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OVĚŘENÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ KOTEVNÍ TECHNOLOGIE V 
PODMÍNKÁCH DOLU NOVÁKY 

 
Abstrakt:  
Deformation of longwall gates are significant mining complication in conditions of mining of 
thickness brown coal seams. Difficult mining conditions are coped with standard way – 
reduced steel arch support spacing, wood polygon supports and timber poles etc. Presented 
contribution introduces the first step to application bolt technology for strengthening of 
current longwall gate support. In roadway No. 111 114-05 was installed dozen set of glass 
fibre reinforce plastic grouted rockbolts K60-25 by polyester resin Lokset in conditions of 
Nováky Colliery. Afterwards it was carried out pull tests of rockbolts, their assessment and it 
was defined recommendation for rockbolts using in conditions of Nováky Colliery. 
 
1. ÚVOD, VYMEZENÍ PROBLÉMU 

Stabilita porubních chodeb v podmínkách hornonitrianských uhelných dolů je stále 
v centru pozornosti odborné hornické veřejnosti. Dosavadní poznatky a zkušenosti potvrdily, 
že ani podpěrné výztuže s vysokou únosností nezabrání v podmínkách tercierního souvrství 
výrazným deformacím, které souvisejí s mechanizmem přetváření hornin v okolí chodby. Je 
proto nutné hledat další možné postupy zesilování podpěrné ocelové výztuže chodeb. Jednou 
z možností je využití moderní kotevní výztuže, která by byla schopna zpevnit horniny v okolí 
důlního díla, případně přenést část zatížení podpěrné výztuže dále do masivu.  

Základním předpokladem použití kotevní výztuže je dosažení dostatečné fixace kotevních 
prvků ve vývrtu. Z možných způsobů ukotvení svorníků v masivu se  v daných podmínkách 
jeví jako perspektivní použití lepených kotev s tmelem na bázi syntetických pryskyřic. Pro  
úvodní zkoušky jsme na základě zkušeností s kotvením svorníků v uhlí v OKR zvolili 
standardní polyesterové ampule Lokset v kombinaci se sklolaminátovými tyčemi.  
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Ověření možnosti použití kotevní technologie v podmínkách Dolu Nováky bylo 
realizováno na porubní chodbě 111 114-05 vedené v hloubce cca 300 m pod povrchem. 
Celkem bylo instalováno 12 ks svorníků  Rockbolt K60-25 délky 2 a 3 m pomocí lepících 
ampulí Lokset HS Slow. Pro instalaci svorníků byly vrtány vrty průměru 35 mm. Uvedený 
průměr vrtů byl stanoven jako přijatelný kompromis mezi požadavkem instalace svorníků dle 
návodu výrobce (průměr 28 mm) a zkušenostmi získanými při vrtání standardních vývrtů 
průměru 42 mm v daných geologických a geomechanických podmínkách. Vrty pro svorníky 
byly vrtány ručním rychlovrtným strojem se vzduchovým výplachem. Pevnostní parametry 
použitých svorníků udáva tab. 1. Pro tahové zkoušky instalovaných svorníků byl použit 
tahoměr TORO 2. Jako přechodový prvek svorník–tyč tahoměru byl použit upravený ocelový 
spojník délky 200 mm s navařenou maticí M24, který byl před použitím in-situ testován 
v laboratoři.  

Tahové zkoušky svorníků in-situ byly prováděny podle metodiky ISRM (Ulusay & 
Hudson 2007). Zároveň bylo u těchto zkoušek přihlédnuto k místním geologickým a 
hornickým podmínkám. 

Tabulka 1: Vybrané vlastnosti svorníkové tyče Rockbolt K60-25 (Minova 2008) 

Parametry Jednotka Hodnota 

Vnější průměr tyče (přes závit) mm 25 

Celková průřezová plocha svorníkové tyče mm2 430 

Únosnost v tahu na mezi pevnosti kN >350 

Únosnost závitu (ocelová matice 100 mm) kN 180 

Únosnost závitu (FRP matice 70 mm) kN 70 

Poměrné protažení na mezi pevnosti % 2,5 

Modul pružnosti sklolaminátového svorníku GPa 40 

 
2. PŘÍRODNÍ A HORNICKÉ PODMÍNKY 

Produktivní vrstvy Novácké uhelné pánve jsou tvořeny písčito-jilovitým vývojem s 
jednou, bilanční uhelnou slojí, vykliňující k okrajům pánve. Uhlí patří do skupiny 
hnědouhelných humitů a stupeň prouhelnění odpovídá převážně hnědouhelné ortofázi s 
ojedinělým výskytem hnědouhelné metafáze. Mocnost bilanční sloje je proměnlivá 
a pohybuje se průměrně okolo 9 m. V uhelné sloji se vyskytuje řada stálých tufitických až 
jílových proplástků o mocnosti     5 - 20 cm. Generální úklon sloje se pohybuje od 2o do 10o k 
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JV. Nadloží uhelné sloje tvoří pelitické sedimenty (v provozní praxi označované jako 
nadložní jíly). Vyšší nadloží je pak tvořeno detriticko-vulkanickou formací lehotského 
souvrství. Celé ložisko je porušeno složitým systémem tektonických poruch. Hlavní směr 
tektonických poruch je SV-JZ. Tektonická porušenost vytváří na ložisku příkopové 
propadliny, které jsou v příčném směru rozděleny menšími tektonickými poruchami (Havlena 
1964). 

Pevnost v prostém tlaku jednotlivých částí sloje kolísá v intervalu 15 – 26 MPa. Objem 
vody v uhelné sloji je velmi výrazný a kolísá v intervalu 30 - 38 %.  
Porubní chodba 111 114-05 je v oblasti realizovaných zkoušek ražena ve střední části uhelné 
sloje s výskytem proplástku G v horní třetině raženého profilu (obr. 1). Důlní chodba byla 
ražena pomocí  kombajnu v uzavřené ocelové obloukové výztuži průměru 3,7 m, 
hmotnostním stupni K-24 s roztečí budovaných oblouků 0,3 m. 
 
3. POPIS  SITUACE A PRŮBĚH EXPERIMENTU 

Pro realizaci prací byly vybrány dvě staničení na ražené porubní chodbě 111 114-05. 
Schéma rozmístění vývrtů se svorníky a jejich označení ve vybraných staničeních podává  
obr. 1.  

Vývrty pro svorníky byly navrtány v odpažené části výztuže chodby, která vznikla 
v každém staničení ve stropě, boku a počvě chodby odpažením jednoho kompletu oblouků 
TH výztuže a vyřezáním okna v dřevěném obložení za výztuží. Ústí vrtů bylo v nutných 
případech (bok a počva) upraveno pro účely tahových zkoušek do kolmé roviny ke 
svorníkové tyči. Vzdálenost ústí jednotlivých dvojicí vrtů se pohybovala podle místních 
podmínek mezi 0,5 - 1,0 m.    

Obr. 1: Schematické rozmístění testovaných svorníků v profilu 
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Svorníky Rockbolt K60-25 byly do vrtů instalovány pomocí lepících ampulí Lokset HS 
Slow o délce 500 mm. Teoretický výpočet předpokládal, že pro svorník délky 2 m budou 
použity 2 ampule lepidla Lokset (zalepení svorníku v délce 1 m) a pro svorník délky 3 m 
budou použity 4 ampule lepidla Lokset (zalepení svorníku v délce 2 m. Po instalaci svorníků 
byla měřena skutečná délka nezalepené části svorníku a bylo ověřeno splnění výchozích 
předpokladů.  

Po instalaci svorníků a čekací době cca 4 hodiny byla zahájena vlastní fáze testování 
tahové únosnosti svorníků. Byl použit tahoměr TORO 2 se zatěžovacím válcem s převodní 
silovou konstantou 3,8 kN/MPa a ručním čerpadlem do 60 MPa. Ruční čerpadlo bylo 
vybaveno jak běžným manometrem tak i elektrickým snímačem tlaku média. Testovaný 
svorník byl tažen na jeho konci pomocí hydraulického válce tahoměru prostřednictvím 
upraveného ocelového spojníku (viz výše), který spojuje samotný svorník a tažnou tyčí 
tahoměru (obr. 2). Sklolaminátový svorník byl zašroubován ve spojníku v délce 200 mm, pro 
zajištění přenosu vyšší úrovně tahové síly než je tomu v případě doporučených běžně 
používaných ocelových matic s délkou 100 mm, resp. FRP matic délky 70 mm (viz tab. 1). 

Pro měření protažení resp. vysouvání svorníku bylo použito laserového dálkoměru 
s registrací odečítaných hodnot vzdáleností spolu s daty z tlakového snímači na tahoměru do 
záznamového souboru řízeného programem na PC (obr. 2). Tato aparatura  registruje 
skutečný pohyb konce svorníku bez ohledu na případné zatláčení opory tahoměru do masivu. 
Přesnost odečtu hodnot dosahuje ± 1 mm. Následné zpracování naměřených dat bylo 
provedeno v prostředí komerčního software MS Excel. 

Obr. 2:  Příklad realizace tahové zkoušky (svorník 76B3); A – svorník s 
instalovaným  válcem tahoměru, B – laserový dálkoměr,  C – ovládací ruční 
čerpadlo  tahoměru; D – sběrné a řídící PC 

A B 

C 

D 
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4. HODNOCENÍ TAHOVÝCH ZKOUŠEK 

Účelem prováděných zkoušek bylo stanovit tahovou pevnost instalovaných lepených 
sklolaminátových svorníků Rockbolt K60-25 pomocí ampulí Lokset HS Slow v podmínkách 
in-situ. V průběhu tahové zkoušky byla zaznamenávána aplikovaná tahová síla na svorník 
a k tomu odpovídající vysunutí konce svorníkové tyče. Naměřená data byla zpracována do 
grafů znázorňujících závislost tahové síly a vysunutí konce svorníkové tyče (viz obr. 3 – 5). 
Naměřené hodnoty aplikované tahové síly a vysunutí konce svorníkové tyče jsou pro 
názornost proloženy trendovou křivkou vystihující chování svorníku při tahovém namáhání. 
Do stejného grafu je rovněž vykreslena přímka znázorňující elastické prodloužení nezalepené 
části testovaného svorníku příslušející aplikované tahové síle pro účely zhodnocení deformací 
připadající zalepené a nezalepené části svorníkové tyče. Parametry pro výpočet elastické 
deformace svorníkové tyče vycházení z vlastností použitých svorníků (tab. 1) a měřené délky 
nezalepené části svorníku. Z naměřených dat jednotlivých tahových zkoušek byla hodnocena 
hodnota dosažené maximální tahové pevnosti, hodnota vysunutí konce svorníkové tyče při 
maximální tahové pevnosti a hodnoty deformací připadající zalepené a nezalepené části 
svorníkové tyče. Naměřené hodnoty shrnuje tabulka 2.  

Na obr. 3 – 5 jsou znázorněny typické průběhy tahového zatěžování testovaných svorníků. 
Tahové zkoušky lze na základě průběhu tahového zatěžování a způsobu porušení rozdělit do 
následujících skupin: 
• A (82S3, viz obr. 3) V ideálním případě docházelo u této skupiny víceméně k lineárnímu 

průběhu tahového zatěžování až do dosažení maximální tahové pevnosti svorníku. Při 
dosažení maximální tahové síly nastalo náhlé porušení samotného svorníku, popř. porušení 
mechanického spoje svorník–tahoměr. 3 případy. 

• B (76S3, viz obr. 4) U této skupiny svorníků vykazovalo vlastní tahové zatěžování výrazný 
nelineární průběh, v některých případech s jednou nebo i více oblastmi pravděpodobného 
prokluzu svorníkové tyče v zalepené části do dosažení maximální tahové pevnosti 
svorníku. Při dosažení maximální tahové síly docházelo k porušení samotného svorníku. 4 
případy. 
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Obr. 5: Graf tahové zkoušky svorníku 76P2 (svorník do počvy délky 2 m ve staničení 

Obr. 3: Graf tahové zkoušky svorníku 82S3 (svorník do stropu délky 3 m ve 
staničení 82 m) 

Obr. 4: Graf tahové zkoušky svorníku 76S3 (svorník do stropu  délky 3 m ve staničení 
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• C (76P2, viz obr. 5) tahové zatěžování vykazovalo víceméně lineární průběh (v jednom 
případě výrazný nelineární– viz skupina B) do oblasti maximálního tahového zatížení. U 
všech svorníků v této skupině nedochází při dosažení maximální tahové síly k porušení 
samotného svorníku, dochází pouze k  vysouvání svorníku s klesající tendencí tahového 
zatížení. 5 případů. 

Na základě výše uvedených výsledků provedených tahových zkoušek, zkušeností 
získaných při realizaci vrtů pro svorníky a zkušeností získaných při instalaci svorníků byly 
formulovány následující závěry: 
• Všechny instalované svorníky mimo svorníku 82P3 vykazují dobrou tahovou únosnost na 

srovnatelné a vyšší úrovni než představuje únosnost FRP matice (70 kN). 
• 7 svorníků (cca 60 %) vykazuje dobrou tahovou únosnost přesahující příp. téměř 

dosahující (svorník 82B2) únosnosti ocelové matice délky 100 mm (180 kN). 
• V 7 případech, kdy došlo k porušení vlastního svorníku, matice nebo nástavce, je skutečná 

pevnost ukotvení vyšší než maximální naměřená hodnota. Pouze v 5 případech byla 
překročena pevnost ukotvení svorníku v hornině a došlo k vysunutí svorníku z vývrtu. 

Z toho u 4 svorníků se jednalo 
o svorníky instalované do 
počvy. U všech těchto vrtů lze 
vzhledem k jejich orientaci 
předpokládat vyšší stupeň 
znečištění stěn vrtu uhelným 
prachem a vrtnou drtí jakož i 
zvýšené působení  vody, než u 
vrtů orientovaných do stropu 
a boků. Ve dvou případech 
byla tato skutečnost ještě navíc 
ovlivněna přítomností vody na 
počvě (svorníky 82P2 a 82P3). 

• Relativně nižší dosažené 
hodnoty tahové pevnosti při 
porušení svorníkových tyčí při 
zkouškách v bocích důlního 
díla (viz tab. 1) byly podle 
našeho názoru způsobeny 
problematickou přípravou 
boku důlního díla do roviny 

Obr. 6:  Příklad deformace svorníku po tahové zkoušce (svorník 
 76B3 s nasazeným upraveným ocelovým spojníkem) 
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před samotnou zkouškou. Svorníková tyč nebyla při zkoušce namáhána prostým tahem, ale 
zatěžována kombinovaným namáháním (tahem i ohybem), což vedlo k její destrukci 
v místě napojení na tahoměr (obr. 6). 

• Vzhledem ke skutečnosti, že při praktickém použití svorníkovací technologie se 
předpokládá větší délka ukotvení svorníků (nejlépe po celé délce, tedy min. 2 m) jsou pro 
úvahy o pevnosti ukotvení relevantní výsledky zkoušek 3 metrových svorníků. Z výsledků 
zkoušek vyplývá, že tahová pevnost kvalitně instalovaných svorníků (délky 3m se 
zalepenou částí o délce 2 m) bude vždy větší než zaznamenané hodnoty 131 – 228 kN a 
v dobře připravených a vyčištěných vrtech lze dosáhnout pevnosti ukotvení vyšší než je 
tahová pevnost svorníku (daná pevností spoje). 

Tabulka 2: Výsledky tahových zkoušek svorníků 

Max. 

síla 

Vysunutí 

při 

maximální 

síle 

Typ porušení 

Deformace 

připadající 

nezalepené 

části při max. 

síle 

Deformace 

připadající 

zalepené části 

při max. síle 

Číslo 

svorníku 

(kN) (mm)  (mm) (mm) 

76B2 149 22 utržen (ohyb) 8 14 

76B3 186 27 utržen (ohyb)  10 17 

82B2 176 21 utržen (ohyb) 9 12 

82B3 131 18 utržen (ohyb) 7 11 

76S2 154 44 neutržen, vysunutí 9 35 

76S3 193 23 utržen, za spojníkem 11 12 

82S2 188 22 svléknutí spojníku ze svorníkové tyče  10 12 

82S3 228 24 Porušení matice spojníku 13 11 

76P2 107 16 neutržen, vysunutí 5 11 

76P3 228 26 neutržen, vysunutí 12 14 

82P2 210 33 neutržen, vysunutí 9 24 

82P3 66 6 neutržen, vysunutí 3 3 
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5. ZÁVĚRY 

Na základě formulovaných závěrů, zkušeností získaných při instalaci svorníků i tahových 
zkouškách je možné konstatovat, že v podmínkách Dolu Nováky je možné dosáhnout 
vyhovující pevnosti ukotvení sklolaminátových svorníků. Při instalaci svorníků je však 
nezbytné dbát na zajištění dobré čistoty stěn vrtů pro svorníky, zejména  realizovaných do 
počvy. Výsledky zkoušek potvrzují možnost aplikace kotevních prvků v podmínkách 
hornonitrianských dolů a vedou  k přípravě další etapy výzkumu, která se soustředí na 
realizaci zkušebních úseků pro ověření stabilizačních vlastností a dimenzování zesilující 
kotevní výztuže. 
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