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TECHNIKA GŁĘBOKIEGO KOTWIENIA Z UŻYCIEM KOTWI 
LINOWYCH I ŁADUNKÓW KLEJOWYCH W ŚWIETLE TESTÓW NA 

KOPALNI CHWAŁOWICE  
 

Abstract: 
The paper presents the course and conclusions from the anchoring tests performed using 
modified cable bolts and resin capsules which took place in a coal mine Chwałowice. During 
the tests KLW type cable bolts of the special design made by Minova Arnall, as well as resin 
capsules from Minova Ekochem have been used.  
 
Wstęp  

Od pewnego czasu obserwuje się stały wzrost zainteresowania i zastosowania wysokiego 
kotwienia przez kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Kotwienie tego typu, jak wykazały 
dotychczasowe doświadczenia, powoduje wyraźną poprawę stateczności wyrobisk. 
Wzmacnianie chodników przyścianowych wysokim kotwieniem powoduje znaczne 
zmniejszenie oddziaływania ciśnień i pozwala na lepsze utrzymanie wyrobisk za ścianą. 
Również w pokładach tąpiących tego typu obudowa powoduje osłabienie skutków tego 
zjawiska w wyrobiskach. Z tych to przyczyn kotwienie wysokie znajduje coraz więcej 
zwolenników. Typowa wysokość kotwienia to 6 m, lecz w niektórych przypadkach, po 
rozpoznaniu warunków geologicznych, projektanci i rzeczoznawcy zalecają nawet kotwienie 
na wysokość 11 m. Dotychczas technologia ta była wdrażana za pomocą kotwi strunowych i 
linowych. Kotwie strunowe mogą być wklejane ładunkami klejowymi lub zaprawami 
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cementowymi, natomiast kotwie linowe z racji swojej giętkości - jedynie za pomocą zapraw 
cementowych (np. Cement KL produkcji Minova Ekochem S.A.). W odpowiedzi na stale 
rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkt firma Minova Arnall wspólnie z Minova 
Ekochem wykonała szereg prób ruchowych z użyciem kotwi typu KLW. Są to kotwie 
specjalnej konstrukcji, produkowane w oparciu o liny o średnicy 15,5 lub 18 mm i 
posiadające odpowiednią rurę usztywniającą. W czasie opisanych prób kotwie te były 
instalowane przy użyciu ładunków klejowych różnego typu. Łatwość i pewność instalacji, 
oprócz w/w zalet, zjednała szybko tej technice kotwienia wielu zwolenników. 
 
Kotwie linowe typu KLW 

Kotwie KLW-18 (o nośności 300 kN) są wykonane z liny o średnicy 18mm, natomiast 
KLW-15,5 z liny o średnicy 15,5 mm (nośność 200 kN). Górny koniec liny jest jednostronnie 
ścięty co ułatwia przebicie ładunków klejowych. Na linie wykonane są klatki o długości 
100mm i średnicy 20 do 28mm. Klatki powodują lepsze wymieszanie kleju jak również 
powodują korzystniejszy rozkład sił działających na kolumnę spoiny wokół liny. Klatki po 
wypełnieniu klejem działają jako sztywne wybrzuszenia w stosunku do otaczającej kolumny 
klejowej. Wybrzuszenia klatek wyzwalają znaczne prostopadłe do ścianek otworu siły 
ściskające spoinę, zmniejszając tym samym siły ścinające równoległe do osi otworu. W 
efekcie lina klatkowa zapewnia sztywniejszą współpracę z górotworem. W dolnej części 
żerdzi na linę nasunięta jest rura usztywniająca i tuleja naciągowa. Tuleja naciągowa 
połączona jest z rurą usztywniającą nierozłącznie. Rura usztywniająca zapewnia sztywne 
prowadzenie kotwi podczas jej instalacji. Dlatego też kotew ta zachowuje się przy zapędzaniu 
jak kotew sztywna prętowa. Tuleja wraz z wkładką stożkową pełnią rolę zacisku liny. Dolny 
koniec liny zakończony jest zabierakiem sześciokątnym 22mm zaciskanym na linie i 
umożliwia bezpośrednie założenie liny do adaptera kotwiarki i jej obrót. Podkładki 
zasadnicze są wykonane z blachy o grubości 10 lub 12mm i o wymiarach od 150 do 300mm. 
Nakrętki M33 i M36 na końcu tulei służą do nadania naciągu wstępnego kotwi. 
W opisanych testach używano kotwi KLW o długości 4,75 m i 6 m. 
 
 

 
 
 

Rys. 1 Kotew linowa typu KLW. 
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Ładunki klejowe LOKSET 

Minova Ekochem posiada w ofercie bardzo szeroki asortyment ładunków klejowych 
poliestrowych. Różnią się one zarówno rozmiarami (średnica, długość), jak i składnikami, 
które determinują takie podstawowe właściwości, jak czas wiązania (żelowania), lepkość, 
parametry mechaniczne. Poszczególne typy ładunków spełniają różne normy obowiązujące 
każdego z odbiorców. 

W opisanych testach zastosowano następujące typy ładunków LOKSET: 

- LOKSET 24x600 ST-180 – ładunek standardowy, stosowany w polskich kopalniach, 
spełniający polskie normy, o średnicy 24 mm, długości 600 mm i czasie żelowania 3 minuty. 

- LOKSET 24x800 HS Slow. Ładunki te stosowane są między innymi w kopalniach 
należących do UK Coal w Wielkie Brytanii i spełniają wymagania British Standard, co jest 
potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Dodatkowym atutem ładunków typu HS jest niska 
lepkość jego składników, ułatwiająca, lub czasem wręcz umożliwiająca ich stosowanie w 
głębszych zakotwieniach. 
 
Ładunki klejowe LOKSET PUR 

Ładunki klejowe LOKSET PUR to ładunki nowego typu, w których zastosowano 
komponenty poliuretanowe. Nie należy jednak ich mylić z powszechnie stosowanymi 
ładunkami typu PUR, których charakterystyczną cechą jest wysoki stopień spienienia, 
zapewniający penetrację w spękanym górotworze na znaczną odległość i jego konsolidację. 
Ideą stosowania nowego typu ładunków jest potrzeba uzyskania spoiny praktycznie 
niespienionej, o wysokich parametrach mechanicznych. Ładunki LOKSET PUR bardziej 
przypominają klasyczne ładunki poliestrowe, jednak z racji niskiej lepkości komponentów 
pewniej osadzają kotew w górotworze słabym i szczelinowatym, lepiej wypełniając spękania 
w niewielkiej odległości od kotwy, a także umożliwiają zakotwienie tam, gdzie stosowanie 
standardowych ładunków poliestrowych jest utrudnione - w kotwieniu głębokim, do 
uzyskania wklejenia na większej długości kotwi.  

W opisanych testach zastosowano ładunki LOKSET PUR 25x600 Medium, o średnicy 25 
mm, długości 600 mm i czasie żelowania ok. 60 sekund 20 °C.  
 
Przebieg testów. 

W czasie prób przeprowadzonych na kopalni KWK Chwałowice przeprowadzono szereg 
testów kotwienia, oraz testów wyrywania sprawdzających siłę uzyskanego zakotwienia. 
Badania odbyły się w przekopie łączącym do pokładu 364/1 na poz. 550m. Przekop 
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wykonany w obudowie ŁP z kształtowników KS/KO21 ma w stropie skały zbudowane 
głównie z łupków piaszczystych. Dla potrzeb testów wiercono otwory o średnicy 28 mm, o 
długościach ok. 15 cm większych od długości kotwi. Otwory były zorientowane pionowo do 
góry. Do wiercenia otworów oraz do kotwienia używano kotwiarki pneumatycznej typu 
Gopher, zasilanej sprężonym powietrzem z magistrali kopalni, którego ciśnienie wynosiło ok. 
4 – 5 bar.  

 
Kotwienie 

Z uwagi na wysokość wyrobiska, która wynosiła ok. 3,20 m, wysokość kotwiarki wraz z 
adapterem – ok. 1,4, oraz długość kotwi – 4,75 m lub 6 m, niekiedy niezbędne było wbicie 
kotwi w ładunki i jej wepchnięcie bez rotacji na głębokość kilkudziesięciu centymetrów, w 
celu przygotowania kotwiarki do pracy w odpowiednim, pionowym ustawieniu. 

W czasie wykonanych prób kotwienia z użyciem standardowych kotwi strunowych i 
linowych, kotew ulegała wibracjom lub znacznemu wygięciu, co niejednokrotnie pociągało za 
sobą gwałtowne ruchy kotwiarki. Zjawisko to jest potencjalnie niebezpieczne dla załogi 
wykonującej kotwienie. Kotew próbowano przytrzymać ręcznie, jednak jest to także operacja 
niebezpieczna i nie powinna mieć miejsca w standardowym kotwieniu. W wypadku użycia 
kotwi linowej KLW, zaopatrzonej w odpowiednią rurę usztywniającą, opisany efekt nie 
występował i operację kotwienia można było przeprowadzić w sposób niezakłócony i 
bezpieczny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.2 Kotwienie kotwi linowej typu KLW. 
 
Testy wyrywania kotwi 

Próby wyrywania prowadzono z użyciem odpowiedniego sprzętu hydraulicznego 
napędzanego za pomocą pompy ręcznej lub elektrycznej. W celu przymocowania końcówki 
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kotwi do siłownika stosowano odpowiednią tuleję łączącą. Siłownik był przymocowany 
łańcuchem do łuku obudowy, aby zabezpieczyć go przed spadnięciem w wyniku zerwania 
kotwi. 
Do wyrywania kotwi strunowych zastosowano następujący sprzęt: 
- wyrywarka typu HHJ45S15 o sile wyrywania 450kN i wielkości wysuwu tłoka do 150mm, 
- pompka ręczna HTS550A z wężem 1m, lub pompka elektryczna EHW1650 RC, 
- manometr 1000bar z złączem, 
- wąż na wysokie ciśnienie 700bar – 10m, 
- rura 110 x 12 – 450mm,  
- 2 podkładki okrągłe  120mm o grubości 20mm, 
- tuleja z gwintem wewnętrznym do łączenia z tuleją kotwi,  
- drąg stalowy z gwintem M36x1,5 i nakrętką M36x1,5, 
Ogólny schemat układu mechanicznego do kontroli siły wyrywania kotwi przedstawiono na 
rys. 3. 
 

                   Rys. 3 Ogólny schemat układu do badania kotwi linowych na wyrywanie. 
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Rys.4 Zabudowany układ do obciążania  
                      kotwi linowej.  
 
Wyniki i wnioski 

• Zastosowana w kotwach linowych typu KLW-15,5 i KLW-18 modyfikacja polegająca 
na usztywnieniu części kotwi za pomocą rury pozwala na bezpieczne przeprowadzenie 
kotwienia z użyciem ładunków klejowych przy pomocy kotwiarki pneumatycznej 
obsługiwanej ręcznie. 

• Klatki wykonane na kotwi umożliwiają prawidłowe wymieszanie składników 
ładunków klejowych. Przykładowo kotew KLW-15,5 bez klatek, zakotwiona przy 
pomocy 2 ładunków 24x600 ST-180, wykazała nośność tylko ok. 50 kN. 

• Zarówno kotwie KLW-18 jak i KLW-15,5 zaopatrzone w klatki zostały prawidłowo 
zakotwione i osiągnęły korzystne wyniki siły zakotwienia przy trzech i dwóch 
ładunkach klejowych typu LOKSET HS SLOW 24x800mm, a także przy 4 lub 5 
ładunkach LOKSET PUR 24x600. Testy przerywano, gdy stwierdzono wysuw kotwi 
poza zakres ok. 70 mm, przy czym obciążenia kotwi znacznie przekraczały ich 
nominalną nośność, lub po zerwaniu pojedynczych drutów kotwi, które także 
następowały po przekroczeniu nominalnych nośności kotwi. 

• W przeprowadzonych testach kotwienia stwierdzono, że przy pomocy kotwiarki 
pneumatycznej typu Gopher zasilanej powietrzem z magistrali kopalnianej, możliwe 
jest zakotwienie kotwi typu KLW za pomocą maksymalnie 2 ładunków LOKSET 
24x600 ST-180, lub 3 ładunków LOKSET 24x800 HS Slow. W celu otrzymania 
zakotwienia na większej długości można zastosować ładunki LOKSET PUR 25x600 
w ilości ~5 sztuk. 

Rys.5 Kontrola obciążenia w czasie testu 
wyrywania kotwi. 


