskim układu 2-komponentowego. Dzisiaj słupy i pasy podsadzkowe 

stanowią ważny element wielu systemów eksploatacji. W obecnej chwili funkcjonuje na 

świecie co najmniej kilkadziesiąt rozwiązań materiałowych i technicznych. Technologia ta 

skutecznie konkuruje i uzupełnia tradycyjną obudowę stalową łukową, kotwową czy kaszty 

drewniane. 
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RODZAJE MATERIAŁÓW WYPEŁNIAJĄCYCH 

Jak wspomniano na wstępie, początkowo do pasów podsadzkowych stosowany był anhydryt. 

Typowe mieszanki mają wydajność rzędu 0,55 do 0,60 m3 z jednej tony proszku. Uzyskiwane 

wytrzymałości na ściskanie nie przekraczają w praktyce 25 MPa. Znacznie więcej można 

uzyskać stosując układy na bazie cementu portlandzkiego czy żużlowego, z ewentualnymi 

dodatkami surowców odpadowych typu popioły lotne czy skała płonna z zakładów 

przeróbczych. Typowym przykładem jest tu produkt MINOBET oferowany przez Minova 

Ekochem. Jest to materiał proszkowy jednokomponentowy – wystarczy zmieszać go jedynie 

z odpowiednią ilością wody. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi można stosować go w 

szerokim zakresie proporcji woda:proszek: od 0,35 do 1,0. Daje to wydajności od 0,70 do 

1,35 m3 na tonę proszku. Uzyskiwane wytrzymałości na ściskanie zawierają się odpowiednio 

w zakresie od 50 do 10 MPa. Dzięki temu powstaje możliwość łatwego kształtowania 

nośności słupa na miejscu aplikacji dostosowując ją do warunków geologiczno-górniczych. 

Innym przedstawicielem tej grupy jest TEKPAK P lub F – materiał dwukomponentowy 

otrzymywany z cementu portlandzkiego i innych dodatków mineralnych, produkowany w 

Minova USA. Ostatnią grupą materiałów są spoiwa wysokowydajne HYG (ang. High Yield 

Grouts). Charakteryzują się one niespotykaną pośród klasycznych materiałów cementowych 

wydajnością. Zapewnia ją Ettryngit, minerał o pokroju długich igieł tworzących strukturę 

typu „wełna mineralna“.  

 
Zdjęcie 1.  Obraz igieł ettryngitu pod mikroskopem skaningowym (materiały własne). 

Dodatkowo minerał ten wiąże w postaci grup hydroksylowych oraz wody krystalizacyjnej 

znaczne ilości wody.  Podsumowując, otrzymujemy tu materiał o możliwym do stosowania 

wskaźniku woda do proszek w zakresie od 0,8 do 6,0. Daje to zakres wydajności od 1,1 do 

6,3 m3 (!) gotowego betonu z jednej tony spoiwa. 
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RODZAJE SŁUPÓW PODSADZKOWYCH 

Pasy podsadzkowe powstają najczęściej poprzez wygrodzenie strefy podsadzanej w 

nawiązaniu do istniejącej obudowy łukowo-podporowej. W górnictwie polskim stosuje się w 

tym celu płótno podsadzkowe rozpinane na łukach obudowy z jednej strony i na stojakach 

drewnianych od strony zawału. Do tak przygotowanego szalunku wtłacza się najczęściej 

materiały podsadzkowe na bazie mieszaniny popiołów lotnych z cementem portlandzkim. 

Podsadzka tego rodzaju ma konsystencję plastyczną, co zapobiega nadmiernym stratom 

poprzez zazwyczaj nieszczelny szalunek. Stosowanie do pasów podsadzkowych spoiw 

wysokowydajnych HYG, takich jak TEKBLEND, wymaga użycia bardziej szczelnych 

szalunków ze względu na płynną konsystencję zawiesiny. Do tego służą worki kontenerowe 

Minobag wykonywane z trudnopalnego i antystatycznego płótna podsadzkowego PP-fabric 

G04. 

 
Zdjęcie 2. Z lewej – czoło pasa podsadzkowego wykonywanego z Tekblendu. Z prawej – 

widok na chodnik otoczony jednostronnie pasem podsadzkowym z Tekblendu (materiały 

własne). 

Pasy podsadzkowe mimo wielu zalet nie pozwalają w pełni wykorzystać wytrzymałości 

zabudowanego materiału. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na błędy przy 

wykonywaniu pasów, takie jak: niedopełnienie pasa pod strop (często przy jednoczesnym 

braku równoległości płaszczyzny stropu i górnej powierzchni pasa), niedotrzymanie 

wymiarów pasa czy proporcji woda do proszek. Jednocześnie pas podsadzkowy posiada 

podparcie tylko z dwóch stron. Od strony chodnika i od strony zawału należy uznać, że 

w zasadzie pas pracuje swobodnie. Biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki pracy pasa szacuje 

się, że rzeczywiste nośności mogą być nawet kilka razy niższe niż wynikałoby to 

z wytrzymałości samego materiału. Potwierdzają to badania swobodnie stojących kostek o 

wymiarach 60x60x100 cm, a także amerykańskie badania słupów wykonanych z różnych 

materiałów podsadzkowych. Nośność słupa czy prostopadłościanu niepodpartego z boków i 
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pozbawionego szalunku jest 2-4 krotnie niższa niż wynikałoby to z wytrzymałości oznaczonej 

na próbkach laboratoryjnych (1 i badania własne). 

Doświadczenia amerykańskie pokazują (1), że użycie pojemników zbrojonych drutem 

stalowym znacznie poprawia warunki pracy materiału.  

 
Zdjęcie 3. Widok słupa w trakcie badania wytrzymałości na ściskanie 

Szeroko prowadzone badania w NIOSH pozwoliły na określenie jakościowych zależności 

pomiędzy charakterystyką pracy słupa podsadzkowego w odniesieniu do rodzaju 

zastosowanego zbrojenia. Stwierdzono między innymi, że użycie grubszego drutu zbrojącego 

poprawia wytrzymałość słupa. Podobnie przy zastosowaniu gęstszego uzwojenia drutu słup 

staje się wytrzymalszy i bardziej sztywny. Przede wszystkim jednak użycie zbrojenia 

powoduje przybliżenie się do nośności słupa wynikających z badań wytrzymałości próbek 

laboratoryjnych - Rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Wykres obciążenie-odkształcenie dla słupa z Minobetu po 7 dniach twardnienia w 

worku podsadzkowym zbrojonym i niezbrojonym. 
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Ciekawy sposób zachowania się pod obciążeniem przedstawia słup zbrojony wypełniony 

pianą cementową. Kształt krzywej obciążenie – odkształcenie zbliżony jest bardziej do 

materiałów podatnych takich jak drewno niż do klasycznych materiałów cementowych. Jako 

przyczynek do dalszych badań można uznać fakt przewyższenia nośności słupa w odniesieniu 

do próbki laboratoryjnej.  

Przeprowadzono serię badań kasztów drewnianych wypełnionych różnego typu wypełnieniem 

mineralnym (3, 4). Użyto kasztów drewnianych typu Link-N-Lock z drewna bukowego o 

długości belki 61 cm. Uzyskane wybrane wyniki przedstawiono na Rysunku 3. Obserwowane 

jest nieznaczne wzmocnienie i usztywnienie kasztu wypełnionego w porównaniu do pustego. 

Ponadto daje się zaobserwować tendencję, że im jest mocniejszy materiał wypełnienia, tym 

efekt przesztywnienia jest silniejszy. Przy okazji stwierdzono, że charakter zniszczenia kasztu 

może być bardzo gwałtowny. Gruz wypełniający kaszt działając na jego ściany powodował 

odpryskiwanie kawałków drewna czasami ze znaczną siłą, co jest uwidocznione na Zdjęciu 3. 

 
Rysunek 2. Porównanie krzywych obciążenie – odkształcenie dla podpór wykonanych 

z różnych materiałów Słup zbrojony wypełniony pianą cementową Ekopiana, słup 

niezbrojony z Minobetu i kaszt drewniany Link-N-Lock bez wypełnienia. 

 
Zdjęcie 3. Moment zniszczenia kasztu wypełnionego litym betonem. 
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PODSUMOWANIE 

Z przeprowadzonych dotąd badań wydaje się niezwykle istotne właściwe połączenie 

materiałów szalunku i odpowiedniego wypełnienia. Odpowiednie zestawienie tych dwóch 

elementów powinno dawać efekt synergiczny tak, jak to się odbywa w przypadku worków 

wzmacnianych drutem stalowym i wypełnionych materiałem cementowym. Niestety tak się 

nie dzieje w przypadku kasztów drewnianych wypełnianych materiałami cementowymi. Ze 

względu na zbyt znaczne różnice w sztywności tych układów następuje tu we wczesnej fazie 

zniszczenie rdzenia mineralnego i potem następuje już stopniowa degradacja kasztu 

drewnianego w niewielkim stopniu przesztywnionego przez „gruz“ betonowy rdzenia. 

Również konstrukcja „klasycznych“ pasów podsadzkowych nie wydaje się optymalnym 

rozwiązaniem biorąc pod uwagę możliwości materiałów podsadzkowych. 

 
RYSUNEK 3. Porównanie charakteru pracy kasztów wypełnionych Tekblendem przy 

różnych wartościach wskaźnika woda : proszek oraz kaszt bez wypełnienia. 
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INCREASING IMPERMEABILITY OF THE SEALING WORKINGS  

IN THE ROMANIAN MINES 
Abstract 

This paper reviews the researches carried out in the field of increasing impermeability of the 

sealing workings in the Romanian mining activity. This paper: 

– settles the technical requirements necessary for the selection of materials used to seal the 

sealing workings; 

– shows the stand that is being used to determine the impermeability of the sealing materials; 

– shows the tests performed on different sealing materials; these tests have been made in the 

laboratory and in underground. 

 

Introduction 

The following types of long-lasting structures are used frequently to seal off the mine 

workings: 

- clay made dams made of mine wood; 

- cast concrete dams;  

- dams made of keystones. 

The sealing dams used nowadays lose their sealing properties as time goes by; this is the very 

reason why they need additional sealing (clay wash or cement wash). 

Clay washing is an operation which is specific for the dams made of pieces of mine wood and 

clay, structures good for high pressures but which after a short period of time (30 days 

maximum) lose their sealing characteristics due the clay drying. Accordingly in the first stage 

of this process clay wash method consists in covering the dam surface with a mixture of clay 

and NaCl (kitchen salt) in several layers. 

Cement washing is an operation specific for the cast concrete dams or for the dams made of 

keystone walling. 

These structures are used when an average and high mine pressure occur. The concrete dams 

crack when high pressures occurs, accordingly, die sealing properties are lost and an 

mailto:insemex@insemex.ro
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improvement in the sealing is necessary by covering on a regular base the whole surface with 

a water-cement-sand mixture. 

All through the years, several methods have been used to get a better sealing and they have 

consisted basically in covering the surface with a film (one or several layers) made of 

materials or mixtures such as: latex; vynil polyacetate (vinarome); mixture of plaster, ashes, 

vinarom and water.  

It is stated that these aren't used on an everyday mine basis. 

 

Establishing the technical requirements for the selection of the materials necessary in 

the additional sealing of dams 

As these sealing materials are to be used in underground, they have to fulfill a set of technical 

requirements related to the geological and mining conditions and to the microclimate 

conditions. They should: 

– provide a high sealing level, 

– adhere on different types of materials (sterile rock, coal, wood, metal mesh, concrete, clay, etc.); 

– use simple engineering methods during their layering; 

– stand in a humid atmosphere with an environment favorable for the development of 

microorganisms, in a dusty atmosphere; 

– stand the fire and they should not propagate the burning process and they should not be toxic; 

– there should be possible to get these materials in sufficient amounts; 

– the validity of these materials should be as extended as possible. 

 

Test stand to determine impermeability to air currents of the materials used on the 

sealing dams 

To get a clear picture on the sealing of different types of materials that should be used for the 

intended purpose, they should tested to impermeability a parameters that indicates the sealing 

level of dams. 

Consequently, there has been designed a test stand that allows the modeling of dams with the 

use of different sealing materials. 

The test stand is made up of the following parts:  

a) Two cylindrical vessels A and B, of 1000 mm in diameter; 

b) Connecting tubes (hoses or pipes); 

c) The supporting system; 

d) Instrumentation. 
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Analysis of the Materials that Form the Additional Sealing Solutions 

Considering the technical criteria (demands) for those materials used for an additional sealing 

of dams, several mixtures were tested and they were grouped into the followings: 

a)  mixtures based on urelite (urea-formaldehyde resin), 

b)  mixtures based on cement and inert dust; 

c)  mixtures based on sodium silicate (soluble glass). 

Laboratory tests 

Six mixtures (sealing solutions) were tested and applied under the form of a film in 1, 2 or 3 

layers. 

The measurement started the day after the first film was applied, and went on for several days 

(10 days max.). 

For a comparison of the results and to determine tile best solutions for an additional sealing of 

dams, the values of the specific air outputs corresponding to a pressure of 1 mm H2O as well 

the specific strengths for a square flow state for each tested solution were used. 

Considering the results, the additional sealing materials for dams which displayed the highest 

sealing degree were the ones made of bentonite + sodium silicate and clay + sodium silicate. 
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Underground tests 

Aninoasa Mining Unit was chosen to test in underground the additional sealing materials for 

the dams selected after lab tests. 

Selection of the test places 

The following aspects were considered to get as may information as possible about the 

behavior of the additional sealing materials of underground dams and to select the test places: 

- the classical dams made of walling and stone key and of mine wood parts and clay; 

- different values of humidity, 

- dams with positive, negative or ”zero” pressure;  

- current state of the dams surface (clay washed or not, cement washed on not partial 

concreted forms); 

- occurrence of mine gases m different rations behind tire dams (CH4, CO2, O2). 

Working method 

The sealing materials that were used consisted in:  

- sodium silicate + bentonite + water  

- sodium silicate + clay. 

Bowls with pre-determined volumes were employed to produce the sealing solution.  

The component materials of the solution were mixed up to homogeneity.  

The solution was brushed in several layers, after the previous one had been dried.  

Results 

For a surveying of the behavior and the efficiency of the additional sealing solutions used on 

dams, measurements were carried out before and after their brushing and they consisted in 

measuring the gas concentration in front of and/or behind dams the temperature, the pressure 

difference on the dams, the air pressure and the difference humidity. 

The following aspects derive from the tests: 

1). The specific consumption for each layer of sealing solution made of bentonite 1 sodium 

silicate is between 1.4 ÷ 1.6 l/m2, and made of clay + sodium silicate is between 1.3 ÷ 1.6 l/m2, 

values which correspond to the first layer. This consumption reduced with 20% and with 30% 

for the second and third layer compared to the amount of material used for the first layer. 

2). The drying period necessary for the sealing layers had wide limits depending on the 

underground climate (temperature, humidity air speed), on the quality of the dam surfaces 

smooth or rough surfaces, dams with or without concrete forms, etc.) and the engineering 

conditions (the ventilation of the area in front of the dam.). 
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3) A longer survey of how the sealing layers behaved showed that the film, preserved its 

continuity all through the testing period (5 months), even when it changed the initial glossy 

appearance (some white spots appeared) the exception is represented by the occurrence of 

areas with needle type crystals as a result of high concentration of CO2 and a high air pressure 

behind the dam where the sealing film damaged after about 2 months. 

On the surfaces made of concrete (concrete dams made of keystones walls) as well the ones 

made of clay (dams made of mine wood parts and clay-washed), the sealing solutions had a 

good catch, with no tendencies of peeling off or cracking  all through the testing period. 

Based on the results, it may be concluded that the solutions presented in this paper shall 

improve the sealing of goafs and they may be used for an additional sealing of the dams made 

of concrete, keystone walls or of wood parts and clay. 

 

Conclusions 

1. An increased impermeability of the sealing workings shall be accomplished with the help 

of additional sealing materials bushed over them. 

2. There have been established the technical requirements for the materials that are going to 

be used as sealing materials. 

3. There has been devised a test stand to determine the impermeability levels of materials. It is 

used to measure air currents proofness of these dams. 

4. The sealing materials (mixtures) with a good behavior on the test bench were made of 

sodium silicate +- clay and sodium silicate + bentonite. They increase hundreds of times the 

impermeability compared to the support (dam) which is not additionally sealed. 

5. When choosing the sealing solutions for the classical dams, two aspects were considered: 

the material used to build  us the dam  and the compatibility of adherence on the surface of the 

dam. 

6. The underground tests of the above-mentioned sealing solutions showed that they improve 

the sealing of goafs, aspect that shall diminish the risk of occurrence of underground fires and 

the period of not using the darned coal deposits. 
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PŘÍKLADY APLIKACE PROGRESIVNÍCH TECHNOLOGIÍ 
A MATERIÁLŮ PŘI VÝSTAVBĚ A OPRAVÁCH DOPRAVNÍCH 

STAVEB 
 
Abstract 
There are more frequent cases in traffic building where Minova technologies are applying in time 

of building realization as a part of their build and not only as a precaution of rehabilitation. 

The main focus of our activity are still the area of reconstructions and repairs. The paper presents 

three most interesting realizations from area of bridge constructions in 2008. 

1. Úvod  

V roce 2008 jsme se spolupodíleli na několika návrzích technických řešení a také pozdějších 

realizacích zajímavých případů konstrukcí dopravních staveb. Jednalo se především o řešení 

náročných detailů v případě novostaveb nebo šlo o sanace a opravy stávajících konstrukcí, 

které vyžadovaly použití materiálů se speciálními vlastnostmi. Podařilo se také některé 

osvědčené sanační systémy aplikovat za nových podmínek. 

2. Realizace dilatační spáry u novostavby mostního objektu  

Technický stav železničního mostu, situovaného na silně frekventované dvoukolejné trati, 

vyžadoval kompletní přestavbu. Projektant pojal celý návrh přestavby velmi netypicky, 

ale navržené řešení umožňovalo minimalizaci výluk na trati, proto investor s řešením 

souhlasil. Princip přestavby spočíval v tom, že železobetonová konstrukce mostu byla tvořena 

dvěma samostatnými tubusy (uzavřenými rámy), které byly předem zhotoveny mimo trasu 

trati na zasouvací dráze. Po provedení celoplošné izolace z natavovaných pásů byly postupně 

oba tubusy zasunuty do připraveného otvoru na místo původní konstrukce mostu, která byla 

v krátkém časovém předstihu zčásti odbourána. Provoz na obou kolejích byl tak zachován 

po převážnou část doby realizace mostní konstrukce, pouze v případě zasouvání jednotlivých 

tubusů byla provedena výluka v dotčené koleji. 

Součástí celkové koncepce řešení přestavby byl návrh detailu spáry v místě styku tubusů. 

I když se jednalo o pracovní spáru, byl tento detail navržen a realizován tak, aby fungoval 

jako dilatační spára. Výplň spáry proto musela být schopna přenášet veškeré posuny, 
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vyvozené např. dotvarováním konstrukce, působením povětrnostních podmínek nebo 

zatížením od dopravy. Dalším důležitým požadavkem na výplň spáry byla schopnost trvalého 

utěsnění spáry s odolností proti působení mínusových teplot. 

Pro dodatečné utěsnění styčné spáry byl navržen systém sendvičové výplně, který byl vyvinut 

pro sanace netěsných dilatačních spár konstrukcí pozemního stavitelství a dopravních staveb. 

Utěsňující sendvičová výplň sestává ze tří částí: 

• uzavírací tmel spáry na vnitřním líci konstrukce – trvale pružný tmel CarboLan, 

• pomocná (montážní) výplň spáry – těsnicí provazec Mirelon z pěnového polyetylénu, 

• utěsňující výplň spáry – injekční metakrylátový gel CarboCryl Wv Plus. 

Standardně se uvedená sendvičová výplň aplikuje u stávajících objektů, kde neexistuje jiná 

možnost aplikace gelu než injektáž přes pakry osazené do vývrtů. U novostavby by však tento 

způsob nebyl vhodný. Proto se pro dopravu injekční hmoty do spáry použila technologie, 

známá z výstavby podzemních monolitických betonových konstrukcí (např. podzemních 

garáží, tunelů, apod.). Jedná se o tzv. injekční hadice, které se osazují do pracovních spár 

v době výstavby konstrukce a používají se jako pojistný systém pro utěsnění případných 

průsaků. Jejich velkou výhodou je, že umožňují pozdější utěsnění spáry bez nutnosti 

provádění vývrtů do konstrukce, přičemž délka injektovaného úseku může být až 15 m. 

Rozvody injekčních hadic byly instalovány jednak do vlastní spáry, aby mohla být vyplněna 

metakrylátovým gelem a jednak na rubové straně monolitických rámů. Tyto rozvody byly 

vedeny podél spáry a plní funkci pojistného systému pro případ, že by v místě dilatační spáry 

došlo někdy v budoucnosti k průsakům. 

 
Obr. 1  Betonáž zasouvací dráhy pro železobetonový 

tubus konstrukce mostu.  Po celou dobu výstavby 
tubusů nebyl provoz na trati nijak omezen. 

Obr. 2  Tubus rámu s celoplošnou izolací 
z natavovaných pásů před zasunutím do původního 
mostního otvoru. Původní konstrukce je částečně 

odbourána, provoz na trati je zajištěn v jedné koleji. 
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Obr. 3  Rozvod injekčních hadic ve spáře pro aplikaci 

metakrylátového gelu. 
Obr. 4  Rozvod pojistných hadic na rubu konstrukce. 

Po osazení rozvodů hadic byly postupně oba rámy zasunuty na určené místo a provedlo se 

zabetonování prostoru, který vznikl pod a po stranách ustavené konstrukce. Vodotěsná izolace 

na mostovce byla v místě spáry napojena a byla aplikována tvrdá ochrana izolace. Následně 

bylo provedeno uzavření spáry na jejím vnitřním líci trvale pružným tmelem CarboLan a do 

vzniklého prostoru byl nainjektován metakrylátový gel CarboCryl Wv Plus. Rozvod 

injekčních hadic ve spáře zajistil, že spára byla zcela zaplněna metakrylátovým gelem, který 

zajišťuje těsnost tohoto detailu. 

 
Obr. 5  Detail sendvičové výplně dilatační spáry 

1 – trvale pružný tmel CarboLan 
2 – těsnicí provazec z pěnového polyetylénu 

3 – utěsňující výplň gelem CarboCryl Wv Plus 

Obr. 6  Vyplnění spáry mezi tubusy injektáží 
metakrylátovým gelem CarboCryl Wv Plus. 

Aplikace byla provedena pneumatickým čerpadlem 
Minibooster 5U. 

Pro aplikaci sendvičové výplně CarboLan/CarboCryl Wv Plus hovořily její mechanické 

parametry, které byly odzkoušeny v laboratořích MFPA Leipzig v roce 2002 s doporučujícím 

výsledkem pro aplikace v praxi. Bylo vyhodnoceno, že výplň zůstává plně funkční i při 

maximálním protažení až o 40 % původní šířky spáry za současného zatížení tlakem, 

1 

2 

3 
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který odpovídá vodnímu sloupci 8 m. Jak bylo dále naměřeno, výplň je schopna odolat 

100 zmrazovacím cyklům (-30 °C/+23 °C) při uložení v prostředí s koncentrací soli až 0,5 %. 

3. Oprava havarované mostní konstrukce cyklolávky 

Na konci léta 2008 došlo k havárii betonové předpínané mostní konstrukce cyklolávky, která 

paradoxně byla teprve ve výstavbě. K poškození došlo při vnášení předpětí do předpínací 

výztuže, kdy se nosná konstrukce utrhla v místě uložení na opěře. Výsledkem tohoto kolapsu 

byl vznik celkem třinácti trhlin, které procházely napříč celého průřezu nosné konstrukce 

a zasahovaly i do mostovky. Jenom díky tomu, že konstrukce se nacházela ve fázi výstavby, 

kdy byla ještě po celé délce podepřena, nedošlo k jejímu celkovému zřícení.  

Projekt opravy požadoval v souladu s normou ČSN EN 1504 provedení zpevnění betonové 

konstrukce metodou injektáže, aby bylo dosaženo tzv. silového spojení jednotlivých 

poškozených částí. To by umožňovalo zachovat podstatnou část konstrukce, v opačném 

případě by se muselo přistoupit k její celkové demolici. Takto navržený způsob opravy se 

u betonových konstrukcí porušených trhlinami běžně provádí, tento případ byl však 

specifický vysokým stupněm porušení konstrukce. Bylo rozhodnuto o odbourání mostní 

konstrukce do zhruba poloviny jejího rozpětí a zainjektování celkem sedmi trhlin, které se 

nacházely na zachované části konstrukce.  

Podmínky pro úspěšné provedení injektáže byly značně nepříznivé. Byla provedena detailní 

diagnostika poškozené konstrukce, ze které vyplynulo, že šířka trhlin se pohybuje v rozmezí 

0,1 – 1,9 mm, přičemž nejčastěji se vyskytovala šířka okolo 0,25 – 0,3 mm. 

  
Obr. 7  Stav konstrukce cyklolávky po havárii. Vzdálenější část 

mostu je odbourána, na ponechané části se nachází celkem 7 trhlin, 
které byly následně zainjektovány. 

Obr. 8  Dobře patrná trhlina, která 
probíhá napříč celého nosného 

T-průřezu mostu a zasahuje i do 
mostovky (již mimo záběr). 

0,1 – 1,9 mm 
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Hlavním problémem však byly rozměry příčného průřezu mostu (šířka 1,0 m; proměnná 

výška 0,9 – 2,0 m). Tento průřez bylo potřeba injektáží kompletně zaplnit, aby byla zajištěna 

dostatečná pevnost celé konstrukce. Je potřeba si však uvědomit, že aplikace byla navíc 

ztížena tím, že konstrukce byla stále uložena na bednění a nosné skruži, takže injektáž bylo 

možné provést pouze z bočních stran nosné konstrukce mostu, kterou tvořil T–profil.  

Vzhledem k uvedeným podmínkám byla pro aplikaci navržena epoxidová pryskyřice 

CarboEpox, která byla speciálně vyvinuta pro injektáže betonových dopravních konstrukcí. 

Jedná se o materiál, který nabízí několik špičkových parametrů najednou, což není 

u materiálů na této bázi obvyklé. Jedná se o velmi nízkou viskozitu injekční směsi, dlouhou 

dobu zpracovatelnosti, vysoké pevnosti a dobrou přídržnost i na vlhké povrchy.  

Vzhledem k těmto vlastnostem bylo možné provést zpevnění poškozené konstrukce 

v poměrně krátké době, a to i navzdory nepříznivému počasí s mírnými, ale vytrvalými 

srážkami a poměrně nízkou teplotou. Aby se zabránilo případným únikům injekční směsi 

z trhlin, byly všechny před zahájením injektáže na líci konstrukce přetmeleny 

polyuretanovým tmelem CarboPast H. Vysoká přídržnost  tmele CarboPast H k betonovému 

povrchu umožňuje v případě potřeby použít injekční tlaky až 150 bar, aniž by došlo k jeho 

odtržení nebo poškození. Takové extrémní tlaky však nebylo v průběhu injektáže nutno 

použít, běžný injekční tlak se pohyboval mezi 50 – 90 bar, přičemž bylo dosaženo 

kompletního zaplnění trhlin, což bylo průběžně ověřováno. Zhruba týden po ukončení 

injektáží bylo provedeno úspěšné předepnutí mostní konstrukce a práce na výstavbě mostu 

mohly pokračovat. 

Obr. 9  Průřez mostní konstrukce v místě, kam až byla 
konstrukce odbourána po havárii. Patrný je T-profil, 

trouby při spodním líci jsou dráhy předpínací výztuže. 

Obr. 10  Injektáž trhlin epoxidovou pryskyřicí 
CarboEpox, trhliny jsou přespárovány 
polyuretanovým tmelem CarboPast H. 

0,9 – 2,0 m 

1,0 m 
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4. Oprava úložných bloků mostních ložisek 

Další náročnou realizací, kterou bylo možné provést pouze díky parametrům epoxidové 

pryskyřice CarboEpox, byla oprava úložných bloků mostních ložisek silničního mostu. 

Jednalo se o nutnost snížení konstrukční výšky betonových úložných bloků, a to o 24 mm, 

aby byla upravena niveleta mostní konstrukce. Požadovaná hodnota potřebného snížení výšky 

znemožňovala použití jiného způsobu, např. rektifikaci na ložisku nebo odfrézování potřebné 

výšky pojezdové vrstvy. Proto byl projektantem navržen postup, kdy pomocí diamantového 

lana byl stávající úložný blok v horizontální rovině rozříznut, aby tak došlo k požadovanému 

snížení základny hrncového ložiska. 

Tento způsob řešení bylo možné použít jenom za předpokladu, že následně bude provedeno 

spojení obou betonových částí, přičemž se počítalo s aplikací injektáží. Bylo předepsáno 

použití injekčního materiálu na chemické bázi, který bude mít minimální pevnost v tlaku 

30 MPa a bude vhodný pro aplikaci ve vlhkém prostředí, protože diamantové lano bylo 

při řezání chlazeno vodou. Proto bylo doporučeno použití epoxidové pryskyřice CarboEpox, 

jejíž pevnost v tlaku dosahuje až 90 MPa a přídržnost na vlhkém betonu až 2,7 MPa. Dlouhá 

doba zpracovatelnosti navíc zaručovala jistotu kompletního proinjektování prostoru spáry. 

Výhodou řešení byla jednoduchá aplikace i potřeba minimálního technického vybavení, 

protože podmínky v místě aplikace nebyly optimální. Úspěšné aplikace bylo dosaženo 

přespárováním spár polyuretanovým tmelem CarboPast H. Původně byly spáry uzavřeny 

rychletuhnoucí maltou na cementové bázi, což ale působilo problémy. I při pečlivém nanášení 

malty se nepodařilo spáru dostatečně utěsnit, takže nízká viskozita pryskyřice CarboEpox 

Obr. 11  Injektáž spáry v úložném bloku mostního 
ložiska epoxidovou pryskyřicí CarboEpox. 

Obr. 12  Nízká viskozita pryskyřice byla příčinou 
úniků přes netěsnosti ve spárovací maltě. Problém byl 

odstraněn přespárováním tmelem CarboPast H 
a přeinjektováním. 
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způsobila úniky hmoty ze spáry i přes malé netěsnosti. Po odstranění malty a nanesení tmele 

CarboPast H již injektáže probíhaly bez problémů. Práce byly dokončeny a mostní konstrukce 

slouží svému účelu, přičemž požadovaného efektu snížení nivelety bylo dosaženo elegantním 

způsobem. 
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SANACE HURDISKOVÝCH STROPŮ V HISTORICKÉ BUDOVĚ ZUŠ 

V BRUNTÁLE – STAV PO PĚTI LETECH OD REALIZACE 
 
Abstract 

Description of rehabilitation method which is used for reconstruction of prefabricated ceiling 

structures from ceramic slabs Hurdis using injection of special polyurethane resin. Evaluation 

of concrete case after 5 years from execution of rehabilitation. 

1.  Úvod  

V roce 2007 uplynulo pět let od první realizace sanace hurdiskového stropu, kdy byla použita 

nově vyvinutá technologie oprav keramických stropních desek Hurdis zaplňováním komor 

speciální polyuretanovou pryskyřicí. Uvedenou realizací vyvrcholilo téměř roční úsilí 

na řešení výzkumného úkolu Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl vypsán v roce 2001. 

Podnětem pro jeho vznik se staly množící se havárie hurdiskových stropů v občanských 

i obytných objektech, kdy docházelo ke zřícení části podhledů. V té době se toto téma stalo 

předmětem ostrých diskuzí v odborných kruzích, ale i zvýšeného zájmu široké veřejnosti 

a komerčních televizních stanic zvláště. Postupně byly definovány nejzávažnější příčiny 

poruch, byly přepracovány normy ČSN 72 2642 Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce – 

Hurdisky a ČSN 73 1105 Navrhování a provádění hurdiskových stropů, výrobce vydal 

Pokyny pro projektování a montáž. 

Výsledky přineslo také řešení uvedeného výzkumného úkolu, na jehož základě vzniklo 

několik sanačních metod. Dále popisovaná metoda byla v rozmezí let 2001 – 2002 navržena 

a ověřena pracovníky stavebních fakult v Brně a Ostravě v součinnosti se společností 

CarboTech Bohemia (nyní Minova Bohemia). 

Pět let je dostatečně dlouhá doba na to, aby bylo možno zhodnotit výsledky provedených 

sanací. 

 

 

mailto:michal.grossmann@minovaint.com
mailto:vaclav.cepek@vsb.cz
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2. Cíle a metodika řešení, teoretické předpoklady 

Spolehlivostní rozbory prokázaly, že v nosném systému stropní konstrukce z keramických 

stropních desek Hurdis došlo v průběhu dlouholetého užívání k řadě zásadních změn. Tyto 

změny však byly posuzovány jednotlivě, bez vazby na další prvky a celý systém stropní 

konstrukce. Je tedy logické, že při hromadném užívání a nahodilé součinnosti důsledků změn 

se vyskytly v definovaném časovém období poruchy stropní konstrukce, zejména pak 

nejkřehčích konstrukčních prvků stropu, tj. keramických desek Hurdis. Poznatky z praxe 

ukazují, že část poruch je vyvolána vynuceným přetvořením stropní konstrukce v důsledku 

nadměrného průhybu ocelových nosníků, poklesem podpor při uložení dílců na zdivu, 

nedostatečnou tuhostí stavby bez ztužujících věnců, deformací stavby vlivem poddolování, 

podmáčení základů a podobně. Charakteristickou pro tyto poruchy je trhlina zhruba uprostřed 

rozpětí desky Hurdis, procházející zpravidla po celé její délce. Tyto poruchy je nutno 

posuzovat jako poruchu celého souvrství stropní nosné konstrukce a nelze ji slučovat 

s typickými  poruchami stropních desek Hurdis. 

Obecně lze metody sanace hurdiskových stropů rozdělit následovně: 

a) metody obnovující projektovanou únosnost porušené stropní konstrukce a současně 

zamezující pádu částí desek Hurdis a omítky při destrukci podhledu stropní 

konstrukce,  

b) metody zamezující pádu porušených částí při destrukci podhledu jako preventivní 

opatření u nehavarovaných stropů. 

 
Metoda sanace, na jejímž vzniku se podílely VŠB-TUO Ostrava, VUT FAST Brno a Minova 

Bohemia, byla vyvinuta jako preventivní opatření pro zamezení pádu porušených částí 

podhledu stropu. Výsledky výzkumu a zkoušek však potvrdily, že se podařilo vyvinout 

metodu, která za určitých podmínek zachovává projektovanou únosnost stropní konstrukce. 

3. Sanace hurdiskových stropů vyplněním polyuretanovou pryskyřicí Ongrosil 016 

3.1 Princip sanační metody 
Sanace porušeného stropu vyplněním komor desky lze provést v případě poškozeného, avšak 

nehavarovaného stropu. Principem sanace je vyplnění jedné až tří komor každé porušené 

stropní desky speciální polyuretanovou pryskyřicí Ongrosil 016, která svou soudržností 

s keramickým střepem zajistí bezpečné přenesení hmotnosti dolní části stropu, a to i v případě 

zcela porušené keramické stojiny. Tím se dosáhne zkompaktnění stropní desky a nemůže tak 
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dojít k odtržení podhledu stropní konstrukce a jejímu nenadálému zřícení. Uvedená 

technologie je patentována. 

Použitá polyuretanová pryskyřice Ongrosil 016 je dvousložková injekční hmota, jejímiž 

hlavními přednostmi jsou dostatečná pevnost v tahu, dobrá přídržnost ke keramickému střepu 

a objemová stálost po vytvrzení. Další výhodou je, že při zaplnění komor a následném pěnění 

při reakci pryskyřice nedochází k nežádoucímu vývinu tlaku pěny na stěny komory. 

 

3.2 Výhody sanační metody 
• zajištění stropní konstrukce proti pádu,  

• zachování projektované únosnosti stropní konstrukce, 

• minimální zásah do porušené konstrukce stropu, 

• nedochází k nadměrnému přitěžování stropní konstrukce, průměrná objemová hmotnost 

polyuretanové pěny je pouze 55 kg/m3, 

• nedochází k vnášení napětí do hlavního nosného prvku stropního systému, neboť 

při pěnění vytváří minimální tlak na stěny, 

• nezvětšuje se tloušťka stropní konstrukce, tím pádem i světlá výška místnosti zůstává 

beze změny; dotčen není ani vzhled podhledu, 

• zlepšení tepelně-izolačních charakteristik sanované stropní konstrukce, 

• rychlé provedení prací (sanace stropu o rozloze 100 m2 během tří dní), 

• nenáročnost na provádění – po vyklizení místnosti, zakrytí podlahy a vyvrtání plnicích 

otvorů se provede injektáž komor stropní desky, následně se otvory zapraví 

vápenocementovou maltou. 

Obr. 2 – Princip sanace stropní desky 
Hurdis – vyplnění komor polyuretanovou 
pryskyřicí Ongrosil 016 

Obr. 1 – Typický vzhled zřícené 
podhledové části stropní 
konstrukce z desek Hurdis 
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3.3 „Nevýhody“ sanační metody 
• potřeba specializovaného vybavení pro aplikaci pryskyřice, 

• aplikaci mohou provádět pouze odborné firmy, které absolvovaly speciální proškolení. 

4. Postup sanace 

Celý proces sanace sestává z několika kroků, které je nutné kompletně absolvovat, žádná 

z činností nesmí být opomenuta. 

4.1  Stavebně technický průzkum 
Pro rozhodnutí o rozsahu a způsobu sanace nehavarované stropní konstrukce jsou rozhodující 

výsledky stavebně technického průzkumu nejen stropní konstrukce, ale celého objektu. 

Prohlídka stropní konstrukce sestává z vymezení polohy ocelových nosníků magnetickými 

indikátory, podrobné zjištění výskytu trhlin v omítce podhledu a aplikace akustické trasovací 

metody po celé ploše stropu. V kritických místech je využívána spolehlivá endoskopická 

metoda, po odvrtání otvorů Ø 15 mm se provádí kontrola vnitřního prostoru komor pomocí 

endoskopu s pevnou trubicí (boroskop) s možným záznamem stavu komory digitálním 

fotoaparátem. 

 

V případě zjištění poruchy se zvažuje užití způsobu sanační metody; pokud není zjištěno 

porušení desek, doporučuje se dlouhodobé sledování konstrukce v maximálně ročních 

časových intervalech. 

Obr. 4 – Realizace – vyplňování komor 
stropních desek pryskyřicí Ongrosil 016, 
aplikace injekčním čerpadlem 

Obr. 3 – Stavebně technický 
průzkum – prohlídka komor 
endoskopem 
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4.2 Realizační dokumentace, stavební povolení 
Na základě výsledků stavebně technického průzkumu je nutné vypracovat realizační 

dokumentaci, ve které je provedeno statické posouzení stropních desek a navržen způsob 

sanační technologie. Tato dokumentace je následně podkladem pro zahájení stavebního řízení 

u příslušného stavebního úřadu. V případě menších objektů, jako jsou např. rodinné domky, 

postačuje provést ohlášení; pro veřejné objekty (školy, občanská vybavenost, komerční 

prostory) je podmínkou pro zahájení prací udělení stavebního povolení. 

4.3 Realizace, ověřovací zkoušky, kolaudační řízení 
Teprve na základě předchozích kroků je možno přistoupit k vlastní realizaci. 

Ta, zjednodušeně řečeno, spočívá v nainjektování předepsaného množství polyuretanové 

pryskyřice do komor desek Hurdis, přičemž dávkování musí být velice pečlivě sledováno 

a dodržováno. Počet vyplňovaných komor a množství nainjektované pryskyřice je předepsáno 

v realizační dokumentaci. 

Důležitou a nezbytnou součástí realizačních prací je provádění ověřovacích zkoušek. 

Ty spočívají ve vyplnění referenčních vzorků stropních desek (shodného typu jako jsou 

použity ve stropní konstrukci) a provádějí se na začátku sanačních prací pro ověření 

realizačního návrhu. Dále se referenční vzorky provádějí na začátku a konci každého dne 

realizace, při přechodech z jedné místnosti do následující, atd. 

 

Referenční vzorky jsou následně odzkoušeny v Laboratoři stavebních hmot FAST v Ostravě 

na speciálně upraveném trhacím stroji. Trhacími zkouškami se ověřují předpokládané 

hodnoty bezpečnosti a výsledky kontrolních zkoušek slouží jako podklad pro závěrečné 

vyhodnocení sanace a jsou podkladem pro kolaudační řízení. 

Obr. 6 – Zkouška pevnosti v tahu, 
stojiny byly před zkouškou naříznuty 

Obr. 5 – Zkouška únosnosti stropní 
desky vyplněné polyuretanovu 
pryskyřicí Ongrosil 016 
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5. Sanace stropů ZUŠ v Bruntále 

V roce 2002 byl vývoj metody sanace hurdiskových stropů vyplněním polyuretanovou 

pryskyřicí Ongrosil 016 jak v teoretické, tak i praktické rovině ukončen. Metoda byla 

v průběhu vývoje průběžně připomínkována komisí, zřízenou Ministerstvem průmyslu 

a obchodu, jejímiž účastníky byly přední odborníci v oboru statiky, stavebních hmot, 

zkušebnictví, atd. V rámci tohoto úkolu byla metoda úspěšně oponována a doporučena 

k realizaci. 

5.1 Realizace 
Prvním objektem, na kterém byla použita popisovaná sanační metoda, se stala historická 

budova Základní umělecké školy v Bruntále, která byla postavena v 17. století. Jedná se 

o volně stojící zděnou budovu, která byla v minulosti součástí zámeckého komplexu. Budova 

je zařazena do seznamu kulturních památek České republiky. Původní zchátralé dřevěné 

stropy byly v roce 1997 nahrazeny hurdiskovými stropy z desek CSD HURDIS 2 – 120/25, 

ukládanými do dvojitých patek CSD Hurdis 2 pa-25. Ve skladbě stropu nad 2. NP bylo 

provedeno vyrovnání povrchu desek vrstvou cementové malty tloušťky 25 – 30 mm. 

Cementová malta byla na povrch stropních desek  kladena bez oddělující vrstvy. Z provedené 

sondy bylo patrné, že patky i stropní desky byly kladeny na sucho. 

Sanace stropů nad 2. NP byla provedena ve dvou etapách. V první etapě v květnu 2002 byla 

provedena sanace stropu hudebního salonu v ploše 108 m2, ve druhé etapě v srpnu 2002 přišla 

na řadu sanace stropů v osmi místnostech v ploše 145,8 m2. V obou etapách bylo prováděno 

vyplňování obou krajních komor každé desky, do každé komory bylo nainjektováno 0,34 l 

pryskyřice Ongrosil 016. Celkově bylo vyplněno 827 ks stropních desek. 

5.2 Stav po pěti letech 
Po ukončení sanačních prací byla na třech místech stropu hudebního salonu osazena měřicí 

zařízení – číslicové úchylkoměry. Záměrem byla průběžná dokumentace chování sanovaného 

stropu s ohledem na zatížení konstrukce, teplotní změny, vlivy vlhkosti a to vše 

v dlouhodobém časovém horizontu. V roce 2007, tj. po pěti letech od realizace bylo 

konstatováno, že dlouhodobá měření prováděná na sanované stropní konstrukci školy 

v Bruntále prokázala stabilitu sanovaných stropních desek Hurdis. To znamená, 

že nedocházelo k nárůstu vzdálenosti mezi horním a spodním lícem stropní desky, což by 

znamenalo pokles původně odtržené části podhledu. Naměřené hodnoty se pohybovaly 
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v řádech tisícin milimetru, což bylo možno přičíst na vrub teplotní dilatace keramické stropní 

desky v závislosti na zahájení a ukončení topné sezóny. 

Zajímavostí a nečekaným pozitivem, se kterým jsme se při realizaci v ZUŠ v Bruntále setkali, 

bylo dosažení výrazného zlepšení akustických charakteristik hudebního salonu, jako důsledku 

sanace stropní konstrukce popsanou sanační metodou. Tento efekt již mnohokrát ocenili 

mnozí koncertující umělci a především návštěvníci kulturních akcí a příznivci vážné hudby. 

6. Závěr 

Mohlo by se zdát, že po několika letech zájem o tuto problematiku opadl. Avšak opětovný 

nárůst případů poruch hurdiskových stropů za posledního půl roku potvrzuje, že tento 

problém je i nadále aktuální. Stále je potřeba mít na paměti, že mnoho stropních konstrukcí, 

které lze označit jako rizikové, může pořád ještě existovat a mnozí z nás se s nimi ve své 

každodenní praxi mohou setkat. Proto by každý, kdo se bude na rekonstrukci stavebního 

objektu s hurdiskovými stropy podílet, měl minimálně zpozornět a tento fakt nepodceňovat. 

V dnešní době je doporučeno celkem deset diagnostických metod, které poruchu dokážou 

spolehlivě identifikovat. Taktéž existují doporučené technologie sanace porušených stropů, 

metoda vyplňování komor polyuretanovou pryskyřicí Ongrosil 016 je jednou z nich. Po sedmi 

letech zkušeností je potvrzeno, že se jedná o metodu plně funkční.  
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1. Sanace stropních  konstrukcí z desek Hurdis, závěrečná zpráva pro MPO ČR, 2002 
2. Oponentní posudky řešení projektu MPO ČR Sanace stropních desek, 2002 
3. Firemní materiály společnosti CarboTech Bohemia a Minova Bohemia, 2001 – 2008 
 



 327 

Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D., Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava – 
Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: 
ondrej.silhan@minovaint.com 
 

PŘÍKLADY VYUŽITÍ DODATEČNĚ LEPENÉ SYNTETICKÉ FRP 

VÝZTUŽE V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ 
 

Abstract 

Strengthening of constructions with use of external reinforcement materials manufactured 

from composite fibers is one of many ways to improve static behaviour  

of structures. The article deals with application possibilities of Fiber Reinforced Polymer 

(FRP) materials in civil engineering. 

 

Dodatečné vyztužování stavebních konstrukcí pomocí externě lepené syntetické výztuže  

je nedílnou součástí moderního stavitelství, především využitelné při provádění rekonstrukcí  

a zvyšování únosnosti (zatížitelnosti) prvků stavebních konstrukcí. Obecně jsou pro tento účel 

využívány tři typy syntetických vláken – skelné, aramidové a uhlíkové, ze kterých  

je procesem lepení a lisování za tepla vyráběn finální produkt. Vstupní materiál je pak určující 

pro charakteristické vlastnosti finálního produktu, především modulu pružnosti a pevnosti 

v tahu. 

 

Nejvyšších parametrů lze dosáhnout s uhlíkovými vlákny a proto jsou zejména tyto používány 

pro výrobu výztužných lamel a pásů, tyčí, konstrukčních profilů a případně tkanin. Obecně 

lze však říci, že ne pro každou aplikaci je potřeba využívat pouze materiály vyrobené  

z uhlíkových vláken. 

 

Obvykle se výztužné prvky z kompozitních materiálů aplikují formou externí lepené výztuže 

na povrch stávající konstrukce, v některých případech jsou výztužné prvky aplikovány do 

drážek v konstrukci. Zmíněné výztužné prvky se ve moderním stavitelství nejčastěji používají 

k zesilování betonových, zděných, dřevěných a ocelových konstrukcí, u kterých došlo např. 

k překročení plánované únosnosti prvku. Často se také využívají při zesilování konstrukcí 

z důvodu plánovaného vyššího namáhání způsobeného rekonstrukcí a adaptací stávající 

konstrukce. FRP materiály mohou být využívány pro zvýšení ohybové pevnosti u trámů  

a desek, při aplikaci na boční strany trámů pak zvyšují odolnost ve smyku, obalením sloupů  

mailto:ondrej.silhan@minovaint.com
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se zajišťuje ztužení a zvýšení únosnosti v prostém tlaku, dále lze zvyšovat odolnost proti 

účinkům seismiky a větru, betonová potrubí mohou být vyztužena pro zvýšení odolnosti proti 

vnitřním působícím tlakům, obdobně lze vyztužovat i různá sila a nádrže. Rozsah použití 

kompozitních materiálů ve stavebních konstrukcích je velmi široký a jejich použití má oproti 

standardním metodám zesilování řadu výhod.  

Mezi hlavní přednosti kompozitních materiálů patří: 

• vysoká pevnost v tahu 

• nízká hmotnost 

• antikorozní vlastnosti 

• lehká manipulace a doprava 

 

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY VYUŽITÍ 

1. Zesilování stropní konstrukce průmyslového areálu 

V rámci rekonstrukce průmyslového areálu bylo z důvodu instalace nové technologie 

vyžadováno zesílení konstrukce stropu (výměra cca. 300 m2). Vzhledem k požadavku  

na minimální změnu průřezové plochy stávajících stropních prvků, resp. minimální snížení 

průchodného profilu z důvodu vedení potrubí bylo zvolena metoda zesílení dodatečně lepenou 

výztuží ve formě lamel na stropní trámy. Lamely byly lepeny ve dvou řadách na spodní  

líc trámů a na boční strany v místě podpor (Obr. 1 a Obr. 2). Celkem bylo nalepeno cca  

750 m lamel, časová náročnost včetně přípravy povrchu a vzhledem ke stísněným 

podmínkách při aplikaci (část technologie již nainstalována) činila 7 pracovních dnů.  

Po dalších 7 dnech (potřebných k vytvrzení lepicí hmoty) byla konstrukce plně zatížitelná.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1 Obr. 2 
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2. Zesilování válcových nádrží / zásobníků 

Z důvodu nedostatečně navrženého vyztužení stěny válcové nádrže ČOV došlo po provedení 

zátopové zkoušky ke vzniku trhlin na vnitřní straně pláště. Jedním z možných způsobů 

zesílení konstrukce je aplikace výztužných prvků z uhlíkových vláken a to buď tkanin nebo 

lamel. Vzhledem k nutnosti dosažení relativně velkého zvýšení únosnosti konstrukce bylo 

navrženo řešení pomocí lamel, které umožňují spojité ovinutí válcové konstrukce nádrže.  

Dle statického výpočtu bylo navrženo aplikovat výztužné lamely plnoplošným ovinutím 

v dolní polovině nádrže, v horní polovině pak byly navrženy tři oblasti aplikace lamel, tak aby 

byl zajištěn optimální přenos působícího zatížení po celém obvodu nádrže (Obr. 3). 

V případech, kdy není potřeba zesilovat konstrukci na velmi extrémní namáhání, eventuelně 

v případě nutnosti lokálního zesílení konstrukce jsou s výhodou využívány výztužné tkaniny 

(Obr. 4). V obou případech jsou výhodou řešení pomocí syntetických výztužných prvků 

minimální hmotnost a nekorozivnost dodatečně lepené výztuže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

3. Zesilování dřevěných konstrukcí 

Zesilování dřevěných konstrukcí oproti tomu takto rozšířené a známé není. Tento fakt může 

být způsoben jak neznalostí problematiky aplikace kompozitních materiálů na dřevěných 

konstrukcích, tak obvykle vyšší cenovou náročností zesílení. Při čistě technickém pohledu na 

problematiku aplikace FRP materiálů na dřevo jsou výhody evidentní – vzájemná 

kompatibilita a doplňování se vlastností jednotlivých materiálů. Nízká hmotnost dřevěné 

konstrukce není aplikací FRP nijak výrazně ohrožena (ve srovnání s aplikací dřevěných  

a ocelových prvků). Navíc mohou být největší nedostatky dřevěných prvků, např. výrazná 

Obr. 3. Obr. 4 
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nehomogenita dřeva způsobená např. nadměrným výskytem suků, výrazně či zcela 

eliminovány díky aplikaci a spolupůsobení FRP kompozitního materiálu.V určitých případech 

– zejména u památkově chráněných či jinak významných objektů (Obr. 5 a Obr. 6) – je při 

zesilování dřevěných konstrukcí kladen důraz na maximálním zachování původních 

dřevěných prvků konstrukce. V takovém případě je také obvykle požadováno zachování 

vzhledu prvků (příp. minimální změna tvaru). Tyto požadavky bývá běžnými metodami 

obtížné splnit a řešení pomocí kompozitních syntetických výztuží bývá akceptovatelným 

řešením.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Využití vláknových kompozitních materiálů ve stavební praxi se v průběhu posledních 15 let 

stalo ověřenou a pro své nesporné výhody také vyhledávanou metodou zesilování konstrukcí 

zejména při provádění rekonstrukcí staveb a zvyšování únosnosti (zatížitelnosti) prvků 

stavebních konstrukcí. Společnost Minova Bohemia s.r.o. je dodavatelem kompozitních 

materiálů na bázi uhlíkových a skleněných vláken vyvíjených a vyráběných společností Sireg 

S.p.A, který patří mezi přední světové výrobce těchto kompozitů. Sortiment nabízených 

výrobků určených k aplikaci jako externě lepená výztuž zahrnuje výztužné prvky ve formě 

lamel, tyčí a tkanin a to jak na bázi uhlíkových vláken – výrobky řady Carbopree, tak na bázi 

vláken skleněných – výrobky řady Glasspree. Jsme připraveni poskytnout projektantům  

i prováděcím firmám technickou pomoc při návrhu nebo realizaci zesilování konstrukcí.  

Obr. 5 Obr. 6 
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Eng. Claudiu Birta 

TUNELE SA Brasov & VIAB Consulting SRL Brasov, Romania, Valea Cetatii Av., 16, B22 

/ A / 20, 500255, tel. 0040.730.014.684, fax. 0040.368.816.539 

E-mail: claudiubirta@viabconsulting.ro 

 

ROAD NO. 60 TUNNELS AT IKSAL – NAZARETH SECTION (ISRAEL) 

 
1. GENERALITIES 

 

1.1. Identification of elements 

1.1.1. Work’s name: “Road No. 60 Tunnels at Iksaal -Nazareth Section” 

1.1.2. Designer: A. Rozen Engineering Ltd. Israel 

1.1.3. The Client: Ministry of Transportation Israel 

1.1.4. The Beneficiary: Public Work Department - Northern Region 

1.1.6. The Contractor: Roichman Bros. (Shomron) Infrastructure 1993 Ltd. Israel 

1.1.7. The Tunnelling Subcontractor: Tunnels Brasov S.A. - Romania 

1.1.8. Project Manager: eng. Claudiu Birta 

 

1.2. Technical Data 

The Project was build 2(two) parallel tunnels (A+B) with New Austrian Tunnelling Method 
(NATM) exclusive portals and slopes treatments. 

 

mailto:claudiubirta@viabconsulting.ro
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Tunnel A, L=310 m, 2+650 - 2+960 km 

Tunnel B, L=315 m, 2+651-2+966 km 

 Radius curve R=650 m,  

Longitudinal grade 4,5 ‰ 

Cross section: - intrados    S =  64,48  m2 

- extrados   S =   72,35 – 77,02  m2 

 1.3. Rock Geology and Geotechnical 

According to Geological Engineering Report and 25 boreholes with different length we 

consider following: 

a). Tunnel works must built under dolomite from Judea group and 2(two) formation 

Dir Hana & Sakhin. General aspect, Dir Hana formation is heterogeneous and with numerous 

facial changes; was identify clay chalk, limestone, finite lens and dolomite hardness varying 

from hard to soft. Sakhin formation is more homogeneous and is specially dolomite hardness 

varying from medium to soft. 

b). From geo-engineering viewpoint, rock can be divided on 2(two) main units: 

Massive Unite and Fractured Unite. A commune characteristic for both units is fragments 

dolomite. 

c). Alternation of rock bed with poor layers or very poor, that is under good layers we 

can have poor and very poor layers. This aspect can explain many phenomenon kastics. 

d). Underground water level is in depth, with much under tunnels alignment. But we 

can have local water infiltrations in time and after rain, to open cracks and karst cavities. 

 
  WEST PORTAL     EAST PORTAL 
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Evaluation system for tunnels mass rock phisico-mechanical properties  is RMR  
(Bieniawski). This system consider following 6 parameters for rock mass: uni-axial 
compression strengh (σc), quality rock index R.Q.D. (Rock Quality Designation), distance, 
declivity and cracks status, water infiltartion. 

Rock mass classification:  

No. Rock Mass Clasification R.M.R. 
1 Extremely Poor rock 15<RMR<30 
2 Very Poor rock 30<RMR<45 
3 Poor Rock 45<RMR<55 
4 Fair Rock 55<RMR<65 
5 Good Rock 65<RMR<75 
6 Very Good Rock RMR>75 

  

1.4. New Austrian Tunnelling Method 

The main stages for NATM are following: excavation, material transport, preliminary support 

and concret liner. 

 

a) Excavation can be: 

i. Mechanized: Excavator, hydraulic hammer and road header 

ii. Drill and blast 

No. Rock Mass Clasification R.M.R. Excavation Type Advance 
Length 

1 Extremely Poor Rock (EP) 15<RMR<30 Mechanized 1.50 m 
2 Very Poor Rock (VP) 30<RMR<45 Mechanized 2.00 m 
3 Poor Rock (P) 45<RMR<55 Drill & Blast 3.00 m 
4 Fair Rock (F) 55<RMR<65 Drill & Blast 3.00 m 
5 Good Rock (G) 65<RMR<75 Drill & Blast 3.00 m 
6 Very Good Rock (VG) RMR>75 Drill & Blast 5.00 m 
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Efficiency area on each type of excavation 
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Drill rig TAMROCK 980 G Super: 3 booms and basket boom 

 

We use on rig more Sandvik drill rods with different length by 1,50, 2,00, 3,00 & 4,00 m and 

Sandvik bits with buttons by 45, 51, 65 &73 mm 

For front charging we use gel explosive (israelian product) in plastic packs with different 

dimension (15 and 20 cm), weight (0,5kg/pc and 1 kg/pc) and detonators by different timing. 

Drill holes per each front were 150 -180 holes. 
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Holes number under diameter and          Explosive specific consumption term by                            
cross section                                                         hardness rock 

After complete excavation the average explosive quantity was 1,57 kg per excavated cubic. 

Removal volumes on each class rock impose a necessary of dumpers 20 to (8-10 mc) 

where each transport is 10 min is present below:  

 

Conclusion we used 1 excavator, 1 loader and 2 dumpers for removal excavated 

material. 

No. 

 

Class rock Removal 

Volume 

[cubm] 

Removal 

Time 

[hours] 

Number 

of 

dumpers 

1 Extremely poor 84 1,30 2 

2 Very poor 112 1,70 2 

3 Poor 162 1,70 2 

4 Fair 159 2,10 2 

5 Good 158 2,50 2 

6 Very good 260 4,10 2 
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b). Preliminary Support 

Support Type T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rock Class Very 

Good 

Good Fair Poor Very Poor Extremely Poor 

Shotcrete 5 cm 7,50 cm 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 

Wire mesh 

(layers) 

0 1 1 1 2 2 

Steel arch no no no no yes Yes 

Radial Rock 

bolts 2,50 – 4 m 

SWELLEX MN 24  

bitumen coated 

Cement grouted – 

S/N bolts 

galvanized coated 

Self Drilling 

Rock bolts 

Front 

consolidation 

Pipe Roofing, 15 m long, 20-25 pcs.  Pipe Roofing 

Top Heading 5 m 3 m 3 m 3 m 2 m 1,50 m 
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We used MAI M400 grouting pump      SWELLEX PSP 300 pump 

                           

SWELLEX Mn 24 rock bolts bitumen coated 

  

Cement grouted S/N bolts with all system (plates & nuts) galvanized coated. 

For preliminary support was use wet system with a concrete prepare by others contractors. 

The shotcrete equipment was a concrete pump Putsmeister BSA 1002 Multi with all shotcrete 

system from Putsmeister and air compressor equipment delivery 20 mc. 

Quantities recommendation for shotcrete mix 

Component Recommendation Source 

Cement Factor   Vandawalle 1991 

Fine mix, 0-4 mm 450-600 kg/m3  

Shotcrete, 0-8 mm 350-450 kg/m3  

Shotcrete, 0-15 mm 330-350 kg/m3  
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Ratio Water/cement   

Wet shotcrete: 0.4-0.5 Morgan 1991 

 0.5-0.65 Japan Tunnelling Assoc. 1991 

Shotcrete with fibber: ≤ 0.5 Austrian Concrete Society 1990 

Ratio sand/aggregate 0.55-0.60 Japan Tunnelling Assoc. 1991 

Ratio aggregate/cement 3.5 : 1 – 4.0 : 1 Sprayed Concrete Assoc. 1990 

 

Recommendation for accelerator ratio from shotcrete 

Characteristics/Specification Source 

Recommendation 
Quantity: 

  

Powder Type  6-8% Austrian Concrete Society 
1990 

 medium 6% EFNARC 1992 

Liquid Type 4-6% Austrian Concrete Society 
1990 

 6-8% EFNARC 1992 

Liquid glass 10-15% Austrian Concrete Society 
1990 

Unspecified 2-5% Morgan 1991 

Dry mix 4-7% Japan Tunnelling Association 
1991 

Wet mix 5-10% Japan Tunnelling Association 
1991 

Admissible Quantity:   

Powder Type ≤ 10% Austrian Concrete Society 
1990 

Liquid Type ≤ 8% Austrian Concrete Society 
1990 

Unspecified ≤ 3% (experience de ≥5 
years) 

SANCOT 1991 
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Admissible Strength loss   

Powder Accelerator ≤ 45% Austrian Concrete Society 
1990 

Liquid Accelerator  ≤ 30% Austrian Concrete Society 
1990 

Approved Test:   

Proctor Test to 10 min ≥ 130 N EFNARC 1992 

Water-soluble 
Aluminates 

≤6%  

If shotcrete is expose to 
water with content by  

SO2 >600  

Austrian Concrete Society 
1990 

Rebound 

Pass shotcrete by nozzle but didn’t adhere on the shotcreting wall. 

 
 

Diagram for evaluation specified shotcrete discharge function be over-excavation and 

shotcrete layer thickness. 

Note: Legend has shotcrete layer thickness in cm. 
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Charging moment    Connection tunnel 

 

After analise in advace function impose by rock class result following vault excavation 
ritm: 

EVALUATION OF AVERAGE TOPHEADING PROGRESS 

     LONG TUNNELS  

      0,49 0,51  

  rate WT rate c length "A" "B"  

  m/month % m/month tot Lg month lg month  

very good   0  0  0   

good 137 0,65 89 80 39 0,4 41 0,5  

fair 135 0,70 95 230 112 1,2 118 1,2  

poor 128 0,60 77 190 93 1,2 97 1,3  

very poor 79 0,50 40 115 56 1,4 59 1,5  

extreme 
poor    0  0  0   

total:       615   4,3  4,5  

           

AVERAGE RITM 70,5 m/month     

           

TOTAL TIME 8,7 Months     

NOTE: WT-effective working time/work programme    
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Conclusion 

This project was a good experience for our company, where tunnelling team shown in Israel 

that with a good financial and technical support, it have enough knowledge for built 

underground works in a short time. 

In finally, but not in the last time we can tell this project was finished in short period with all 

bad geological conditions. 
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Ing. Doru Zdrenghea 

ISPCF - Institute for Studying & Projecting for Railways, Blvd. Dinicu Golescu 38, A Gate, 
Bucharest, tel.: + 40 213 160 190 
 

REHABILITATION OF POARTA TUNNEL 

 
CHAPTER 1 SUMMARY 

Poarta tunnel is situated on railway track Bucharest – Jimbolia between km 436+168 – 

437+036, and was built in years 1967-1970 in track version and parallel with the old tunnel, 

due the action of electrification of the main railway track Bucharest – Craiova – Timisoara. 

The execution method for this tunnel was the classic Austrian method. The cross section which 

was choose it is for single track (one track), which can be applied also for electric dimensions, 

in a ovoid shape, composed from two reinforced concrete layers, closed at the base by a 

reinforced concrete block turn vault. Between these two reinforced concrete coats it was 

previewed a intermediary waterproofing done from aluminum folly by o.5 mm thickness, 

between 2 layers of bitumen membranes and 4 layers of rubber bitumen. 

 The portals are composed by simple concrete with false bandeau of masonry with 

assize and concrete slabs. 

 During the exploitation time of the tunnel, at intraback were showed up big water 

infiltrations which produced big degradations of the vault and walls, and in the months with 

low temperature it’s creating ice icicle which affected the electric contact line and the access 

dimensions. 

 From the geotechnical study results that the zone which is crossed by tunnel it is a hill 

zone, composed from sedimentary of marne-clay, with intercalations of deposits by porous-

permeable materials, composed from gravels. 

 During the wet periods, inside the gravels it’s accumulates big quantities of water, 

which for the reason of big filtering coefficient of the gravels, migrates easily in the neighbor 

areas, so also toward the coat of tunnel. 

 The gravel deposits and sands met during the geological studies are filled with clay, and 

sometimes it seams to be clean, having instead a medium compression. In the geological 

drillings were found out water in two sandy complex. The underground water is situated in 

superior sandy complex and gravels above of marnes horizontal. 
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 Because of the big thickness of clay layer (approximately 15.00 m), the waters from 

this complex don’t communicate with the water under this. Water don’t circulate free in layer, 

but appears under a form of bags. 

From the analyze of the cotes where water shows up, can be seen that toward the central part 

of the tunnel it’s creating a balance, the waters being guide to the heads of this. At the contact 

with the sediments of marnes-clay where are situated the aquifer gravels, the water from rains 

and snow it’s mineralizing, so in the end the underground water which results has a modified 

chemical structure and affects the integrity of the tunnel coat. 

Respect of the geological profile described above, results that the tunnel was executed in the 

following zones: 

• Km 436+168 - 436+250 şi 436+925 - 437+036 zones in the sandy layer with 

intercalations of gravels and clay; 

• Km 436+250 -436+325 şi 436+850 – 436+925 zones with marnes layers, with 

intercalations of grey sand very tiff (cram); 

• Km 436+325 – 436+850 a zone with sand complex with intercalations of tiff gravels, 

with small quantities of water. At the execution of the tunnel were met some difficulties 

caused by the soil nature, which in water presence it was bubbled and it was damaged, 

resulting local collapses and resulting also the compression of the head gallery with 

2.00 – 2.50 m on some areas. 

The waters from infiltrations, which penetrate at the intraback of the tunnel, are not part of 

joints of straight walls – vault or part of joints between the rings, resulting the fact that is no 

any concordance between the joints of external coat and from inside coat. 

Inside the tunnel the main reviled damages were: 

• infiltrations under the shape of drops, leakages, wet zones, ice icicle and ice blocks or 

effects of these under the shape of deposits (efflorescence) and concretions; 

• damages of the coat tunnel under shape of ex-folly or voids, corrosions, porosities or 

segregations. 

Infiltrations and effects of these were reviled in the following zones: 

• Drops on vault, on small areas; 

• Droppings and leakages on the straight legs; 

• Wet zones on vault and on the straight legs; 

• Ice icicle and ice stones on the straight legs; 
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• Deposits of salts (efflorescence) were reviled in general around the wet zones and 

rarely independent; 

• Concretions; 

Degradations of the inside coat: 

• voids in coat; 

• damage concrete; 

• Crack at km 436+882 right. 

 

CHAPTER 2. PROJECTED WORKS AND THEIR EXECUTION 

According with the technical expertise done by Mr. prof. dr. eng. Teodor IFTIMIE, the ISPCF 

(The Institute for Studies and Design in Railways Bucharest) started to prepare the design of 

rehabilitation of the tunnel. The projected works were the following: 

• The consolidation trough internal injections in the mass of inside coat of the zones with 

fissures and cracks with polyurethane resins with high mechanical resistance; 

• Sealing of the inside coat by injections with 2C polyurethanes resins; 

• The consolidations of zones with damaged concrete; 

• Intraback drainage; 

 

According with damages relived and of infiltrations, the works for sealing were executed by 

S.C. Tunele S.A. – Brasov, with injections of 2C polyurethanes resins with high mechanical 

resistance, according with the following technology: 

 
• were delimitated the exact surfaces which have to be treated; 
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• The wet surfaces on which were executed the injection works were cleaned, washed 

with water and flushing with pressured-air; 

• were executed the drilling holes for injection, on 30 cm deep, and the distance between 

the axes of 25 cm; 

• were montage the injection tubes, and the injection devices (packers) were installed and 

fixed in such way to can not be take out from the hole because of the pressure from 

injection; 

• The injection on one packer was done till the moment when injected material get out 

from the neighbor holes which were not been injected, or till the pressure of injection 

rise to manometer over the pressure set to the injection pump (pressure which is 

established in site by the executor and designer); 

• The pressure was followed on the manometers, installed on the injection gun and also 

to the injection pump. In this way the differences appeared between the pressure from 

packers and the one from pump, indicates a changing of the consistence of the injected 

material; 

 
 

The reparation of the fissures and cracks was executed like following: 

• Were done the injection holes with an inclination respect of the fissure surface which 

crossing inside the coat, under an angle of 45°. 

• It was closed the fissures on the surface with gel-paste; 

• It was injected resin inside the fissures; 

The injections works were executed with specialized and qualified staff, from a rail platform, 

due the track closing or between the traffic windows of 6 hours/day and shift, with the turn off 

under the tension of the electric contact line. 
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The consolidations of the damaged concrete zones were executed following the technological 

process: 

• Was hammered the concrete on a deep of 4-6 cm until the rods from the inside net 

were released from the reinforcement of the coat; 

• Was cleaned, washed and painted with cement milk (suspension). 

• Was concreted the zone. 

The works of drainage at intraback were executed in this way: 

• were executed diggings in tale-swallow shape; 

• were executed drillings at the end of diggings at +4.30 m from Superior Level of Cross 

Beam, by 30 cm deep for collecting of the water from extraback; 

• were installed the semi tubes from PVC – GD – Ø63 x 4,7 mm; 

• were covered the semi tubes with a geotextile layer; 

• Were concreted the zones with concrete C 12/15. 

 

CHAPTER 3. CONCLUSIONS 

The rehabilitation works of the tunnel were finished in the autumn of year 2008. 

Respect of the classic waterproofing works from extraback with membranes and access trough 

head gallery and climbers, works of waterproofing by injections has the following advantages 

and disadvantages. 

Advantages: 

• alert execution, superior respect of the classics technologies (1m/day in windows traffic 

or 3 m/day due of total closing of traffic). Result: shorter terms of execution; 

• reduced manpower; 

• reduced job-site organization; 

• much more cheaper even in case of continuously sealing; 

• easy post-intervention; 

Disadvantage: 

• Disturbing of the traffic. 

 

The usage of the polyurethane resins for sealing and consolidation of the underground 

constructions in Romania leads to revile of some problems with which were confronted the 

designers and executors: 
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• The necessity of regulations (norms, guides) or of a practice code for usage and put in 

work of those resins; 

• The necessity of preparation of a design specialists and of a specialized technical staff 

(including execution teams) at the entrepreneurs implicates in these kind of works, due 

the realization of training course; 

• Realization of a tests and research works who contribute to the improvement of these 

technology and to increasing of the beneficiary trust. 



KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

Adresa:  VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
  L. Podéště 1875, 708 00  Ostrava-Pustkovec 
Telefon/fax: 597321943 
http://fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/224 

 
Základní údaje: 
Vedoucí katedry: Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.  tel.: 597321373 
        e-mail: eva.hrubesova@vsb.cz 
Kontaktní osoby: Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc.  tel.: 597321944 
        e-mail: josef.aldorf@vsb.cz 
   Doc.Ing. Robert Kořínek, CSc. tel.: 597321942 
        e-mail: robert.korinek@vsb.cz 
    
Zaměření katedry: 
Katedra je pedagogicky i vědecko-výzkumně zaměřena na problematiku obecné geotechniky 
(mechanika zemin, stabilita svahů a sanace poruch provádění podzemních objektů 
v podzemním inženýrském stavitelství i důlní výstavbě, trhací práce a rozpojování hornin, 
ražení a hloubení podzemních děl, geotechnické stavby, úprava vlastností hornin a zemin, 
zakládání staveb, statické výpočty konstrukcí podzemních děl, geotechnický monitoring a 
inverzní analýza) a geotechnických konstrukcí. 
V pedagogické činnosti katedra garantuje studijní obor čtyřletého bakalářského a navazujícího 
1,5 letého magistrerského studia 3607T035 GEOTECHNIKA, který je realizován kreditním 
způsobem, jež umožňuje vhodnou volbou volitelných předmětů akcentovat užší specializaci 
v dané problematice. Obor je zaměřen na navrhování a technologii výstavby podzemních 
objektů včetně výztužních konstrukcí. Mezi tyto objekty patří zejména liniová a prostorná 
podzemní díla různého účelu (silniční a železniční tunely, metro, podzemní kaverny, městské 
kolektory, podzemní objekty výrobní, sportovní, společenské, garáže, apod.). Studium se 
zabývá také zakládáním staveb, sanací poruch zemních konstrukcí, zpevňováním hornin a 
zemin a environmentální geotechnikou. Rovněž je možno je zaměřit na investiční hornické 
objekty (překopy, jámy, štoly, zásobníky, chodby a jiné). 
V postgraduálním, doktorském studiu je katedra garantem studijního oboru 2102V002 
GEOTECHNIKA, který je logickým pokračováním výše uvedeného magisterského studia, 
přičemž prohlubuje jeho poznatky a klade důraz na samostatnou vědeckou práci doktoranda. 
Základním objektem zájmu je horninový masiv v celé své šíři a komplexnosti. Cílem studia je 
zvládnutí problematiky „práce s horninou a v horninovém prostředí“. Obor je systémový, 
založen na multidisciplinárním pojetí, což nejlépe dokumentuje nezanedbatelný podíl 
odborníků řady špičkových geotechnických pracovišť ČR při zajištění výuky v oboru (Ústav 
geoniky AV ČR a další). Obsah oboru odpovídá studijním směrům rozvíjeným ve vyspělých 
zemích, jakými jsou např. Rock Engineering, Felsbau, apod. 
Katedra rovněž spolugarantuje doktorský studijní obor 3607V007 HORNICKÉ A 
PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ. 
 
Laboratoře katedry: 
• Laboratoř geotechniky ke stanovení fyzikálně-mechanických, fyzikálně-chemických 

popisných pevnostních a přetvárných vlastností zemin (oedometry s předním a zadním 
zatěžováním, prosévací přístroj, acidimetr, propustoměr, Attebergův přístroj, termostaty, 
sušáky, penetrometr, přístroj CBR, betonoskop, dynamická penetrační souprava, 
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dynamometr, deformometr, zatěžovací desky – statická a dynamická, Proctor, krabicový 
smykač, triaxial apod.). 

• Laboratoř matematického modelování pro: 
- numerické 2D a 3D výpočtové systémy: FLAC, UDEC, FEAT, EXAMINE 3D, 

PHASE 2D, TUNNEL, SBETA, GEM 22, DSC, PLAXIS 2D a 3D, GID; 
- geotechnické výpočty: GEOSTAR, GEO 36, UNWEDGE, SWEDGE, ROCKDATA, 

CESAR-LC PC, PLAXFLOW, GALENA, LAYMED; 
- vlastní software: úlohy inverzní analýzy – INVERZ 1-4, INVERZET, MERENI, 

EKVIVAL; analytické výpočty napěťo-deformační situace v horninovém masivu 
kolem podzemních děl – MUSCH, a ve výztuži podzemních děl – TUNKOT. 

• Laboratoř geotechnického monitoringu 
Součástí nově budované laboratoře geotechnického monitoringu jsou následující 
monitorovací zařízení: inklinometr, extenzometr, konvergometr, piezometr, plochý 
dynamometr (tlaková buňka), náklonoměr, dilatometr, presiometr a zařízení pro sledování 
teplotních projevů. Organizačně zde patří i laboratoř technické seismicity zatím vybavená 
seismickou aparaturou GER-16 (Švýcarsko) a příslušným počítačovým software, GPS, 
budovaná ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR. 

 
Zaměření výzkumných aktivit: 
• rozpojování hornin a trhací práce 
• výstavba a sanace podzemních děl v obtížných podmínkách 
• vyztužování podzemních děl 
• statické výpočty výztuží podzemních děl a stability horninového masivu 
• geotechnické stavby 
• chování a změny horninového prostředí následkem antropogenních a přírodních činitelů 
• inverzní analýza 
• geotechnický monitoring 
• úprava vlastností zemin a hornin, kotvení hornin, vyztužování zemin 
 
Nabízené služby pro praxi: 
• poradenství v oblastech: rozpojování hornin a trhací práce, výstavba a sanace podzemních 

děl, vyztužování podzemních děl, seismické vlivy odstřelů 
• výpočty, dimensování a posuzování výztužních konstrukcí podzemních děl 
• výpočty geotechnických konstrukcí: pažení stavebních jam, podzemních stěn, opěrných 

zdí, základových konstrukcí apod. 
• posuzování stability zemních svahů, skalních stěn, zářezů, násypů a návrhy sanací poruch 

těchto konstrukcí 
• modelování chování horninového prostředí následkem antropogenních vlivů a přírodních 

činitelů vč. návrhů systému geotechnického monitoringu 
• stanovení geotechnických charakteristik horninového prostředí postupy inverzní analýzy 
• laboratorní měření z oblasti mechaniky zemin 
 
Reference: 
• Kolektiv katedry byl a je úspěšným řešitelem grantových úkolů GAČR (10), úkolů 

specifikovaného výzkumu CEZ (1), výzkumných úkolů fondu rozvoje a TARP MŠMT (5) 
a mezinárodních výzkumných ukolů INTAS (1). Podrobná specifikace na adrese fakulty. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstupní numerický model pro návrh ostění tunelových trub tunelu Valík. 
 
 

 

 

Celkový pohled po dokončení 
výstavby tunelu Valík 
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