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TUNEL BLANKA, ZKUŠENOSTI S PROVÁDĚNÍM INJEKČNÍCH 
PRACÍ V PARKU STROMOVKA 

 
During the 13th international seminar on “Reinforcement, Sealing and Anchoring of Rock 
Massive and Building Structures 2008”, we had the opportunity to hear a contribution to the 
topic of “Reconstruction Measures in the Blanka Tunnel in Prague”. It included a presentation 
of a proposal of technical solution of reconstruction measures carried out under the Vltava 
river and in the premises of the Stromovka park. At the moment of the presentation, the 
measures were shortly before their completion and the tunnelling of double-line tunnels was 
slowly approaching the reconstruction areas. 
3 months later, on May 20, 2008, and subsequently on October 12, 2008, we witnessed 
incidents that utterly changed the point of view of the requested extent of additional 
reconstruction measures carried out above ground as well as in the underground. The article 
describes technical solutions of additional measures, a complex method of verification of their 
quality and experience with the tunnelling of an underground construction work in extreme 
conditions in the reconstructed area.  
 
Geotechnické podmínky v místě sanací 

Geotechnické podmínky v sanovaném úseku jsou velmi složité. V krátkém úseku délky 
cca 70 m se několikrát významně mění geologické poměry. Velmi nekvalitní 
jílovitoprachovité břidlice dobrotivského souvrství přecházejí v rozpukané křemence a 
následně jílovité břidlice souvrství libeňského. 

Vzhledem k prostorovým možnostem na Letné a maximálnímu možnému podélnému 
sklonu komunikace (5 %) je nad dvoupruhovými tunely v jižní části parku Stromovka 
v extrémním případě až pouhý 1 m horniny (rozložené a zvětralé vrstvy). Nad povrchem 
skalní báze jsou zvodnělé kvartérní sedimenty představující zejména různorodé písky a 
štěrkopísky. Při povrchu se nacházejí humózní hlíny o mocnosti do 2 m. Bližší popis 
geotechnických podmínek je uvedený v příspěvku z roku 2008. 

mailto:alexandr.butovic@satra.cz
mailto:padevet@metrostav.cz
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Obr. 1 Přehledná situace 

 
Popis technického řešení sanačních opatření 

Z archivních map je patrné, že v blízkosti dnešního podchodu pro pěší u Šlechtovy 
restaurace bylo v minulosti přehloubené koryto Vltavy. Z tohoto důvodu se zde výrazně mění 
nadmořská výška povrchu skalní báze. Tyto informace potvrdily již výsledky podrobného 
geotechnického průzkumu pro průzkumnou štolu. V úseku, kde výška skalního nadloží nad 
tunelem klesá pod 6 m, byla navržena a v zimním období 2007/2008 i zrealizována tato 
doplňující sanační opatření: 

1. tryskové injektáže prováděné z povrchu terénu 
2. vějíře mikropilot prováděné z povrchu terénu 
3. tlakové injektáže horninového prostředí 

Návrh sanačních opatření byl proveden na základě matematického modelování ražby 
dvoupruhových tunelů, resp. nouzových zálivů v prostředí jílovito-prachovitých břidlic 
libeňského souvrství (nejhorší geologické podmínky) a rozpukaných řevnických křemenců 
libeňského souvrství (nejnižší skalní nadloží). 

Na základě těchto výpočtů bylo navrženo technické řešení tlakových injektáží: 
1. vytvoření obálky o minimálním průměru 2 m 
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2. dotěsnění a zlepšení horninového prostředí (zvýšení soudržnosti o cca 50 %) 
a tryskových injektáží: 

1. minimální tloušťka „desky“ 3,0 m  
2. minimální pevnost vytvořeného geokompozitu 3 MPa 
3. minimální přesah tryskových injektáží o 1 m za obrys tunelu 
4. maximální vzdálenost tryskových injektáží od výrubu 5 m (pro větší vzdálenosti se 

v matematických modelech stávala trysková injektáž málo účinnou) 
Celý systém je patrný na následujícím obrázku: 
 

 
Obr. 2 Příčný řez v místě sanací 

 

Trysková injektáž z povrchu 

Princip navrženého technického řešení spočívá v provedení obálky z překrývajících se 
sloupů tryskové injektáže o minimálním průměru ø 1 800 mm, šířky 16,0 m a výšky 4,5 m 
v geologickém prostředí štěrkopísků zavázané do horninového prostředí. 

Vrty pro tryskovou injektáž byly hloubeny rotačním způsobem plnočelbovým vrtným 
nástrojem o průměru minimálně 140 mm až 150 mm na vodní výplach, v případě zavalování 
vrtů a jejich nestability byl vodní výplach zaměněn za výplach cementovou suspenzí, která 
zajistila stabilitu vrtu. Celkem bylo nad oběma tunelovými troubami provedeno 226 vějířů 
tryskové injektáže a proinjektováno 16 219 m3 injekční směsi. 
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Mikropiloty 

Princip navrženého technického řešení spočívá v provedení roznášecího mikropilotového 
roštu v bocích a nadloží tunelu z povrchu. Rošt je složen z dvojic ocelových výztužných 
trubek ve vzájemné rozteči 0,5 m. Byly použity silnostěnné ocelové roury ø 114/10 mm 
jakosti N 80 upravené na délky 3,0 m, případně 1,5 m. Jednotlivé díly výztužné trubky byly 
spojeny pomocí závitových vnitřních spojníků. V celé délce kořenové části mikropilot byly 
výztužné trubky perforovány injekčními reinjektabilními ventilky o osové vzdálenosti 50 cm.  
Celkem bylo nad oběma tunelovými troubami instalováno 26 065 m mikropilot. 
 
Tlaková injektáž horninového prostředí 

Princip navrženého technického řešení spočívá v dotěsnění horninového prostředí v kalotě 
budoucího tunelu – vytvoření obálky o minimální tloušťce 2,0 m. V horninovém prostředí 
byla obálka vytvořena klasickou horninovou vzestupnou injektáží. 

Jednotlivé vrty byly realizovány rotačním plnočelbovým, případně rotačně příklepovým 
způsobem vrtání o průměru vrtu 75 mm na vodní, případně vzduchový výplach. Celkem bylo 
z obou průzkumných štol provedeno 24 800 m vrtů a použito 1 466 m3 injekční směsi. 
 
Mimořádné události 

Dne 20. 5. 2008 a 12. 10. 2008 se v prostoru parku Stromovka udály 2 mimořádné 
události. V obou případech došlo při ražbě tunelu k nadvýlomu, který se nepodařilo 
z podzemí zajistit a došlo k jeho propagaci až k povrchu terénu, kde vznikl kráter o průměru 
20, resp. 30 m. Při vyšetřování nebylo zjištěno zavinění nikoho z účastníků výstavby a nikdo 
nebyl zraněn. Podrobný rozbor příčin mimořádných událostí bude předmětem samostatného 
příspěvku s názvem „Příčiny a způsob likvidace mimořádných událostí při realizaci tunelu 
Královská obora“ na konferenci Podzemní stavby Praha 2010, která se koná v červnu tohoto 
roku. 

Obě mimořádné události se staly v prostředí nekvalitních jílovito-prachovitých břidlic 
dobrotivského souvrství. Ve druhém případě v místě, které bylo zlepšeno tlakovými 
injektážemi. 

Zejména druhá mimořádná událost vedla k zásadní změně přístupu ze strany orgánů státní 
báňské správy. Rozhodnutím OBU v Kladně z 9. 1. 2009 bylo organizaci uloženo, aby 
provedla taková opatření, která by vyloučila opakování takové nebo podobné mimořádné 
události. Realizace podzemního díla s absolutní jistotou, zejména v tak kritických 
podmínkách na hranici realizovatelnosti NRTM, však není možná. Z tohoto důvodu bylo 
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navrženo a provedeno mnoho doplňujících opatření v podzemí a přehodnocen rozsah 
sanačních prací provedených v zimním období 2007/2008. 
 
Kontrola provedených sanačních opatření 

Při ražbě dvoupruhových tunelů v oblasti provedených tlakových injektáží byly podrobně 
sledovány velikosti přítoků do podzemního díla. Na níže uvedeném grafu je vidět zásadní 
rozdíl v přítocích podzemní vody do výrubu v přirozeném horninovém prostředí a v místech 
provedených tlakových injektáží.  
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Graf 1 Graf přítoků podzemní vody na čelbách při ražbě kaloty 1 a 2 dvoup. tunelu STT 

 
Na základě těchto výsledků bylo možné konstatovat, že požadavek na dotěsnění horninového 
prostředí byl splněn. 
 

Pro ověření pozitivního účinku tlakových injektáží na zlepšení kvality horninového 
prostředí byly provedeny série presiometrických měření, částečně ve staničeních, kde byla 
tato měření prováděna i v rámci podrobného geotechnického průzkumu (z průzkumné štoly). 
Na jejich základě je možné konstatovat, že nedošlo k významnému zlepšení kvality 
horninového prostředí (zvýšení přetvárných parametrů masivu) 
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Staničení Ep mimo injektáž Ep proinjektovaná oblast Nárůst 

[ km ] [ Mpa ]   * [ Mpa ]   * [ % ] 

STT 5,835 572** 707 23 

STT 5,877 410 534 30 

STT 5,930 894 1079 20 

STT 5,960 383 586 53 

STT 6,005 326 328 0 

JTT 5,862 610** 446 -27 

JTT 5,990 396 557 40 

Tab.1 Graf přítoků podzemní vody na čelbách při ražbě kaloty 1 a 2 dvoupr. tunelu STT 
Poznámka: 
*   hodnoty presiometrických modulů odpovídají průměrům z celého presiometrického vějíře 
** hodnoty z presiometrického vějíře provedeného v rámci PGP 

Největší komplikace vznikly při kontrole kvality a rozsahu tryskových injektáží. V prvním 
kroku byl proveden dodatečný geotechnický průzkum založený na vrtném průzkumu 
z povrchu terénu a průzkumné štoly a geofyzikálních měření. Obě metody potvrdily rozsah 
provedených tryskových injektáží dle požadavků projektové dokumentace. Problém však 
nastal s prokázáním požadované kvality. Navrhovaná minimální pevnost vytvořeného 
geokompozitu 3 MPa neumožňovala odebrání reprezentativních vzorků. Nejlepší výsledky 
byly získány při použití dvojité jádrovnice, i tak však docházelo k poškození vrtného jádra. 
(při otáčení vrtného nářadí byly drobné valouny posunovány po obvodu vrtu a rozpojovaly 
jádro samotné). Po mnoha pokusech s různými metodami bylo nakonec přistoupeno 
k vizuální kontrole tryskových injektáží ve velkoprofilových vrtech.  

 

 
Obr. 3 Jádro velkoprofilového vrtu 
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V místech styků jednotlivých sloupů byly navrženy kontrolní velkoprofilové vrty průměru 
1 200 mm ukončené minimálně 500 mm ve skalním podloží. Vrty byly paženy ocelovou 
výpažnicí ve které byly vynechány na různých místech otvory. Po provedení vrtu byla 
geologem provedena vizuální kontrola kvality tryskové injektáže. Na základě laboratorních 
zkoušek odebraných vzorků byly odvozeny empirické vztahy mezi zastiženým stavem 
tryskové injektáže (vypadávání valounů, hloubka vrypu, drolení materiálu rukou, apod.) 
a skutečnou pevností geokompozitu. Z každé kontroly byl pořízen protokol zaznamenávající 
kvalitu tryskové injektáže.  
Pro potřeby hodnocení byly stanoveny 4 kategorie kvality: 

1. skupina A – velmi dobře proinjektovaná zemina – trysková injektáž svou kvalitou 
výrazně převyšuje požadavky projektové dokumentace (více než 8 MPa) 

2. skupina B – dobře proinjektovaná zemina – trysková injektáž splňuje požadavky 
projektové dokumentace (více než 3 MPa) 

3. skupina C – uspokojivě proinjektovaná zemina – trysková injektáž splňuje požadavky 
projektové dokumentace, lokální nehomogenity nepřesahují 15 % vzorku 

4. skupina D – špatně proinjektovaná zemina – trysková injektáž nesplňuje požadavky 
projektové dokumentace 

Po důsledné kontrole sanačních prací bylo možné konstatovat, že: 
- mikropiloty jsou provedeny dle předpokladů RDS  
- tlakové injektáže horninového prostředí zajišťují požadovanou těsnost 

horninového prostředí v okolí výrubu a přiměřeně zlepšují jeho kvalitu 
- tryskové injektáže vykazují lokální nehomogenity, které ne zcela splňují 

požadavky realizační dokumentace na „homogenní“ geokompozit s tím, že 
nejhorší stav byl zastižen na kontaktu s horninovým prostředím 

Na základě výše uvedeného rozhodnutí OBU v Kladně a nejistoty o kvalitě tryskových 
injektáží bylo rozhodnuto o doplnění těchto sanačních opatření: 

1. doplnění mezilehlých vějířů tlakové injektáže (jen ve vybraných úsecích) 
2. doplnění mezilehlých sloupů tryskové injektáže (s použitím technologie M2, vyšším 

tlakem tryskané směsi, vyšší třídou cementu, atd.) 
3. doplnění chemických injektáží kontaktní spáry mezi tryskovou injektáží a horninovým 

prostředím (pomocí radiálních vějířů provedených z průzkumné štoly, první fáze 
jílocementem, druhá fáze materiálem Webac) 

4. doplnění chemických injektáží z čelby do předpolí ražeb (injektované vějíře, materiál 
Carbopur) 
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Ražba dvoupruhových tunelů 

Pro bezpečnou ražbu tunelů byla navržena zejména tato opatření: 
1. ražba se záběrem délky maximálně 0,8 m 
2. vertikální členění výrubu kaloty dvoupruhového tunelu (předstih prvního výrubu 

kaloty max. 12 m) 
3. v každém 4. záběru realizován ochranný deštník z ocelových svorníků R 51 L 

Při ražbě kalot dvoupruhových tunelů byly kritické části trasy rozděleny na dílčí úseky 
délky 10 m, ve kterých byly navrženy kontrolní vrty realizované z průzkumné štoly a povrchu 
terénu. Na základě jejich výsledků byla v každém z těchto úseků ražba povolována 
samostatně. Největší váha byla přisuzována výsledkům vrtných prací z průzkumné štoly.  
Byla sledována zejména následující kriteria: 

- vrtné jádro nesmělo vykazovat nezpevněné části ve větším rozsahu než 30 % 
- ustálený přítok podzemní vody po provedení vrtu nesměl překročit 0,05 l/s 

V případě, že některý z vrtů nevyhověl výše uvedeným kriteriím byla v určeném rozsahu 
opakována chemická injektáž, proveden nový kontrolní vrt a teprve následně povolena ražba 
kaloty v předmětném úseku. 

Vyjma několika málo krátkých výjimek se dařilo sanační opatření provádět, kontrolovat a 
případně i „opravovat“ v dostatečném předstihu před ražbou tunelu. 

Při posuzování kvality sanačních prací byl kladen maximální důraz na vyloučení, 
resp. minimalizaci přítoku podzemní vody do nevystrojeného výrubu. V tak extrémních 
podmínkách by i malý přítok podzemní vody do nevystrojeného výrubu mohl vést ke ztrátě 
jeho stability a vytvoření nadvýlomu, který by se opět mohl propagovat až k povrchu terénu. 
 
Závěr 

Ražba dvoupruhových tunelů v sanovaném úseku probíhala od března do září 2009. 
Během této doby bylo nutné vyřešit mnoho komplikací, které znesnadňovaly samotnou 
realizaci. Ani při řádném provedení všech doplňujících opatření, splňujících všechna 
nastavená kriteria však nebylo možné považovat ražbu tunelu za absolutně bezpečnou (to není 
možné nikdy). 

Dnes je již možné konstatovat, že navržená sanační opatření spolu s opatřeními při 
samotné ražbě umožnila bezpečný průchod i tak komplikovaným úsekem jako bylo 
poruchové pásmo s minimálním skalním nadložím v blízkosti Šlechtovy restaurace v parku 
Stromovka. 
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Ing. Pavel Bürgel 
Metrostav a.s., Na Zatlance 12, Praha 5, tel.: 251015516-7, fax: 251015519 
 
 

PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH DEŠTNÍKŮ PŘI RAŽBĚ PO 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH NA TUNELU ŠPELC 

KOMPLEXU BLANKA 
Implementacion of protective umbrellas after specific incidents in the tunel ŠPELC                

of complex Blanka 
 
Obsah: 

1. Tunelový komplex Blanka 
2. Ražený tunel Špelc 
3. Navržená opatření po mimořádných událostech 
4. Druhy a provádění ochranných deštníků 
5. Průběžné vyhodnocování při provádění ochranných deštníků 
6. Objem provedených sanačních opatření pomocí ochranných deštníků 
7. Závěr 

 
1. TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA 

Tunelový komplex Blanka nebo přesněji soubor staveb městského okruhu v Praze  
Myslbekova – Pelc Tyrolka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v 
České republice. Stavba je realizována v rámci výstavby severozápadní části Městského 
okruhu, jejíž celková délka činí 6 382 m. Doplní tak již provozovanou část okruhu délky cca 
17 km s tunely Zlíchovským, Mrázovkou a Strahovským. Po zprovoznění, které je 
předpokládáno v roce 2012, tak vznikne nejdelší tunel v České republice a nejdelší městský 
tunel v Evropě, současně vznikne i nejdelší souvislý ražený tunel na našem území dlouhý až 
2,23 km.  
Ve fázi přípravy a realizace je úsek rozdělen na čtyři stavby: 

• Stavba ev.č. 0065 Strahovský automobilový tunel, 2A a 2B etapa  
• Stavba ev.č. 9515 Myslbekova - Prašný most (MYPRA)  
• Stavba ev.č. 0080 Prašný most - Špejchar (PRAŠ)  
• Stavba ev.č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka (ŠPELC)  
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Obr. 1 – situace tunelového komplexu Blanka 

 
2. RAŽENÝ TUNEL ŠPELC 

Stavba ev.č. 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka (ŠPELC) je nejdelším raženým úsekem 
komplexu Blanka a nejdelším souvislým raženýn tunelem na našem území. Jeho dvě tunelové 
trouby, jejichž délka 2230m, složená z 1660m dvoupruhového profilu o ploše 120m2 a 
z 570m třípruhového profilu o ploše 168m2 (délky platí pro severní tunelovou troubu), 
prochází pod korytem řeky Vltavy a pod plavebním kanálem u Holešovic. Minimální nadloží 
14,5m pod korytem Vltavy neznamenalo vážné zvýšení průsaků a tedy ani komplikace ražeb.  

Obě tunelové trouby byly raženy novou rakouskou tunelovací metodou s využitím 
stříkaných betonů a trhacích prací. Průměrný měsíční výkon při ražbě kaloty byl do dosažení 
horninového prostředí nacházejícího se pod parkem Stromovka cca 110 – 140m.  Následná 
ražba pod parkem Stromovka byla komplikována zejména snížením kvality horninového 
masivu dobrotivského a libeňského souvrství. Poruchy rozpukaných skaleckých křemenců v 
silně tektonicky porušené jílopísčité břidlici vedly ke zvýšení přítoků podzemní vody ze 
sedimentárních vrstev nadloží, přičemž minimální výška horninového nadloží byla 1,0 – 3,0 
m. Tyto komplikace vyvrcholily dvěma mimořádnými událostmi na severní tunelové troubě, o 
ve staničeních 1145m a 1270m. Na základě šetření obou mimořádných situací vydalo OBÚ 
Kladno dokumenty: „Závěrečná zpráva ze šetření mimořádné události organizace Metrostav 
a.s. ze dne 17.6.2008, č.j. VTŘ/ÚBOZ/78/08/Slz“ a „Rozhodnutí OBÚ v Kladně č.j. 
05378/2008/02/005“, ve kterých byla nařízena nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu. V důsledku toho byla do realizační a provozní 
dokumentace stavby zapracována opatření popsaná v kapitole 3 a dále byly stanoveny 
odborně technické postupy nařízené ředitelem divize 5 Metrostavu a.s. 
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Obr.2 – příčný řez dvoupruhového profilu v TT 5a 
 
 

3. NAVRŽENÁ OPATŘENÍ PO MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH 

V obou případech po mimořádných událostech byla revidována realizační dokumentace 
stavby, přičemž byla navržena tato opatření, zajišťující průchod pod kritickou částí parku 
Stromovka:  
- svislé členění kaloty 
- pevně určený krok při budování ocelové příhradové výztuže – 0,8 resp.1,0m 
- systematické provádění ochranných deštníků 
- doplňující chemická horninová injektáž prováděná z průzkumné štoly a z čelby tunelů 
- trysková injektáž  sedimentárních vrstev prováděná z povrchu 
 
4. DRUHY A PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH DEŠTNÍKŮ 

Jedním z navržených opatření revize projektové dokumentace bylo systémové provádění 
ochranných deštníků.  Byly navrženy následující typy: 
- OD ze samozávrtných tyčí IBO R51L 
- OD ze samozávrtných tyčí IBO R51L  a laminátových tyčí SPINMAX R32 
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- OD z ocelových trubek 114/6,3mm – SYMETRIC 

Z hlediska časové a ekonomické výhodnosti byly v největší míře realizovány ochranné 
deštníky z IBO R 51L dodavatele Minova Bohemia s.r.o. Jejich provádění spočívalo v osazení 
39ks tyčí délky 9 – 12m v přístropí kaloty dvoupruhového profilu vrtané do předpolí jako 
jehly. Těchto 39ks bylo vrtáno v jednom záběru najednou přes jeden výztužný příhradový rám 
to v případě ražby celého profilu kaloty nebo16 resp. 23ks při svislém členění kaloty. Toto 
osazování se cyklicky opakovalo každé tři postupy, což znamenalo, že v horninovém nadloží 
byly vždy  tři ochranné deštníky nad sebou viz. obr. 3. Když pomineme těžkosti při 
rozpojování vrtného soutyčí při prodlužování na celkovou délku 9m (3x3m) jednoho prvku 
ochranného deštníku, dalším problémem při provádění byla nutnost ořezávání částí tyčí 
zasahujících do profilu tunelu. To způsoboval fakt, že systém IBO nabízí pouze vnější závit, a 
tedy spojování jednotlivých tyčí pouze vnějšími spojníky. Mezi samotnou závitovou tyčí a 
adaptérem vycházejícím z hydraulického kladiva na lafetě bylo nutno použít spojovací 
mezikus zvětšující průměr kotvy z 51mm na 110mm. To způsobovalo, že tyč nebylo možné 
zavrtat celou délkou přes výztužný příhradový rám a proto bylo nutné ponechat výše zmíněné 
části tyčí zasahující do profilu. Ty byly následně odřezávány, což prodloužilo celou dobu 
provádění deštníku v průměru o 90min. Při snahách eliminovat tento ztrátový čas byly  
pokusně použity samozávrtné tyče IBI dodavatele Alwag, které nabízí kromě závitu vnějšího i 
závit vnitřní a tedy i vnitřní spojníky. Spojení s hydraulickým kladivem bylo přímé bez 
muzikusu a tedy bez nutnosti ořezávání. 

V místech se svislým členěním kaloty byly kromě obvodově osazovaných tyčí R51L dále 
používány samozávrtné laminátové tyče SPINMAX R32. Tyto byly osazovány do pomocné 
stěny členěného profilu v délce 6,0m (2x3m). Laminátové tyče byly vybrány zejména proto, 
že při postupu ražby na kalotě č. 2 byla tato pomocná stěna bourána a takto dokončován celý 
profil kaloty. Geologické poměry a tuhost laminátových tyčí, zvláště výskyt poruch tvrdých 
skaleckých křemenců, způsobovaly těžkosti při samotném zavrtávání zvláště ve směrové 
nepřesnosti. Po prvních pokusech o zavrtání bylo přistoupeno k předvrtávání vývrtů, do nichž 
se laminátové tyče vkládaly.  

Časová náročnost provedení jednoho kompletního ochranného deštníku z 39ks tyčí IBO 
R51L délky 9,0m a 16ks tyčí SPINMAX R32 délky 6,0m včetně injektáže a ořezání byla 
průměrně 12-14hodin. 
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Obr. 3 – ochranný deštník z R51L - podélný řez osou tunelu 

 

V místech s minimálním skalním nadložím a v dalších kritických úsecích bylo navrženo 
použití těžkých ochranných deštníků z ocelových trubek 114/6,3mm. Jejich provádění také 
spočívalo ve vrtání do předpolí, avšak přímo do připravené čelby kaloty. Celkový počet prvků 
ochranného deštníku byl nad celým profilem kaloty 33ks délky 12,0m (4x3m), a to v každém 
čtvrtém záběru délky 0,8m. Technologie vrtání nedovolovala zavrtávat celou délku prvku nad 
primární ostění. Proto se poslední třímetrová část neosazovala ocelovou výpažnicí (trubkou 
114/6,3mm), ale novodurovou trubkou nebo se neosazovala vůbec. Injektáž pak probíhala 
přes hydraulický obturátor umístěný na konci ocelové trubky.  

V místech, kde byla prováděna chemická injektáž prostředí těsně nad horninovou bází 
pomocí radiálních vrtů z průzkumné štoly, docházelo vlivem osazených ocelových roxorů do 
těchto vývrtů k nemožnosti navrtání těžkých ochranných deštníků na celou požadovanou 
délku. V těchto případech byla na základě počtu nedovrtaných mikropilot určena pravidla 
dovolující nahrazení ocelových trubek 114/6,3mm samozávrtnými tyčemi IBO R51L, jejichž 
tuhost dovolovala se překážce vyhnout. V praxi byla většinou jedna ocelová trubka nahrazena 
2-3 IBO R51L stejné délky, přičemž RDS nedovolovala takto nahradit více než dvě ocelové 
trubky vedle sebe. 

Časová náročnost provedení jednoho kompletního ochranného deštníku z 33ks ocelových 
trubek 114/6,3mm délky 12,0m včetně injektáže byla průměrně 2-3dny v závislosti na 
množství radiálních roxorů z průzkumné štoly. 
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Obr. 4 – ochranný deštník z ocelových trubek 114/6,3mm - podélný řez osou tunelu 

 

Na injektáž všech typů ochranných deštníků byl použit materiál na bázi cementu, kotevní 
směs EKOMENT RT. Výplňová injektáž byla prováděna šnekovým čerpadlem IBOREP, 
pomocí něhož lze dosáhnout injekčních tlaků do 25 barů. V případě samozávrtných injekčních 
tyčí IBO R51L probíhala tato výplňová injektáž přes soutyčí směrem k vrtné korunce a 
následně vývrtem o průměru 75mm zpět k závrtnému bodu.  Mezikruží bylo utěsněno 
polyuretanovou pěnou. V případě ochranných deštníků z ocelových trubek 114/6,3mm 
probíhala injektáž  přes hydraulický obturátor umístěný na konci ocelové trubky nebo přes 
ventil. 

Omezením vyplývajícím z realizační dokumentace byl požadavek přídržnosti injekční 
směsi k podkladu min. 0,4MPa. Provedené tahové zkoušky ukázaly, že tato hodnota odpovídá 
osmi hodinám náběhu směsi od injektáže. Po tuto dobu RDS dovolovala provést ražbu pouze 
jediného postupu od místa injektáže a to proto, že tento jeden potup byl stále pod ochranou 
třech minulých ochranných deštníků. Dodavatel injekční směsi, Minova Bohemia s.r.o., proto 
na požadavek stavby vyvinul směs s rychlejším počátečním náběhem pevnosti EKOMENT 
RT RAPID. Praxe však ukázala, že použití rychle hydratujícího materiálu není v provozu 
možné, a to zejména pro nemožnost následného rychlého čištění injekčního čerpadla a hadic. 
Problém byl vyřešen jinou organizací práce, kdy se při ražbě svisle dělené kaloty přecházelo 
po injektáži na ražbu druhé části kaloty.  
 
5. PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCOVÁNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH 

DEŠTNÍKŮ 

V souvislosti s vrtáním ochranných deštníků až 12m do předpolí tunelů realizační 
dokumentace využívala tohoto faktu jako dílčí geologický a geotechnický průzkum. Bylo 
předepsáno sledovat a zaznamenávat do vrtného a injekčního protokolu fakta o průběhu 
provádění celého ochranného deštníku, a to jak z IBO R51L, tak i z ocelových trubek 
114/6,3mm. Byly sledovány tyto parametry: 
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- doba čistého vrtání dílčí části svorníku délky 3,0m, tato doba nesměla být kratší než 2 
minuty 

- ustálený přítok podzemní vody po realizaci vrtu, tento přítok nesměl překročit 0,5 l/s a 
nesměl obsahovat terasové sedimenty 

- výplach při vrtání, který nesměl obsahovat terasové sedimenty 

Toto sledování mělo jediný úkol, včas objevit případné anomálie v horninovém prostředí, 
jako například náhlé snížení horninového nadloží, a tudíž přiblížení terasových vrstev do 
blízkosti profilu tunelu. V případě dodržení těchto parametrů bylo možné automaticky 
pokračovat v ražbě. Jestliže však byl porušen jediný parametr sledování, byla ražba možná 
pouze v dalších třech záběrech. Následně byla svolána mimořádná rada monitoringu ražeb a 
rozhodnutím projektanta bylo obvykle rozhodnuto o dalším pokračování. Situace byla 
většinou řešena použitím chemických injektáží PUR pryskyřicemi z čelby. 

 
6. OBJEM PROVEDENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ POMOCÍ OCHRANNÝCH 

DEŠTNÍKŮ 

Od znovuzahájení ražeb po první mimořádné situaci v červenci 2008 bylo na jižní i 
severní tunelové troubě do doby ukončení provádění těchto opatření v září 2009 instalováno 
celkem 198 ks ochranných deštníků z IBO R51L a 15 ks z ocelových trubek 114/6,3mm. 
Bližší objem realizovaných prací vyplývá z tabulky 1. 

 Celková osazená délka [m] Množství injekční směsi [kg] 
 STT JTT STT JTT 

Ocelové trubky 114/6,3mm 3 900 1 650 46 900 21 400 
IBO R51L 28 200 34 750 
SPINMAX 7 700 6 450 

185 000 227 000 

CELKEM 82 650m 480 300kg 
Tabulka 1 – celkové délky ochranných deštníků a injekční směsi na JTT a STT tunelu Špelc 
 
7. ZÁVĚR 

Soubor přijatých sanačních opatření při ražbě obou tunelových trub v úsecích s nízkým 
nadložím byly v průběhu měsíců dubna až září 2009 provedeny bez vzniku dalších 
mimořádných událostí a pracovních úrazů. 

Opatření vedla ke zvýšení bezpečnosti práce a provozu a společnost Metrostav a.s. 
prokázala, že velmi nepříznivé geologické a geotechnické podmínky ražby je schopna řešit a 
v termínu dokončit celý tunelový komplex Blanka.  
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NÁVRH A REALIZACE DOPLŇUJÍCÍCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

V RAŽENÉ ČÁSTI TUNELU Č. 0079 ŠPEJCHAR- PELC TYROLKA V 
ÚSEKU KRÁLOVSKÁ OBORA, SE ZAMĚŘENÍM NA PROVÁDĚNÍ 

CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ POLYURETANOVÝMI PRYSKYŘICEMI 
 

Annotation:  
Tunnel complex Blanka is part of Prague’s inner ring with overall length of 5,5 km. Excavated  
tunnel tubes including service tunnels have length of more than 6 km. First part of driven tunnels 
is realized from portal part Troja in direction Letná with length 2231 and 2224 m and is named 
Špelc. Article deals with description of technology and execution of some additional 
rehabilitation measures in area of Stromovka Park without which driving of mentioned tunnels 
would be very difficult or not possible at all. Complex of these improvement measures allowed 
continuous works with minimizing risk of further exceptional events.  
 
1. ÚVOD 

Tunelový komplex Blanka je součástí pražského městského okruhu v délce přes 5,5 km. 
Ražené tunelové trouby, včetně provozních, mají délku více jak 6 km. První úsek ražených tunelů 
byl zahájen v roce 2007 a je realizován z portálu Troja k portálu Letná v délce 2231 a 2224 metrů 
a má pracovní název Špelc. 

Jeho součástí je úsek tunelu Královská obora, který se v prostoru Stromovka nachází ve velmi 
komplikovaných geotechnických podmínkách. Z výsledků geotechnického průzkumu a na 
základě informací o technickém řešení ražených tunelů byly patrny tyto skutečnosti: 

- budou zastiženy velmi komplikované a proměnlivé geotechnické podmínky 
- bude podcházen vodní tok s nebezpečím průvalu vod a zvodnělých materiálů 
- ražba v některých úsecích bude probíhat s minimálním skalním nadložím 
- bude podcházeno ze společenského hlediska velmi cenné prostředí 

mailto:petr.kucera@minovaint.com
mailto:kvas@metrostav.cz
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Skalní podloží celého území tvoří horniny severovýchodní části ordovické barradienské 
synklinály. Horniny vznikly ukládáním psefitického, aleuritického a pelitického materiálu 
v sedimentační pánvi se značně mobilním dnem a pobřežní čárou. Změny sedimentačního 
prostředí se odrazily ve strukturním složení uloženin. Celý ordovický komplex představuje 
pestrou škálu střídajících se pelitických až psamitických hornin. Tato pestrost činí potíže při 
stratigrafickém hodnocení jednotlivých útvarů. Pro potřeby technické praxe je výhodnější 
hodnocení litostratigrafické. Jde o tyto litologické typy: 

- písčité břidlice s ojedinělými lavicemi jemnozrnných křemenců a křemenných pískovců – 
souvrství dobrotivské 

- křemenné pískovce až jemnozrnné křemence s vložkami písčitých břidlic – skalecké 
křemence – souvrství dobrotivské 

- písčité až drobové břidlice – souvrství dobrotivské 
- jílovité břidlice a jíloprachovité břidlice libeňského a dobrotivského souvrství 
- jemnozrnné křemence s vložkami jílovitých břidlic – křemence řevnické – souvrství 

libeňské 

Současně s pražským zlomem vznikaly i další směrné dislokace na styku jednotlivých vrstev 
např. na rozhraní břidlic a řevnických křemenců. Mocnost tektonických poruch s výplní jílu se 
střípky břidlic se obvykle pohybuje od 0,5 až do 3 m. V místech poruch se vyskytují břidlice 
značně rozpukané až rozdrcené, střípkovitě rozpadavé, s výplní jílovité hlíny. Stupeň 
tektonického porušení má na hodnoty geotechnických charakteristik podobný vliv jako stupeň 
narušení zvětrávacími procesy. 

Pokryvné útvary v zájmovém území jsou převážně tvořeny fluviálními sedimenty terasy 
Vltavy. Výsledkem erozivní činnosti Vltavy je hluboké koryto, tvořící tzv. přehloubenou brázdu 
ve Stromovce před Šlechtovou restaurací. Následující mohutnou sedimentací písčitých štěrků 
bylo celé údolí vyplněno. Její erozní báze báze je značně proměnlivá. Mocnost se pohybuje od 2 
do 5 metrů. Strukturně zde převažují ve svrchních partiích písky s příměsí jemnozrnné zeminy tř. 
S3/S-F s valouny velikosti 2 – 8 cm a hlouběji písčité štěrky vel 5 – 13 cm, při bázi i větší 
balvany tř. G3-G2. Celá tato terasa je překryta holocénními povodňovými náplavy (FL-H), 
charakteru hlíny, tř. F5/Ml a jemnozrnné písčité hlíny F3/MS, tuhé konzistence, s organickými 
zbytky a místy s valouny do 4 cm, o kolísavé mocnosti 1 až 3 metry. 

Hydrogeologicky lze zvodně podzemní vody v zájmovém území řadit ke dvěma typům: 
- podzemní voda v prostředí s průlinovou propustností v pokryvných sedimentech 
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- podzemní voda v prostředí s puklinovou propustností v horninách ordovického skalního 
podkladu 

 
2. ZKUŠEBNÍ INJEKTÁŽ 

V průběhu roku 2008 došlo v průběhu ražeb, které jsou prováděny, dle zásad nové rakouské 
tunelovací metody, v prostoru Královské obory ke dvěma mimořádným událostem, které 
potvrdily velmi komplikované a proměnlivé geotechnické podmínky ražby. Vzhledem k tomu, že 
ražby obou tunelových trub se na jaře roku 2009 přiblížily k úsekům, ve kterých je výška 
horninového nadloží tunelu nad kalotou minimální a to v rozsahu 1 až 4 metry, bylo nutno již 
provedená a prováděná sanační opatření před ražbou a v rámci ražby tunelu doplnit tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a provozu a minimalizován možný vznik další mimořádné události. 

Na základě dohody se  společností METROSTAV a.s. a ve spolupráci s projekční společností 
SATRA byly dne 14.5. 2009 provedeny zkoušky stabilizujících chemických injektáží dle 
Minovou Bohemia s.r.o. předloženého návrhu a technologického postupu. 
 

2.1. Sledovaný cíl zkoušek  

Cílem zkoušek bylo: 
1) Ověřit polohy nezpevněných hornin/zemin v nadloží,  zjištěné v rámci předvrtů  

Metrostavu a.s. 
2) Odzkoušet navrhovanou technologii stabilizujících injektáží pomocí 2-komponentních 

polyuretanových pryskyřic CarboPur přes dlouhé injekční vrty 
3) Odzkoušet efektivitu chemických injektáží v daném geologickém prostředí, dotčeném 

předešlými pracemi (injektáž z povrchu, injektáž z průzkumné štoly) 
4) Předvedení pracnosti a časové náročnosti provedení injekčních prací pro pracovníky 

společnosti METROSTAV a.s.       
 

2.2.  Použité materiály pro realizaci zkoušek 

Injektáž byla prováděna přes injekční vývrty průměru 45 mm, délky 6-8 m. Vývrty byly 
osazeny systémem prodlužovacích trubek a hydraulickým jednocestným pakrem BVS 40. 
Injekční směsí byla rychle reagující polyuretanová pryskyřice CarboPur WF, určená pro 
zpevňující a těsnící injektáže horninového prostředí. 
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S ohledem na dlouhé vrty a předpoklad větší spotřeby injekční směsi a na potřebu vyššího 
injekčního tlaku, bylo využíváno chemické čerpadlo GX-45.   
 

2.3. Vrtné schéma injekčních vrtů pro zkoušku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nejprve byly navrtány a injektovány vrty 1-4 (ozn. žlutě), následně vývrty 5-8 (ozn. modře). 

Vrt číslo 6 byl záměrně situován do čelby díla tak, aby při odtěžování bylo patrno, zda použitá 
injekční pryskyřice proniká dostatečně do struktury horniny. 
 

2.4. Dosažené spotřeby a komentář prací 

Vrt č. 1  injekční tlak do 50 bar spotřeba 20 l 
Vrt č. 2  injekční tlak do 80 bar spotřeba 50 l 
Vrt č. 3  injekční tlak do 130 bar spotřeba 160 l 
Vrt č. 4  injekční tlak do 80 bar spotřeba 120 l 
Vrt č. 5  injekční tlak do 100 bar spotřeba 60 l 
Vrt č. 6  injekční tlak do 60 bar spotřeba 30 l 
Vrt č. 7 injekční tlak do 130 bar spotřeba 160 l 
Vrt č. 8  injekční tlak do 60 bar spotřeba 30 l 

U vývrtu č. 3 byla zaznamenána komunikace injekčního vrtu s vyraženou průzkumnou štolou, 
kdy se injekční pryskyřice objevila ve vyústění manžetové trubky ve stropu štoly (místo A). U 
vývrtu č. 7 byla při injektáži zaznamenána komunikace s místem pod klenbou označeným 
písmenem B. U vývrtu č. 6 byla zaznamenána komunikace s místem v čelbě (místo C), pod 
vrstvou stříkaného betonu.   
 

A 

B 

C 

Obr. 1 
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2.5. Vyhodnocení zkoušek 

Na základě provedených injekčních zkoušek bylo možno konstatovat: 

Ad 1) Dle dosažených spotřeb, dosažených maximálních injekčních tlaků a samotného průběhu 
injektáže bylo potvrzeno, že i po v předstihu provedených sanačních pracech se v bezprostředním 
okolí výrubu nachází diskontinuity, které nejsou vyplněny injekční směsí a které při nevhodné 
kombinaci jejich křížení mohou přivádět do nevystrojeného výrubu podzemní vodu a způsobovat 
tak snížení parametrů smykové pevnosti podél jednotlivých ploch nespojitostí. 

 Ad 2) Průběh a výsledek zkoušky potvrdil, že navržená technologie a typ injekční hmoty je 
v daném prostředí vhodná a umožňuje tlakovou injektáž hornin s předpokládaným dosahem a 
vymezením (pakrem).  

Ad  3) Průběh, výsledek a vyhodnocení zkoušky potvrdil, že navržená technologie a typ injekční 
hmoty vede v daném prostředí k požadovanému efektu – dotěsnění a zpevnění horninového 
prostředí v cílové oblasti a je tedy možné v předmětném úseku s touto technologií uvažovat jako 
vhodným technickým opatření při ražení díla, které vede ke zvýšení bezpečnosti. 

Ad  4) Z fotografií je patrno, že pryskyřice vyplňuje plochy nespojitosti mezi vrstvami horniny a 
navzájem je spojuje ve výsledný kompaktní celek, což bylo potvrzeno při následné ražbě kaloty 
tunelu. 

V detailu vlevo je patrná pryskyřice vyplňující plochy odlučnosti vrstev 
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3. APLIKACE TECHNOLOGIE PŘI RAŽBĚ 

Na základě velmi pozitivního hodnocení průběhu a výsledků provedené zkušební injektáže 
polyuretanovými pryskyřicemi bylo rozhodnuto o dalším využití této technologie při ražbách  
v úsecích s minimálním horninovým nadložím tunelu. Stávající sanační opatření byla tedy 
v těchto vytypovaných úsecích a staničeních doplněna o chemickou injektáž polyuretanovými 
pryskyřicemi. 

Bylo nutné, aby společnost Minova Bohemia s.r.o. doložila, že její materiály disponují 
schváleními pro styk s pitnou vodou a životním prostředím. Vzhledem k tomu, že  již 
v předchozím období byly tyto materiály úspěšně použity, například při řešení následků 
mimořádných událostí v Královské oboře v roce 2008, byly  materiály pro injektáže schváleny 
zástupci objednatele. 
 

Při provádění  vlastních chemických injektáží byla použita ( mimo nutného příslušenství ) 
pístová injekční čerpadla GX – 45, pakry BVS – 40 a polyuretanové pryskyřice Carbopur WF. 

detail 

Obr. 3 

Obr. 2 
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Při provádění těsnících prací s polyuretanovými materiály a pro zajištění bezpečnosti práce a 
provozu bylo postupováno dle technologického postupu navrženého Minovou Bohemia s.r.o. a 
schváleného odpovědným zástupcem Metrostavu a.s. 

Do obvodu dělené kaloty tunelu bylo vrtáno 9 - 11  předvrtů v délkách 6 – 8 metrů, které byly  
injektovány polyuretanovou pryskyřicí Carbopur WF. Současně při těchto injektážích byli, po 
předchozím teoretickém a bezpečnostním školení, profesní zaměstnanci Metrostavu a.s. prakticky 
zaškolováni v rámci technické pomoci specialisty společnosti Minova Bohemia s.r.o. Vrtné 
schéma a injekční postupy bylo nutno vždy přizpůsobit, podle stavu geologického prostředí 
jednotlivého staničení a technických podmínek pro provádění chemických injektáží. 

O prováděných injektážích byly vedeny protokoly se zaznamenáním všech podstatných údajů 
o této činnosti. Celkem bylo provedeno cca 25 injekčních deštníků v časovém horizontu od 
června do září 2009. 

Spotřeby injekčních hmot byly závislé na zastižených geologických podmínkách a 
odpovídaly spotřebám, které byly zaznamenány při realizaci injekčních zkoušek. Problémy při 
provádění injektáží byly zaznamenány při zastižení  křemencových poloh, kdy docházelo 
k zavalování vývrtů již v průběhu vrtání. Z tohoto důvodu byly s  úspěchem využity v několika 
případech injekční zavrtávací svorníky. 
 
4. ZÁVĚR  

Velmi komplikované a proměnlivé geotechnické podmínky pro ražbu tunelových trub, včetně 
nízkého horninového nadloží, v prostoru Královské obory předurčovaly přijmout účinná sanační 
opatření. 

Zároveň bylo nutno minimalizovat riziko vzniku dalších mimořádných událostí a zajistit 
bezpečnost práce a provozu v obou tunelových troubách na úsecích dlouhých cca 80 metrů. 
S ohledem na výsledky, které byly dosaženy, lze konstatovat, že chemická injektáž 
polyuretanovými pryskyřicemi přispěla ke  splnění stanoveného cíle.    
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FIBRE SPRAYED CONCRETE RELEVANT TEST OF 
CHARACTERIZATION TO CHOICE THE RIGHT FIBRE FOR THE 

RIGHT USED 
 

 
INTRODUCTION 

Steel fibre reinforced concrete is used for many years in spray concrete for tunnel as 
temporary lining and even final lining. 

Multiple research studies and tests on the behavior of steel fibre reinforced concrete have 
been carried out in recent years in various countries. They have greatly contributed to a better 
characterisation of Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC), and have thus allowed to gain a 
better understanding of the behaviour of this material and to specify minimum performance 
requirements for each project. 

The state of the art is well known and lot of international standards provide clear guidance 
and performance criteria to used safely steel fibre reinforced concrete. 

Macro synthetique fibre are also proposed today for different application  

Specific technical strength and weaknesses of the different fibres, are often less well 
known, and lead to confusion. 

This paper discusses the important characteristics of steel and polymer fibre reinforced 
spray concrete when used for ground support and provide the last test result from different 
laboratory. 

 
1 MATERIAL PROPERTIES OF STEEL AND POLYMER FIBRES 

1.1 Modulus of Young of the fibres 

The reinforcing ability of a fibre depends on the anchorage of the fibre into the concrete, 
the tensile strength and modulus of Young. 

mailto:Benoit.derivaz@bekaert.com
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The Young’s modulus of concrete is typically 30.000 MPa, of steel fibre typically 210.000 
MPa, and of polyolefine fibre typically 3.000 to 10 000 MPa. 

For well anchored fibres, and equal solicitation of the fibre, the elongation of the polymer 
fibre, and the corresponding crack width in concrete, might be considerably higher compared 
to steel fibres. This might have an impact on the durability of the concrete, especially in 
combination with traditional reinforcement. 

 
1.2 Tensile strength of the fibres 

The tensile strength of steel wire is typically 1.000-2.000 MPa, versus 300-600 MPa for 
macro synthetic fibre.  

 
1.3 Specific density of the fibres 

The specific density of steel fibres is typically 7.850 kg/m³, versus 910 kg/m³ for polymer 
fibres, and 1.000 kg/m³ for water. Polymer fibres are light, which is favourable for health and 
safety, but they are lighter than water: the polymer fibres actually float on water, with 
potential risks for fibres at the surface in flooring applications. 

 
1.4 Fire resistance of the fibres 

Metallic fibres have a neutral to positive impact on the fire resistance of structures. Due to 
a decreased spalling effect, a structure in metal fibrous concrete behaves rather better in the 
presence of fire than a mesh reinforced structure according to tunnelling specialists 
(segmental lining). Steel keeps its mechanical performance up to a temperature of  
350-400° C. 

The macro synthetic fibres though start to loose their mechanical properties as soon as the 
temperature reaches 50°C and even disappear at 160°C. In a fire, a structure with macro 
synthetic becomes rather soon unreinforced – with no load bearing capacity left at all – and 
may result in an unsafe situation from the first hours onwards. 

Micro Polypropylene fibres typically melt at temperatures around 160°C. Therefore micro 
polypropylene fibres are proven to be suitable to improve the fire resistance. The exact reason 
is now fully understood, as it is generally accepted that the fine micro fibres start to melt in 
extreme fire conditions, thereby leaving small channels through which the pressurised vapour 
can escape. Consequently less damage, less spalling of the concrete is to be expected.  

Macro synthetic fibres do melt at equal temperature, but are not fine enough to provide the 
concrete under fire with the necessary network of channels. Moreover since the fibres melt, 
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they are not suitable in those building constructions, where the reinforcing effect of the fibres 
is important. 

 
1.5 Resistance against oxidation 

Polymer fibres don’t rust, even if the fibres are sticking out at the surface.  
Regarding metallic fibres: experience and research conclude: 
• Steel fibres need only a concrete cover of 1-2 mm compared to 30-40 mm for normal rebar 
and mesh. 
• Corrosion of the fibres at the surface may cause discolorations but does not affect the 
mechanical properties of the steel fibre concrete reinforced structures. 
• Fibres in crack openings smaller than 0.25 mm do not corrode (Brite Euram project). 
• When no stains required, galvanized fibres can be applied 
 
1.6 Mixability of the fibres 

Some macro synthetic fibres tend to fibrillate during mixing. This fibrillation process goes 
on in the truckmixer, until all fibres are completely destroyed. Quality degradation during 
mixing does not occur for steel fibres. 

 
2 PROPERTIES OF STEEL AND MACRO SYNTHETIC FIBRE CONCRETE 

Fibre concrete is well known for its ductility. The effect of fibres is a combination of 
reinforcement and networking. Steel fibres in particular mainly change the behaviour of the 
concrete: steel fibres transform a brittle concrete into a ductile material which is able to 
withstand fairly large deformations without loosing its bearing capacity. Ductility means load 
redistribution and a higher bearing capacity of the structure with the mechanical properties of 
the basic concrete material unchanged. 

 
2.1 Usual Performance criteria for spray concrete 

The test plate usually used (600 x 600 x 100 mm panels) (see EN 14.488-5) is designed to 
determine the energy absorbed from the load/deflection curve. Slabs intended for the punch-
flexure test shall be made in receptacles of 600 x 600 x 100 mm. In this case, care will be 
taken to obtain an even surface and a thickness of 100 mm. 

Spraying shall be carried out rigorously under the same conditions as recommended for 
the works: constituents, machine, lance holder and spraying methods in particular. 
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This approach tries to simulate the real lining behaviour. It gives a good idea of the load 
bearing capacity and the energy absorption of a shotcrete lining. 

Instead of determining a material characteristic, which requires a proper design model in 
order to calculate the allowable solicitation of the structure, the EN plate test approach allows 
skipping that step and immediately checks the energy absorption and the load bearing 
capacity of the lining. 

It has to be stated very clearly that the statically indeterminate slab test is a structural test 
to check the behaviour of a construction. It is not a test to determine material properties to be 
used as design values. 

Based on this plate test, three SFRS classes (E500, E700, and E1000) are defined for a 
C30/37: 
500 Joules for sound ground/rock conditions 
700 Joules for medium ground/rock conditions 
1000 Joules for difficult ground/rock conditions 

These values are proposed for a concrete class C30/37, usually specified for a temporary 
support. Compressive strengths with a too low and too high strength class may have undesired 
side effects. 

In case o higher compressive strength, the performance criteria proposed by the EN 
standard should be increase in order to keep the same level ductility required for the safety. 

The plate test is also appropriate for a comparison of different fibre types and dosages. It 
allows for a comparison between mesh reinforcement and fibre reinforcement concrete, 
provided that the failure mode is in accordance with EN 14 487-1 Sprayed concrete, 
definition, specification and conformity. That is why the performance criteria based on this 
test and currently proposed test should only be used to compare steel mesh and steel fibres 
(material with same E modulus of young).  

The relative importance of load carrying capacity at small crack widths, and hence small 
deflections and rotations, is of recent times, assuming much greater importance to the 
designers of civil engineering tunnels  

NB: Due to the very low E-module of macro-synthetic fibres and the mode of failure 
observed with this type of fibres, the plate test is not sufficient to compare steel fibres and 
macro-synthetic fibres. In case of using polymer fibre another criteria should be added in 
order to have complete information. 
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2.2 Residual strength: Reinforcing effect measured in wide beam tests  

To determine the residual strength, the  European EN 14651 is mainly used : Test method 
for metallic fibered concrete - Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality 
(LOP), residual). 

This test procedure is mentioned in the final recommendation Rilem TC162TDF “test and 
design methode for steel fibre reinforced concrete” 

This European Standard specifies a method of measuring the flexural tensile strength of 
metallic fibered concrete on moulded test specimen. The method provides for the 
determination of the limit of proportionality (LOP) and of a set of residual flexural tensile 
strength values. 

This testing method is intended for metallic fibres no longer than 60 mm. The method can 
also be used for a 

combination of metallic fibres and, a combination of metallic fibres with other fibres. 

The characterization test enables the contractor who proposes an FRC to check that this 
FRC satisfies the “mechanical” specification resulting from dimensioning. 

In order to improve this approach, we could propose to follow the following requirements: 
 

 
Figure 1: 3 point bending test 

 

• The geometry and dimensions of the specimens, as well as the casting method adopted, 
should ensure distribution of the fibres in the matrix, which is as close as possible to that 
encountered in the actual structure as spray concrete or flooring  

The dimension of the test specimen is acceptable for handling within a laboratory (no 
excessive weights or dimensions). 

• The test is compatible, as far as the experimental means permit, with use in a large 
number of normally equipped laboratories (no unnecessary sophistication). 

• The geometry should be the same as in the EN 14 488-5 plate test for Energy absorption  
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One geometry for isostatic and hyperstatic test. Easy to manage for a test program could 
also be sprayed on the job site with the same procedure as the plates test 
• Lower scatter than the beam test. 

 
Figure 2: Flexural strength σ-CMOD 

 

Result for different CMOD (crack mouth opening displacement according to EN 14 651) 

PP= Macro polymer fibre 6kg/m3 

SF20/30/40 = Steel fibre (Dramix RC65/35BN) at 20, 30,40kg/m3 

After the first cracking, the load bearing capacity of Macro fibre drops down about 60% 
rapidly. This means that the 6kg/m3 fibers have lower influence on the residual strength than 
steel fibers.  

Higher dosage of macro synthetique will have big influence on the concrete mix 
workability and pumpability. 

 
2.3 Creep of steel fibre and macro synthetic fibre concrete 

 
Figure 3: creep test – square panel   according to EN 14488-5 

The plates have been tested in a displacement controlled manner as described in EN 
14488-5. At a deflection of 3 mm the load has been removed. 

The plates are now ready to be subjected to the creep test and have been reloaded with 60 
% of the applied load at a deflection of 3 mm. The deflection is measured and shown on the 
Y-axis in 1/100 mm as on the graph. 
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Figure 4: Creep result on square panel 

 

 
Figure 5: Curve support pressure- inward radial deformation 

 

Consequence due to creep: this type of material will not provide significant reinforcement 
with the aim of stabilising the ground and minimising any future movement it may well be 
necessary 

 
2.4 Design rules for steel and macro synthetic fibres 

Since October, 2003, Rilem TC 162-TDF design guidelines are available for steel fibre 
concrete. No such guideline is available yet for macro synthetic fibre concrete.  

 
2.5 Quality control of steel versus macro synthetic fibre concrete 

As part of the quality production control, wash-out tests are quite common in order to 
check the dosage of fibres in fresh concrete. This is possible when the fibres can be removed 
by a magnet, as is the case for steel fibres. 

Conclusion 

Steel fibre used for spray concrete spray concrete has proven over the years to be a reliable 
construction material for tunnelling application. After 30 years of experience, the return of 
experience is very positive. Official international standard are now available.  

Macro synthetique may be used, in sprayed concrete support for some mining applications 
or specific technical need. 
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However only steel fibres, no macro polymer fibres can act as structural reinforcement of 
concrete for the following reasons: 
- Polymer fibres melt at 165°C; in a fire any “reinforcing” effect of the macro fibres fades 

away as the temperature rises. 
- The Young’s Modulus is 3 - 10 GPa, which is largely insufficient to reinforce concrete 

material with a modulus of 30 GPa. 
- Macro polymer fibres creep (see further more elaborated 

Clear test procedure and performance criteria should be specified for each project in order 
to meet the technical requirement and ensure the safety.  
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ROCK REINFORCEMENT FROM ATLAS COPCO 

SWELLEX CONNECTABLE ROCK BOLTS 
 
Background 

The aim of any underground operation is to blast and remove rock, in the most economic way, 
as quickly as possible without compromising the safety for its workers.  

In mining operations, long anchors are often required as secondary support for safety or to 
consolidate the walls beyond the ore zone for dilution control. 

The solutions existing on the market today often lack in efficiency and their reliability can be 
questionable and lead to sources of concern as many parameters interferes to grant good quality 
of installation. 
 
Swellex Pm24C connectable rock bolt 

Swellex Pm24C connectable rock bolt is a rock reinforcement system 
for deep anchoring, fast installation and immediate rock support.  

By simply connecting two, three or more specially adapted Swellex 
rock bolt segments, you create a custom-made long rock bolt with all the 
benefits of the well proven Swellex bolting system. 
 
Components 

§ Blind segment - guides the bolt into the hole. Patented threaded 
connector at one end  

§ Middle segment – length and number of segments decides total 
length. Connector at both ends.  

§ Inflation segment - connector at one end, inflation bushing for 
pump chuck at the other  

 

mailto:martin.petranek@cz.atlascopco.com
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The length of each segment is determined by the height of the tunnel or the free length available 
on equipment used for insertion. 
 
Installation 

§ Quick and simple installation procedure requiring minimal training 
§ No need for the use of grout or other harmful chemicals 
§ Peace of mind for installation quality and efficiency 

 
 
Connecting the most important features 

With the Swellex connectable bolt, Atlas Copco connects the most 
important features of a rock reinforcement system in to one top of the 
line solution providing;  

§  Quick and easy installation to maximize productivity. 
§  Peace of mind through immediate support and simple quality control 
to improve efficiency and safety. 
 
Why Swellex connectable? Quick and easy installation 

§  Swellex Pm24C can easily be installed immediately and 
rapidly by the same crew  doing the drilling, and does not require 
any  specialized personnel.  
§   Tests have proven up to 4 times higher productivity of 
installation compared to cable-bolting. 
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Why Swellex connectable? 
Immediate support and simple quality control  

§   Atlas Copco pumps assure that the proper pressure is 
reached for a perfect installation on the total length. 

§  Blasting operations can be carried out immediately.  
§  With no need for grout comes no concerns for:  

§ Water/cement ratio and proper curing 
§ Water venue (from water veins or 

production drilling) 
§ Geology (voids or cracks) 
§ Improper hole filling of cement 

 
Swellex rock bolts – PM 24 Hangers  
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Swellex rock bolts 

Manual installation of Swellex Hangers 
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TĚSNĚNÍ HORNINOVÉHO MASIVU POD PŘEHLEDNÍ HRÁZÍ 
VODNÍHO DÍLA KOHÚTKA 

 
Anotace:   
The accumulation reservoir Kohútka is located in the Javorníky Mts. It will serve as the 
reservoir of water to snowing. The height of the dam is max. 20 m. It was constructed as the 
reinforced construction. Due to bad geotechnical conditions under the dam (strongly 
weathered claystones with high permeability) it was decide to make grouting. As the grout it 
was chosen the CarboPur resin. The dam underground was sealed and the reservoir is under 
operation now. 
 
1. ÚVOD 

Referát se zabývá  problematikou utěsňování silně porušeného horninového masivu pod 
budoucí hrází akumulační nádrže Kohútka. Objekt byl  realizován  ve II. pololetí roku 2009 za 
účelem zadržení vody pro zimní zasněžování lyžařského areálu. Vzhledem ke stavu  
a porušenosti masivu bylo nutno použít chemické těsnící hmoty a hustou síť injektážních vrtů 
vybavených speciálními tyčemi. 

Akumulační nádrž Kohútka se nachází pod hřebeny horského masivu Javorníky 
v blízkosti česko-slovenské hranice. Nadmořská výška objektu činí 675 – 701 m nad mořem. 
Samotný objekt  slouží jako zásobní nádrž vody pro zasněžování lyžařského areálu, který se 
nachází bezprostředně nad ním. Hráz akumulační nádrže Kohútka dosahuje výšky až 20 m a 
byla budována jako vyztužená zemní konstrukce. 

Těsnící práce si vynutila geologická situace, kde bylo zjištěno silné poškození 
horninového masivu. V případě realizace objektu bez důkladné izolační clony by 
pravděpodobně docházelo k značným únikům vody a v krajním případě by objekt nesplnil 
požadovanou funkci. Bylo nutno realizovat ještě před výstavbou etapovitou injektáž po 

mailto:geoinzenyring@geoinzenyring.cz
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etážích. Základní – nultá etáž se realizovala bezprostředně pod budoucím dnem přehradní 
hráze, I. a II. etáž pak v bočních svazích, do kterých byla hráz  zavázána.  

 
2. GEOLOGICKÁ STAVBA 

V podloží hráze akumulační nádrže Kohútka se nacházejí horniny vsetínských vrstev – 
středně až hrubě rytmický flyš s převahou jílovců nad pískovci.  

Svrchní část horninového prostředí byla výrazně postižena zvětrávacími procesy. Jílovce 
byly rozložené na štěrky jílovité až jíly štěrkovité, pevné konzistence. Směrem do hloubky se 
kvalita hornin zvyšovala. Kvalitní horninový masiv reprezentovaný prachovci (R4-R3) se 
nacházel v hloubce 7.00-7.50 m pode dnem hráze. 

Pro ověření hydraulických parametrů podloží byly v podzákladí hráze provedeny 
vsakovací zkoušky ve vrtech. Původně navržené vodní tlakové zkoušky nebyly s ohledem na 
výrazně rozvolněný masiv prováděny.  

Celkem byly provedeny tři zkoušky, které byly vyhodnoceny formou závislosti množství 
vsakované vody na čase. Výsledky jsou shrnuté v tabulce 1.  
 
Tabulka 1  Výsledky vsakovacích zkoušek  

Zkouška Vsakované 
množství Q (l) 

Celkové 
snížení s 

(m) 

Koeficient 
průtočnosti 
T (m2.s-1) 

Koeficient 
filtrace kf (m.s-1) 

č.1 120,44 1,36 3,16E-02 4,22E-03 
č.2 120,44 1,35 3,39E-02 4,52E-03 
č.3 120,44 1,36 3,23E-02 4,31E-03 

průměr     3,26E-02 4,35E-03 
 

Výsledný koeficient filtrace (průměrná hodnota činila kf=4.35.10-3 m.s-1) odpovídá dosti 
silně propustnému prostředí.  S ohledem na propustnost prostředí bylo nutno utěsnit podloží 
pod hrází injekční clonou.  

Projektová dokumentace navrhla utěsnit jak podloží hráze, tak boční svahy, do kterých 
byla hráz postupně zavazována. Původně bylo navrženo provést injektáž v podloží a ve 
čtyřech etážích. Na základě rozhodnutí investora a stavebního dozoru byly injekční práce po 
dokončení 2.etáže ukončeny a ve 3.a 4. etáži se již neprováděly.  
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3. INJEKTÁŽNÍ  PRÁCE 

Samotné těsnící práce se realizovaly metodou vysokotlaké injektáže přes zavrtávané 
injektážní svorníky vybavené ztracenou korunkou. Schéma těsnění 0. etáže je uvedeno na obr. 
č. 1, schéma utěsnění I. a II. etáže pak na obr. č. 2. Těsnící medium rychle reagující injektážní 
pryskyřice CarboPur bylo vtlačována přes injektážní svorníky do stanovené hloubky, která 
činila při 0. etáži 6 m s roztečí  vrtů 50 cm, přičemž se použilo dvou řad ve vzájemné 
vzdálenosti 25 cm. Při I. a II. etáži se postupovalo obdobně, přičemž hloubka injektáže byla 
5m. Použité závrtné injektážní tyče jsou uvedeny na obr. č. 3. Ústí vrtů vybavených závrtnými 
tyčemi bylo důsledně utěsňováno polyuretanovou hmotou.   

 
Obr. č. 1  Schéma situování injektážích vrtů – 0. etáž 

 

 
Obr. č. 2  Schéma situování injektážních vrtů – I. a II. etáž 

nultá 
etáž 

1+2 etáž 

65 vrtů délky 5 m 
53 vrtů délky 5m 

6,9m 
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celková délka  vrtů:240 m 
 

osa hráze 

tok 

 
7m 

0,5m 

odvodňovací roura 
osa hráze 

6m 

celkový počet vrtů: 40m 
celková délka vrtů : 240m 
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Obr. č. 3   Závrtné injektážní tyče 

 

Vzhledem k silné porušenosti masivu bylo docilováno poměrně nízkých provozních tlaků 
těsnícího media. Směr injektáže byl plynulý od vnitřních vrtů směrem k bočním úsekům.   

K vrtání se použil vrtací stroj Caterpillar na pásovém podvozku – viz obr. č. 4. Vrtné a 
injektážní práce byly realizovány v úzké spolupráci s firmou Ziko Sanace, s.r.o.  

Při vrtných pracích se ověřila vysoká porušenost masivu a bylo nutno injektovat postupně 
v malých dávkách, aby nedocházelo k únikům hmoty mimo zvolenou oblast.  

 

 
Obr. č. 4   Vrtná souprava Caterpillar 

 
4. ZÁVĚR 

Těsnící injektáž podzákladí hráze akumulační nádrže díla Kohútka splnila svůj cíl. Bylo 
také vyhověno požadavkům životního prostředí, kdy se zvolila certifikovaná hmota pro 
použití ve styku s pitnou vodou. V současné době je vodní dílo již v provozu a plní svou 
funkci. 
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STABILIZÁCIA ZEMINOVÉHO PROSTREDIA PRI REALIZÁCIÍ 
PRETLAKU DN 2000  

POD TELESOM NÁSYPU ŽELEZNIČNEJ TRATE 
 
Annotation: 
Requirements on geotechnical activities in areas affected in the long term by mankind activity 
can face problems emerged from inhomogennous antropogennous sediments. Than even 
routine works might need realization of special and usually costly measures. 
 
1. ÚVOD 

V súvislosti s požiadavkami Európskej únie počas prístupových rokovaní Slovenskej 
republiky a s čerpaním európskych fondov sa v súčasnosti realizuje niekoľko veľkých 
a množstvo malých infraštruktúrnych projektov. Jedným z projektov väčšieho rozsahu je 
„Prešov – Pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy“. 

Množstvo objektov tohto projektu sa nachádza v bezprostrednom okolí a pozdĺž rieky 
Torysy. Tok rieky bol a je intenzívne využívaný, v súčasnosti je na trase cez mesto Prešov 
kompletne regulovaný. Ostatná regulácia však s najväčšou pravdepodobnosťou nezodpovedá 
pôvodnej trase koryta a jej poloha je výsledkom množstva čiastočných regulácií z minulosti. 
Voda z Torysy sa okrem iného využívala na pohon strojov – v centre Prešova je možné vidieť 
pozostatky mlynského náhonu.  

Všetky zásahy do koryta si spravidla vyžiadali zemné práce určitého rozsahu, napríklad 
zasypávanie slepých ramien, budovanie ochranných násypov, prívodných a odpadových 
kanálov, náhonov a podobne. Pozdĺž koryta rieky sú vybudované dopravné koridory, ktorých 
výstavbu takisto sprevádzali zemné práce. Všetky tieto činnosti mali za následok vznik 
lokálnych nehomogenít v zeminovom prostredí na pomerne veľkú hĺbku, následkom čoho 
z času na čas dochádza k problémom pri realizácií stavebných konštrukcií (základové 
konštrukcie objektov, stavebné jamy, podzemné vedenia a podobne).  
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE  

Budovanie „Kanalizačného zberača F1“ si vyžiadalo realizáciu pretlaku DN 2000 pod 
telesom jednokoľajnej železničnej trate na úseku Prešov – Plaveč. Stavba sa nachádza 
v severnej časti mesta Prešov pri križovaní ulice Jesenského a ulice Jazdecká, 
v bezprostrednej blízkosti ľavého brehu rieky Torysa (viď. obrázok č.1). 

Celková dĺžka pretlaku dosiahla cca 22 m. Smer pretlaku bol približne v smere západ -  
východ. Pretláčané oceľobetónové rúry mali vonkajší priemer 2000 mm, vnútorný priemer 
1600 mm, dĺžku 2000 mm. Minimálna hĺbka hornej časti oceľobetónovej rúry pod 
železničným zvrškom dosahovala cca 3,40 m. Vzdialenosť okraja štartovacej jamy od osi 
koľaje činila cca 11,30 m. Projekt počítal s predpokladom, že v trase pretlaku sa nachádza 
vrstva zahlinených štrkov, vhodná pre zamýšľanú technológiu. Práce boli naplánované bez 
výluky dopravy po železnici. 

 
Obrázok č. 1: Celková situácia pretlaku 

 
3. REALIZÁCIA PRETLAKU 

Začiatok prác na pretláčaní oceľobetónových rúr preukázal nesúlad predpokladanej 
skladby zeminového prostredia so skutočnosťou. Zeminové prostredie bolo značne 
nehomogénne. 

V mieste prieniku pretláčaných rúr zo štartovacej jamy sa v spodnej polovici pretláčaného 
profilu nachádzala vrstva zahlineného lomového kameňa, ktorý tvoril hrádzu starej hate na 
rieke Toryse. Nad zahlinenou vrstvou lomového kameňa sa nachádzala vrstva zahlinených 
štrkov a vrstvy sivej a hnedej hliny. Už po vykopaní štartovacej jamy pracovníci spoločnosti, 
ktorá realizovala pretlak vyjadrili obavy z tejto gelógie pri samotnom realizovaní pretlaku.  

Vrstva lomového kameňa značne komplikovala zatláčanie rúr. Pri zatlačení oceľového 
štítu na vrstvu lomového kameňa a jeho následnom odťažení dochádzalo k vypadávaniu 
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celých blokov veľkosti až 0,25 m3. Následkom vypadávania celých blokov neboli podopreté 
vrchné vrstvy štrkov a zeminy a dochádzalo k ich masívnemu vysýpaniu do priestoru čelby. 
Pri zatláčaní tretej oceľobetónovej rúry došlo k „vykomínovaniu“ nadložia v mieste tesne 
pred násypovým telesom železnice. Výška nadložia tu dosahovala cca 2,0 m. 

 

 
Obrázok č. 2: Zeminové prostredie na čelbe 

Práce museli byť prerušené, z dôvodu možného ohrozenia bezpečnosti a plynulosti 
dopravy na železnici. 
 
4. RIEŠENIE VZNIKNUTEJ SITUÁCIE 

Nakoľko prerušenie dopravy na pomerne frekventovanej železničnej trati neprichádzalo 
do úvahy, hľadal sa spôsob, ako bezpečne dokončiť pretláčanie popod železničnú trať za plnej 
prevádzky. Prvou ideou bolo vytvorenie ochranného dážnika ponad trasu pretlaku z priestoru 
štartovacej jamy. Toto riešenie sa však nepodarilo realizovať. V tomto čase boli kontaktovaní 
pracovníci spoločnosti Minova Bohemia za účelom alternatívneho návrhu riešenia vzniknutej 
situácie. Prehliadku staveniska absolvoval Ing. Rudolf Ziegler (Minova Bohemia s.r.o., 
Ostrava), ktorý následne navrhol realizáciu štvorice mikropilotových ochranných rovín (na 
báze injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí) z povrchu terénu. Prvá dvojica zvislých rovín 
by sa nachádzala po stranách koridoru pretlaku. Druhá dvojica navzájom kolmých rovín pod 
úklonom 45 st. voči terénu by tvorila „striešku“ nad pretlakom. Svojim pôsobením by 
mikropilotové roviny zabránili prieniku okolitej zeminy do pretláčaných rúr počas pretláčania 
a tým ďalšiemu „vykomínovaniu“. Realizácia mikropilotových ochranných rovín mala 
prebiehať z povrchu, za postupného presúvania vŕtacieho zariadenia v trase pretlaku. Nakoľko 

zahlinený lomový kameň 

zahlinené štrky 

zeminy 
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však Železnice vylúčili (i krátkodobú) prítomnosť techniky v priestore násypového telesa 
trate, musel Ing. Ziegler návrh modifikovať. Finálne bolo rozhodnuté, že sa bude realizovať 
štvorica vejárových rovín pod úklonom 45 st. voči terénu, zo štvorice stanovísk mimo 
násypového telesa železnice. Autorom projektu zabezpečenia stabilizácie zeminového 
prostredia pri realizácií pretlaku DN 2000 pod telesom násypu železničnej trate bol Ing. Jozef 
Polák (STATIC STUDIO s.r.o., Prešov) (viď. obrázok č.3).  

 

 
Obrázok č. 3: Návrh stabilizácie 

Realizácie prác na mikropilotových rovinách sa zhostila spoločnosť Ingstav GV s.r.o., 
Prešov (stavbyvedúci - Ing. Sergej Michalčin). Mikropilotové roviny boli realizované s 
použitím injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí IBO R32N. Vŕtalo sa so stratenou vŕtacou 
korunkou. Počas vŕtania bol použitý cementový výplach so záverečnou tzv. dynamickou 
injektážou. Bolo použité plne hydraulické vŕtacie zariadenie Morath s horným kladivom 
(podmienka aplikácie injekčných zavŕtavacích kotevných tyčí) v kombinácií s vretenovým 
injekčným cementovým čerpadlom IBO-REP. Realizačné práce si vyžiadali veľmi presné 
výškové a polohové zameranie jednotlivých stanovísk vŕtacej súpravy voči osi budúcej 
kanalizácie, ktorá bola v spáde. Taktiež bolo nutné  vyrobiť špeciálny rám pre osadenie vrtnej 
lafety za účelom presnej inštalácie mikropilot pod predpísanými sklonmi. Prvoradé bolo 
zamedziť situácii, kedy by mikropilotová rovina kolidovala s trasou pretlaku, čo by značne 
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spomalilo práce na pretláčaní a zároveň by sa pri postupnom vynútenom odstraňovaní roviny 
ohrozila stabilita nadložia. 

Celkovo bolo v priebehu cca 10. pracovných dní realizovaných približne 680 bm 
mikropilót IBO R32N, pri inštalácií ktorých sa spotrebovalo 20,6 t cementu. Následne bol bez 
komplikácií dokončený pretlak pod železničným násypom, za plnej prevádzky železnice. 
Počas prác na pretlaku bolo zaznamenané, že priemery drieku mikropilót vďaka vŕtaniu 
s cementovým výplachom a dynamickej cementovej injektáži dosahovali až 200 mm. Porézna 
vrstva zahlineného lomového kameňa bola natoľko preinjektovaná cementovým mliekom, že 
na jej rozpojovanie počas pretláčania bolo potrebné miestami použiť pneumatické kladivá 
(viď. obrázok č.4). 

 

 
Obrázok č. 4: Silno preinjektovaná vrstva lomového kameňa 

 
5. ZÁVER 

Objekt pretlaku je už hotový a kanalizačný zberač je v prevádzke. Umiestnenie štartovacej 
a cieľovej jamy prezrádzajú už len šachty vyvedené na povrch terénu. Vďaka precíznej 
príprave a realizácií štvorice mikropilotových vejárov sa do kolízie s oceľovým štítom počas 
prác na pretlaku dostali len dve mikropiloty, čo je pri ich celkovom množstve a značnej 
nehomogenite zeminového prostredia možné považovať za jednoznačný úspech. Rovnako 
možno považovať za úspech realizáciu takých opatrení, ktoré umožnili bezpečné dokončenie 
pretlaku za plnej prevádzky železničnej trate. 
 

preinjektovaná vrstva 
zahlineného lomového 
kameňa 
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SANACE ZÁVALU PŘIVADĚČE PRO VODNÍ ELEKTRÁRNU BUMBESTI 
 

Annotation:  
Article deals with design for rehabilitation of major failure which occurred in water gallery 
during excavation. Major over break occurred due to insufficient securing of stability during 
excavation. Application of sealing and consolidation injection and execution of protective 
umbrella from self-drilling rods was suggested as method to over cross collapsed area. 
 

1. ÚVOD 

V nedávné minulosti se na firmu Minova Romania S.R.L. v Bukurešti  obrátila firma 
Hydroconstructia s.r.o s požadavkem na zpracování návrhu pro sanaci devastovaného úseku 
ražby vodního přivaděče Bumbesti.  

Tento vodní přivaděč je realizován v západní části Rumunské republiky v údolí řeky Jiu, kudy 
je také vedena jedna z důležitých železničních a silničních tratí spojujících města Simeria a 
Craiova. Údolí řeky Jiu se v této části nachází v hornaté krajině mezi pohořími Vilcanului a 
Capatinii s nejvyšší horou Paringul Mare s nadmořskou výškou 2519 m – obr. č 1.  Paralelně s 
touto tratí je v horninovém masivu realizován vodní přivaděč pro budoucí vodní elektrárny. 
 
2. PRŮBĚH RAŽBY VODNÍHO PŘIVADĚČE 

Ražba vodního přivaděče (dále jen VP) je realizována v horském masivu s různými 
geologickými, hydrogeologickými, litologickými, geomechanickými ap. podmínkami. 

Z geologického profilu je zřejmé, že ražba přivaděče byla postupně realizována v různých 
geologických a hydrogeologických podmínkách. V úsecích s pevnými horninami byla ražba 
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realizována s pomocí trhacích prací, v méně pevných horninách bylo použito impaktoru. Ražba v 
profilu podkovitého tvaru s výškou cca 4,6 m a šířkou 4,0 m byla prováděna zcela bez výztuže. 

 

 
Obr. 1. Půdorysné znázornění řeky, silnice a vodního přivaděče 

 

Obr. 2 Část geologického profil masivu s vyznačením vodního přivaděče 
 

Ve staničení 1420 m se s odstupem času po realizaci ražby začaly projevovat zvýšené horské 
tlaky, vyšší přítoky vody, docházelo k vyplavování jemných částic z masivu a pod. Ve svém 
důsledku se tyto jevy projevily v konvergenci a devastování části vyraženého VP.   

Ražba pokračovala až do staničení cca 1518 m. V úseku cca 8 – 5 m od čelby se začaly 
projevovat velmi značné horské tlaky, docházelo k vyšším přítokům vody, vyplavování hornin a 
zejména pak k deformaci instalované výztuže devastaci profilu díla.. Vzhledem k tomu, že ražbu 
provádějící firmě nebyly známy způsoby a opatření, jak takovým jevům čelit, byla ve vzdálenosti 
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cca 8 m od čelby realizována betonová hráz o síle 0,7 m a dílo bylo v této části uzavřeno. 
Betonová hráz byla realizována cca před rokem. 
 

Příčiny zvýšených horských tlaků způsobujících devastaci profilu vyraženého úseku VP lze 
předpokládat v méně pevných horninách masivu, zvýšených přítocích vody způsobujících 
vyplavování velmi jemných psefiticko-psamitických částic z vrstevnatých okolních hornin, 
zvýšený sloupec nadložních hornin v místě ražby přivaděče, zřejmě i určité dislokace – 
tektonická porušení horninového masivu. 

Realizovaná opatření spočívající v zajišťování úseků VP lehkou ocelovou výztuží s 
následným nástřikem betonu se projevila jako nedostatečná. Bylo přikročeno k rozšiřování 
deformovaného profilu VP a jeho zajišťování kruhovou ocelovou výztuží s vyšší únosností. 
 
3. NÁVRH ŘEŠENÍ SANACE DEVASTOVANÉHO ÚSEKU VODNÍHO PŘIVADĚČE 

VE STANIČENÍ  1510–1520 M 

Po prohlídce díla odbornými pracovníky fy Minova Bohemia a Minova Romania, seznámení 
se s příslušnou dokumentací zejména s ohledem na geologické, hydrogeologické, geomechanické 
a další podmínky, záznamy o realizaci ražby, vybavením firmy provádějící ražbu a některými 
dalšími skutečnostmi byl zpracován následující návrh na sanaci výše uvedeného úseku VP. 
 
 Definice sanace devastovaného úseku 

Cílem sanace devastovaného úseku VP je nejen obnova jeho profilu v parametrech 
odpovídajících dalšímu vybavení betonovou konstrukcí, ale také zajištění stability díla z krátko- i 
dlouhodobého hlediska. Vlastní sanace uvedeného úseku pak spočívá v realizaci následujících 
kroků : 

• zajištění devastovaného úseku VP ochranným mikropilotovým deštníkem 
• provedení zpevňující chemické injektáže hornin v okolí díla 
• vytěžení horniny, naplavenin a vyplňující hmoty z původního profilu díla 
• rozšiřování devastovaného profilu díla s odstraňováním deformované výztuže a odtěžením 

horniny 
• postupné zajišťování rozšířeného profilu díla vhodnou a dostatečně únosnou výztuží  

Zvláštní pozornost musí být věnována otázkám bezpečnosti práce, protože v daných 
podmínkách nelze vyloučit nepředpokládané jevy nebo stavy, které mohou negativně ovlivnit 
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zejména ohrožení zdraví a životů práce provádějících pracovníků. Jedná se zejména o výskyt 
vody  
 
 Zajištění devastovaného úseku VP ochranným mikropilotovým deštníkem 

Předpokládá se, že úsek VP za betonovou hrází bude silně devastován, instalovaná výztuž 
nebude plnit svoji úlohu, profil bude z větší části vyplněn naplaveninami a uvolněnými 
horninami. 

Je nutné předpokládat, že prováděním prací v tomto úseku spočívajících v odtěžení hornin a 
naplavenin, uvolňování instalované deformované výztuže a pod. bude způsobeno narušení 
stávající rovnováhy, čímž by mohly být vyvolány další nežádoucí jevy a skutečnosti. Těmto 
rizikům je nutno předcházet a zajištěním co nejvyšší stability horninového masivu v okolí díla. 
Zárukou této stability je mikropilotový ochranný deštník (dále jen MPOD), jehož popis a postup 
realizace je následně uveden.  
 
 Vytvoření podmínek pro realizaci MPOD 
Komora pro vrtací zařízení 

K realizaci MPOD musí být použit vrtací stroj s potřebným výkonem a také další zařízení 
např. čerpadlo pro injektáž jednotlivých mikropilot. V zájmu kvalitní a urychlené realizace 
MPOD musí být za tímto účelem v profilu díla před betonovou hrází vytvořena komora 
umožňující manipulaci s vrtacím zařízením a především také umožňující kvalitní zavrtání 
jednotlivých mikropilot ochranného deštníku. Návrh předpokládá vytvoření komory pro vrtací 
stroj v kruhovém profilu o průměru 6,8 m m, délky cca 7 m. 

Pro zajištění stability horninového prostředí v úseku realizace komory a dále až k betonové 
uzavírací hrázi je doporučena zpevňující a utěsňující chemická injektáž a to již před zahájením 
rozšiřování profilu díla a jeho zajišťování vhodnou, dostatečně únosnou kruhovou ocelovou 
výztuží. 

Zpevňující chemická injektáž bude realizována injekčními vrty situovanými po obvodu díla 
ve vějířích, jak je zřejmé z přiloženého obrázku. Injekční vrty budou vedeny pod úhlem cca 40° k 
podélné ose díla, délky cca 4 m. Do těchto vrtů, až na jejich dno, budou vkládány sklolaminátové 
tyče typu Rockbolt 60/25 délky 2,5 m. Bezprostředně za těmito tyčemi budou instalovány 
pryžové expanzní těsnící pakry s připojenou injekční trubkou, na kterou pak bude připojen 
injekční tah od vysokotlakého injekčního čerpadla.  
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K injektáži je doporučována osvědčená 2-komponentní polyuretanová injekční pryskyřice 
typu CarboPur WF. K provádění injektáže jsou doporučována vysokotlaká, pneumaticky 
poháněná čerpadla typu GX 45 a GSF 35. 

Dalším opatřením realizovaným před zahájením realizace MPOD je vyplnění volných prostor 
v devastovaném úseku VP za betonovou hrází až po zastavenou čelbu ražby. Účelem vyplnění 
volných prostor ve zbylé části profilu  devastované části VP za betonovou hrází je zajištění 
stability úseku, zamezení dalšímu uvolňování hornin v okolí vyraženého díla a zamezení úniku 
injekčního materiálu při injektáži mikropilot ochranného deštníku. Výplňová hmota musí mít 
vhodné parametry, aby plnila svoji úlohu jako vyplňující a stabilizační prostředek a přitom činila 
minimální potíže při odtěžení. 

K realizaci je navrhována  výplňová hmota typu Wilfoam K realizovaná elektricky 
poháněným čerpadlem pro suché materiály typu MONO WT 820. 
 
 Realizace mikropilotového ochranného deštníku  

Pro realizaci MPOD jsou navrhovány kotevní tyče typu R 51, délky 18 m s vrtací korunkou 
76 – 110 mm s tím, že mikropiloty budou končit ve vzdálenosti cca 6 m za čelbou ražby 
(minimálně ve vzdálenosti rovnající se průměru raženého díla). 

Osová vzdálenost mezi jednotlivými tahy kotevních tyčí v rovině proložené čelbou díla 
kolmou na osu díla, by neměly přesáhnout 0,40 m, t.zn. že v místě zavrtávání tahů kotevních tyčí, 
v rozšířeném profilu díla před betonovou hrází, budou tyto rozestupy činit 0,30 m, úklon od 
vodorovné osy max. do 2° . Ústí vrtů kotevních tyčí v rozšířeném profilu díla budou tvořit 
kružnici, celkem bude po obvodu díla realizováno 63 tahů tyčových kotev v MPOD. Situování 
mikropilot je zřejmé z obrázku č. 3. 

Pokud nebude možné spodní část díla zajistit zavrtáním mikropilot, bude  tato část profilu 
chodby po obvodu cca 80 stupňů podle potřeby zajišťována radiálně situovanými kotevními 
tyčemi typu IBO R 32 ve vějířích á 6 ks s rozestupy cca 1,5 m, celkem cca 8 vějířů á 6 kotev 
délky 3 m ( 48 kotev, celkem 144 m). V tomto případě bude v ochranném deštníku navrtáno 50 
mikropilot. 
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Obr. 3. Návrh řešení mikropilotového deštníku 

 

Injektáž mikropilot se doporučuje realizovat pomocí injekčního čerpadla MAI (IBO REP), 
směsí Ekoment RT. Předpokládá se spotřeba cca 30 kg Ekomentu RT na běžný metr mikropiloty, 
což představuje spotřebu 540 kg/pilotu. Tato předpokládaná spotřeba může být z titulu 
případného vytékání směsi do volných prostor vyšší. 
 
 Sanace devastovaného úseku po zajištění mikropilotovým ochranným deštníkem 

Po zrealizování MPOD bude přistoupeno k otevření uzavřeného úseku díla odstraněním 
betonové hráze. Prostory v okolí betonové hráze budou zajištěny předcházející chemickou 
injektáží. Při likvidaci betonové hráze je nutno postupovat obezřetně neboť nelze vyloučit, že 
betonová hráz bude již zatížena působením okolních hornin a při uvolňování částí betonu může 
dojít k jejich pohybu. Podle potřeby, stavu a podmínek může být provedena zesilující a zajišťující 
chemická injektáž nebo jiný způsob zabezpečení díla. 
 
 Vlastní sanace devastovaného úseku za betonovou hrází až po zastavenou čelbu ražby 

Vždy před zahájením postupného odtěžování vyplňující hmoty a hornin z devastovaného 
profilu díla za betonovou hrází, před odstraňováním deformované výztuže a pod. bude prováděna 
zajišťující chemická injektáž mezi mikropilotami ochranného deštníku. Injektáž bude prováděna 
injekčními vrty situovanými ve vějířích po obvodu díla s rozestupy cca 0,8 m, délky 4 m. 
Samotná realizace jednotlivých injekčních vrtů bude prováděna okamžitě, jakmile bude možné 
vrt realizovat. Cílem je co nejrychlejší zajištění hornin v okolí díla. 
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Předpokládá se injektáž cca 20-ti vrtů v jednom vějíři, přičemž rozestup mezi jednotlivými 
vějíři by neměl přesáhnout vzdálenost 1 m. Celkem se jedná o realizaci cca 7-mi vějířů á 20 vrtů 
t.j. 140 vrtů. Injekční vrty budou osazovány těsnícími pakry BVS 40 s injekčními trubkami do 
hloubky vrtu cca 1 – 1,5 m tak, aby byly zejména proinjektovány horniny nad mikropilotami 
ochranného deštníku. Vzhledem k podmínkám v okolí MPOD (proinjektování směsí Ekoment 
RT) je předpokládána spotřeba cca 20 litrů směsi CarboPur WF na běžný metr injekčního vrtu, 
tzn. cca 60 litrů/vrt. 

Po provedené zesilující chemické injektáži bude provedeno rozšiřování profilu díla a jeho 
zajištění vhodnou, dostatečně únosnou kruhovou ocelovou výztuží včetně plného pažení. 
 
4. STANOVENÍ OPATŘENÍ PRO DALŠÍ RAŽBU PŘIVADĚČE 

Podle stavu díla a podmínek na čelbě díla bude provedeno zajištění čelby. Mimo vějíře 28-mi 
injekčních vrtů délky 4 m, vedených pod úhlem cca 30° ve vztahu k podélné ose díla, 
rozmístěných po obvodu profilu díla s rozestupy 0,3 – 0,4 m,  bude v čelbě paralelně s podélnou 
osou díla navrtáno cca 30 vrtů v 7-mi horizontálních rovinách s roztečí 0,8 – 1,0 m, rovněž délky 
4 m, které zamezí dalšímu vyjíždění hornin z čelby. Tím bude zajištěna stabilita čelby pro další 
ražbu. Injektáž bude prováděna obdobně jako při zpevňování okolních hornin při rozšiřování 
profilu pro vrtací komoru. 
 
5. ZÁVĚR 

Autoři článku se domnívají, že v předprojekční etapě nebyla věnována dostatečná pozornost 
podmínkám, ve kterých VP realizován. Jedná se zejména o mechanické vlastnosti jednotlivých 
typů hornin v masivu, vodonosnost masivu, výšku nadloží nad raženým dílem, tektonickou 
porušenost masivu a pod. 

Vhodně volenými opatřeními, kontinuálně prováděným monitoringem a pod. bylo možno 
některým záležitostem předejít, což by se bezesporu projevilo na celkových nákladech realizace 
vodního přivaděče.       
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Ing. Zdeněk Cigler 
Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice,  
tel. 00420 596 232 803, fax: 00420 596 232 993, e-mail: zdenek.cigler@minovaint.com 
 
 

PRAKTICKÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI ZÍSKANÉ PŘI 
PROVÁDĚNÍ SANACÍ A OPRAV PODZEMNÍCH OBJEKTŮ 

 
Anotace:  
Autor v příspěvku upozorňuje na různé poruchy ostění liniových podzemních objektů 
a seznamuje s prováděním speciálních technologií využívaných pro utěsňování a zpevňování 
ostění podzemních objektů. Jedná se zejména o chemické injektáže a speciální  způsoby 
kotvení, které byly prováděny při opravách a sanacích významných podzemních objektů 
jakými jsou štolové přivaděče pitné vody (Želivka, Běleč, Podhradí-Dolejší Kunčice), různé 
tunelové a jiné podzemní stavby. 
Aplikace těchto technologií se velmi osvědčují při zajišťování bezpečného stavu podzemních 
objektů tak, aby splňovaly požadavky Vyhlášky č. 49/2008 Sb. ČBÚ o požadavcích k zajištění 
bezpečného stavu podzemních objektů.  
 
Abstract: 
Articl deals with different failures of lining in linear underground structures and gives basic 
information about special technologies for sealing and strengthening of underground 
structure lining. These are mostly chemical grouting and special anchoring technologies 
which were executed during repairs and rehabilitations of major underground structures such 
as water galleries for drinking water (Želivka, Běleč, Podhradí – Dolejší Kunčice) and 
various tunnel and underground structures.  
Application of these technologies prove successful in practice for securing safety conditions 
of underground structures to meet requirements of Announcement Nr. 49/2008 Col. By Czech 
Mining Authority on requirements for securing safety conditions of underground structures.  
 
ÚVOD 

V České republice, ale samozřejmě i v jiných zemích existuje kromě velkých tunelových 
staveb také velké množství různých liniových podzemních objektů, které jsou provozovány 
a spravovány různými provozovateli a majiteli. Jedná se zejména o různé obslužné 
a technologické štoly a kanály, štolové přivaděče vody, kanalizační sběrače a stoky a další 
díla, která zpravidla provozují vodohospodáři, energetici a různé velké výrobní podniky. 

mailto:zdenek.cigler@minovaint.com
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Ve svém příspěvku se budu zabývat poruchami ostění těchto liniových objektů, opravami 
porušeného ostění a specifickými problémy, které je nutné při provádění oprav řešit. Budu se 
zabývat podzemními objekty, které do 1. března 2008 nespadaly pod působnost Státní báňské 
správy. Požadavky k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů jsou stanoveny 
Vyhláškou Českého báňského úřadu č. 49/2008 ze dne 4. února 2008. 

V příspěvku popisované způsoby provádění oprav a sanací ostění podzemních objektů se 
velmi osvědčují při zajišťování bezpečného stavu těchto objektů tak, jak to vyžaduje jejich 
dlouhodobá životnost a také dozor Státní báňské správy.  
 
1. NĚKTERÉ PORUCHY OSTĚNÍ PODZEMNÍCH OBJEKTŮ 

Pro dlouhodobou a bezpečnou provozuschopnost liniového podzemního objektu 
z hlediska jeho stability je snad nejdůležitější stav jeho ostění, zejména jeho celistvost a stav 
horninového či zeminového prostředí za ostěním objektů. Z praxe však víme, že u mnoha 
podzemních liniových objektů je jejich ostění porušeno celou řadou méně závažných či 
závaznějších nebo dokonce nebezpečných defektů, které zde vznikly z různých příčin. 

Jedná se především o: 
- různé lokální defekty malého rozsahu jako jsou malé bodové otvory v ostění např. otvory 
po zkorodovaných rádlovacích drátech, po různých zkorodovaných kotevních prvcích nebo 
zkorodované ocelové výztuži v místech s nedostatečným krytím betonové směsi. 
- lokální defekty většího rozsahu jako jsou větší nepravidelné otvory o velikosti několika 
centimetrů či decimetrů nebo plošné defekty, které jsou zpravidla tvořeny kumulací více 
menších otvorů v ploše několika decimetrů čtverečních. Tyto defekty vznikly v mnoha 
případech již v době výstavby díla např. nedostatečným hutněním betonové směsi, 
nedokonalým vyplněním vrchlíku  díla nebo v místech průsaků či slabších přítoků vody, které 
negativně ovlivnily kvalitu prováděné betonáže 
- různé liniové defekty jako jsou podélné a příčné trhliny. Zpravidla se jedná o kombinaci 
tahových a smykových trhlin. Tyto defekty vznikají z mnoha různých příčin, např. vnějším 
nebo vnitřním dynamickým namáháním ostění, různými pohyby okolního masivu, 
nedokonalým provedením ostění, sníženou pevností betonu ostění, dlouhodobým působením 
podzemní vody apod. Mezi liniové defekty ostění je také možné zahrnout nedokonale 
utěsněné pracovní spáry, které jsou v častých  případech příčinou mnohých problémů.  
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2. NEGATIVNÍ VLIV PRONIKAJÍCÍ VODY 

Defekty ostění uvedené v předcházející stati postupně zhoršuje a rozšiřuje dlouhodobé 
působení pronikající vody. Zpravidla se jedná o pronikání podzemní vody ostěním směrem 
dovnitř objektu, u štolových tlakových přivaděčů vody může naopak docházet k pronikání 
vody ostěním směrem do okolního masívu.  

Ať už voda proniká ostěním v kterémkoliv směru bude její dlouhodobé proudění vždy 
zhoršovat technický stav ostění a stav prostředí v bezprostředním okolí ostění. 

Zpočátku se jedná o slabý lokální průsak nebo slabý přítok několikamilimetrovým 
otvorem nebo nepatrnou trhlinou. Zpravidla takovémuto malému průsaku nebo přítoku není 
věnována dostatečná pozornost. Provozovatel objektu se obyčejně začne zajímat až o 
výraznější a silnější lokální nebo liniové přítoky. Zřejmě nikdo nepochybuje, že i z velmi 
malého trvalého průsaku nebo přítoku vody se postupem času stává přítok větší, intenzivnější, 
otvory v ostění se postupně zvětšují, za ostěním se postupně vyplavováním jemných trakcí 
z okolního prostředí vytváří větší či menší kaverna.  
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Takováto kaverna je potenciálním zdrojem nebezpečí. Její pomalé zvětšování může časem 
dosáhnout takového rozsahu, že působením různých vlivů může dojít k náhlé ztrátě stability, 
k  prolomení kaverny a tím k následné destrukci již narušeného ostění díla a k  průvalu zemin 
a hornin do díla. Samozřejmě prolomení kaverny s následným  průvalem se nutně musí 
projevit na povrchu terénu. Z minulosti jsou známy z České republiky i ze zahraničí případy, 
kdy došlo zejména v městské zástavbě k velmi závažným havarijním propadům povrchu, při 
kterých vznikly velké škody na majetku i na lidském zdraví, bohužel někdy také došlo ke 
ztrátám na životech. 

    
 
3. NĚKTERÉ OSVĚDČENÉ ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ OPRAV 

Naše společnost, resp. realizační divize Grouting se utěsňováním a opravami ostění 
podzemních liniových objektů intenzívně zabývá od roku 1997, tedy třináct let. Za tuto dobu 
bylo úspěšně provedeno utěsnění a zpevnění celé řady více či méně významných podzemních 
liniových objektů. Při těchto pracích jsme získali mnoho cenných zkušeností, ověřili jsme 
celou škálu různých materiálů a pracovních postupů. V současné době považujeme za 
osvědčené a nejspolehlivější následující způsoby provádění oprav. 
 
3.1. Utěsňování průsaků a přítoků vody 

Za nejvhodnější technologii pro utěsnění různých nežádoucíh  průsaků a přítoků vody 
v ostění považujeme jednoznačně nízkotlakou injektáž dvousložkovými polyuretanovými 
pryskyřicemi typu CarboPur nebo jednosložkovými polyuretanovými pryskyřicemi typu 
CarboStop , které při styku s vodou zvětšují svůj objem a vytvářejí pevnou napěněnou hmotu 
s uzavřenými póry. V některých specifických případech je vhodné použít nízkotlakou injektáž 
metakrylátovými gely typu CarboCryl. Pro provádění nízkotlaké injektáže se nejvíce 
osvědčilo použití jednoduchých mechanických pakrů o průměru 13 mm , které jsou upínány 
do injekčních maloprůměrových vrtů, zpravidla o průměru 14 mm. Injektáž je pak prováděna 
speciálními injekčními čerpadly pro jedno či dvousložkové pryskyřice nebo pro 
metakrylátové gely. 
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3.2. Opravy větších otvorů a dutin v ostění 

Pro opravy větších dutin v ostění se osvědčil pracovní postup, při kterém je dutina 
vyčištěna mechanicky nebo tlakovou vodou, následně je zhotoveno a do dutiny vloženo a 
přikotveno ocelové armování, prostor dutiny je uzavřen příložným kovovým nebo dřevěným 
bedněním a následně je provedeno vyplnění celé dutiny nízkotlakou injektáží jedno či 
dvousložkovými polyuretanovými pryskyřicemi a v některých případech speciální injekční 
cementovou směsí. 
 
3.3. Opravy trhlin v betonovém a zděném ostění 

Za osvědčenou technologii pro opravu trhlin v ostění považujeme tzv. „armovanou 
injektáž“. Jedná se prakticky o nízkotlakou utěsňovací či zpevňovací injektáž trhliny. Do 
jednotlivých injekčních vrtů, zpravidla průměru 14 mm, jsou před provedením injektáže 
vloženy výztužné ocelové nebo i sklolaminátové  pruty, případně nerezové pruty o průměru 
10 – 12 mm. Po provedení injektáže se z těchto prutů prakticky stávají malé svorníky, dochází 
tím k tzv. „sešití trhliny“ Trhlina je po takovéto injektáži utěsněna a současně kvalitně 
zpevněna právě těmito ocelovými svorníky. Pro opravy trhlin v ostění podzemních objektů se 
díky svým mechanickým vlastnostem nejvíce osvědčily dvousložkové polyuretanové 
pryskyřice. 
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3.4 Vyplňování kaveren za ostěním, kotvení ostění 

Pro vyplňování různých kaveren za ostěním se nejvíce osvědčila nízkotlaká injektáž 
napěněnými polyuretanovými pryskyřicemi, v některých specifických případech pak injektáž 
speciální cementovou směsí. Tyto výplňové injektáže jsou zpravidla prováděny přes předem 
instalované ocelové nebo plastové plnící trubky. V případech, kdy je nutné ostění liniového 
díla kotvit do okolního masívu se velmi osvědčily injekční zavrtávané kotevní tyče typu R 
nebo typu Titan. 

    
 
 
4. RŮZNÉ PROBLÉMY PŘI PROVÁDĚNÍ OPRAV PODZEMNÍCH OBJEKTŮ 

Musíme si uvědomit, že jakékoliv práce, které je potřeba provádět ve stísněných 
podzemních objektech budou vždy pracemi ve ztížených, mnohdy v extrémních pracovních 
podmínkách. Při zajišťování těchto prací je nutné řešit celou řadu specifických, organizačních 
a personálních záležitostí. 
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4.1. Specifické pracovní prostředí 

Při opravách a sanacích liniových podzemních objektů můžeme z hlediska pracovního 
prostředí očekávat pouze samé nepříjemnosti: 
- stísněné pracovní prostory 
- komplikované přístupové cesty na pracoviště 
- velké vzdálenosti pracoviště od vstupu do objektu 
- hygienicky obtížné a nepříjemné prostředí – tma, zima, mokro, nepříjemný zápach, 
nebezpečí infekce  
- zpravidla neexistence přípojek energií 
- zpravidla velmi krátký čas na provedení potřebných  prací 
- možnost výskytu složení  ovzduší, jehož složení nevyhovuje hygienickým normám ( snížený 
obsah kyslíku, metan, sirovodík aj.) 
 

    
 
4.2. Specifické technické problémy 

Z hlediska technického zajištění prací je v mnoha případech nutné řešit celou řadu 
technických detailů: 
- speciální zařízení pro dopravu techniky a materiálů na pracoviště – speciální vozíky, vrátky 
pro úklonnou  i svislou dopravu, dopravní nádoby, vše musí být připraveno „na míru“ dle 
konkrétních podmínek daného pracoviště, není vyloučena ani svislá doprava osob s použitím  
lezeckých a záchranářských prostředků 
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- pohonné energie – nutno řešit přívod nebo instalace rozvodu elektřiny, stlačeného vzduchu, 
hydraulického okruhu, použití akumulátorových zařízení, v některých případech musí být 
použita pro pohon potřebných zařízení lidská síla.  
- osvětlení pracoviště 
- větrání pracoviště, měření složení ovzduší 
- komunikační prostředky – vysílačky, záchranářská pojítka pro zajištění vzájemné 
komunikace mezi pracovišti, zvuková a světelná signalizace 
- zajištění hygieny práce – speciální osobní ochranné prostředky a pomůcky 
- ochrana životního prostředí – použití  zařízení zabraňující znečištění nebo kontaminaci vod 
- způsob dokumentování prováděných prací 
- zajištění bezpečnosti pracovníků proti vnějším vlivům, např. aby nedošlo k neočekavanému 
napouštění díla vodou apod. 
 

    
 
4.3. Specifické lidské zdroje 

Podobně jako je třeba věnovat maximální pozornost technickému zajištění prací, tak je 
také nutné dobře sestavit složení pracovní skupiny a vybrat jednotlivé pracovníky, kteří musí 
splňovat tyto předpoklady: 
- zodpovědný technik, který práce řídí  musí mít patřičné odborné znalosti a  praktické 
zkušenosti, musí být schopen pružně řešit případné změny podmínek a rozhodovat o změnách 
technického řešení. 
- složení pracovní skupiny musí být víceprofesní tak, aby byla i malá  skupina schopna řešit 
problém komplexně 
- všichni pracovníci skupiny musí být dobře seznámeni s problémem a s úkoly, které se od 
nich očekávají, všichni pracovníci ve skupině si musí uvědomovat svou osobní odpovědnost a 
svou roli ve skupině, každý pracovník musí být vtažen do řešení problému  
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- všichni pracovníci musí mít dobrou fyzickou zdatnost a psychickou odolnost ve ztížených 
podmínkách 
- vedoucí pracovník musí umět dobře se svými podřízenými komunikovat a musí dokázat 
práci svých podřízených také patřičně finančně odměnit. 
 

    
 
5. NĚKTERÉ PŘÍKLADY Z PRAXE 

Štolový přivaděč pitné vody Želivka 

Délka štoly je 51,3 km, průměr 2,6 m. Od r. 2003 postupně prováděno utěsňování velmi 
silných lokálních a liniových přítoků podzemní vody. Pracoviště jsou v současné době  
vzdálena od vstupů 800 – 1000 m. V  minulosti se do štoly vstupovalo úpadnicí Brtnice, která 
však byla od pracovišť vzdálena 8-9 km, v roce 2008 proto bylo vybudováno ve svislém  
větracím komínu v Jesenici u Prahy lezní oddělení. Ve štole nelze z více důvodů použít 
žádnou pohonnou energii, pro injektáž je proto  používáno speciální čerpadlo poháněno 
lidskou silou.  
 
Štolové přivaděče pitné vody Švařec – Běleč I.   , Běleč II. – Štěpánovice 

Štolové přivaděče průměru 2,1 m,  v roce 2005 došlo ke vzdálenosti 70 až 85 m od 
vstupního portálu  Běleč I. k podélnému roztržení ostění ve vrchní části profilu. V obou 
štolách byly až ve vzdálenostech 500 m od portálů prováděny rozsáhlé sanace trhlin, 
pracovních spar, lokálních přítoků, opravy otvorů v ostění a  rozsáhlé výplňové injektáže 
kaveren za ostěním. 
Pro práce ve velkých vzdálenostech  byly používány elektrocentrály a injekční a vrtací 
technika s pohonem hydraulickým a pneumatickým. 
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Kanalizační sběrač, Ostrava, Novoveská ulice 

V roce 1998 došlo k havárii kanalizačního sběrače prolomením  letité kaverny a k průvalu 
zemin do kanalizační štoly. Současně vznikl na ulici, v místě autobusové zastávky, propad o 
rozměrech cca 5 x 3 m do hloubky cca 3 – 4 m. K havárii došlo v nočních hodinách a zřejmě 
proto nebyl nikdo zraněn. Vstup do díla byl možný pouze kanalizační šachticí průměru 600 
mm a práce bylo nutné provést za provozu splaškové  kanalizace. Z povrchu byl proveden 
komunikační vrt průměru 150 mm, kterým byly na pracoviště přivedeny veškeré energie, 
záchranářská pojítka pro komunikaci s povrchem i injekční hadice (injekční čerpadlo a 
injekční hmoty byly umístěny   na povrchu). 
 
Závěr 

Příkladů z praxe by samozřejmě bylo možné popsat mnohem více, v příspěvku však není 
tolik prostoru. Závěrem je třeba zdůraznit, že pro zajištění dobrého stavebně technického 
stavu liniových podzemních objektů je třeba jejich prohlídky provádět pravidelně, věnovat 
pozornost i zdánlivě slabým přítokům a průsakům vody. Opravy průsaků, přítoků vody a 
vznikajících kaveren  pokud možno neodkládat, protože čas a pronikající voda pracují trvale 
proti dobrému technickému stavu ostění podzemních objektů. 
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ZALOŽENÍ KONSTRUKCÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ 
METODOU CHEMICKY KOTVENÝCH LAMINÁTOVÝCH TYČÍ 

ROCKBOLT 

Anotace: 
Realization of foundation in a very short time, without difficult earthworks, with a high 
stability and long lifetime, has been enabled by application of chemical anchored micropiles 
for subtle constructions supporting photovoltaical panels of a solar power plant. 
 

Použití chemicky kotvených mikropilot pro subtilní konstrukce nesoucí fotovoltaické panely 
solární elektrárny umožnuje provedení založení v krátkém čase s vysokou stabilitou a 
životností a bez náročných zemních prací. 

 

Popis stavby 
Jedná se o speciální zakládání lehkých staveb 
pomocí mikropilot a následné upevnění 
ROCKBOLT tyčí pomocí polyuretanové 

Uranový důl Rožná 
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hmoty. Na tyto tyče je již montována systémová subtilní konstrukce solárních panelů 
budované sluneční elektrárny. Tato zakázka se realizovala u malé vesničky na Vysočině 
jménem Rožná a to přímo na hrázi odkališti uranového dolu. Autorem technického řešení a 
dodavatelem solární elektrárny je firma HELIOS Tech. 

Realizace stavebních prací 
Vytýčení 
Před vlastní realizací byly nejprve vytyčeny body pro vrtání. Vzhledem k nutnosti dodržet 
prostorovou přesnost budovaného založení, byly tyto práce provedeny geodetem. Poté již 
mohly následovat vlastní vrtací práce.  

Vrtací práce 
Na lokalitě byly provedeny 3 vrtané sondy a 8 dynamických penetrací pro ověření profilu. 
Krycí vrstva o mocnosti do 1,5 m (proměnlivě 0,0 až 1,2-1,5 m) byla tvořena písčitou až 
štěrkopísčitou navážkou (Y-S / Y-SG, počet úderů při penetraci 18-30/10cm, hutněná). 
Podkladní vrstva tvořená rmutem má v zastižené poloze (1,5 - cca 1,8 m) separované velmi 
jemné částice, které tvoří v podstatě jemnozrnnou zeminu charakteru obdobném jílů, nebo 
zvlhlých prachů. Vrstva je přirozeně vlhká a stlačitelná (počet úderů při penetraci 0-3/10 cm). 

 
 
Vrtací práce byly prováděny vrtací soupravou Morath AK 35/HBL 70 na nosiči Bobcat 435 
Statický výpočet stanovil síly působící do kotev: 
- Pro kotvu pod zadní vzpěrou tahové zatížení -31,09 kN (tah 3,1 tuny) a tlakové zatížení 
+33,14 (tlak 3,3 tuny). 
- Pod přední vzpěrou pak tahové zatížení -6,52 kN (tah 0,6 tuny) a tlakové zatížení +23,50 
(tlak 2,3 tuny). 
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Pro tlakové zatížení bylo využito v maximální míře krycí vrstvy a současně způsob injektáže 
byl proveden tak, aby se v kořenu kotev injektáží vytvořil větší průměr (rozšíření). 
U tahových sil je všechno zatížení 
nutné přenést délkou prvku - ovšem v 
hydraulicky plaveném rmutu má 
souržnost velmi malé hodnoty. Na 
metr vrtu připadá okolo 15 kN. 
Teoreticky byla nezbytná hloubka 
okolo 2 m. Protože taková hloubka 
nebyla k dispozici, muselo se 
zvýšeným injektážím tlakem provést 
rozšíření kořene (kořenová kotva - viz 
obrázek:). Využívala se maximální 
délka vrtání 1,6 (tak jak bylo 
dovoleno). Vrtání se provádělo na 
průměr 76 mm (pouze v případě rychlého zavírání vývrtu 90 mm korunku). Vrty byly 
prováděny pomocí vrtných tyčí. 

Měření svislosti tyčí vodováhou Kleště lafety při práci 

Práce probíhali liniovým postupem. Vlastní provedení vrtů bylo v intervalu cca 6 vrtů za 
hodinu o průměru 70mm do hloubky cca 1,5 m. Důležité bylo kontrolování svislosti a rozteče 
jednotlivých vrtů po vložení ROCKBOLT tyčí (sklolaminátová tyč délky 1,8 – 2,5m a 
průměru 28mm), které mají za úkol sloužit jako mikropiloty FV elektrárny. Vrty byly 
v řadách za sebou a tak se s výhodou využil pojezd celé vrtací sestavy. Bohužel se vrtání 
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provádělo v navážkách místy opravdu „všeho možného“, ale výkon stroje byl i pro tato místa 
dostatečný. Celkový počet vrtů byl cca 4 000 ks. 

 

Injektáž kotev ROCKBOLT 
Injektáž byla prováděna od kořene tak, aby PUR zálivka vystoupat vrtem k ústí. Spotřeba na 1 
vrt 5-6 kg směsi (spotřeba na 1m 3,3 kg). Při 4 000 vývrtech s délkou 1,6 m, je celková 

metráž vrtání 6 400 m. 
Uvažovaná průměrná 
spotřeba 2,9 kg/m, 
představuje celkovou 
spotřebu PUR 18 560 kg 
směsi. 
 
 

Injektáž čerpadlem DV 97 
 
Tato technologie vydržela při zkouškách 
zatížení na tah cca 4tuny.  

I s těmito problému se každý může setkat Výměna vrtací korunky (jedna z velmi 

tvrdých korunek se zničila v „zemi“ 
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ROCKBOLT tyč zalitá polyuretanovou pěnící 
hmotou CarboPur WF 

 

 
Osazené tyče ROCKBOLT byly 
zainjektovány polyuretanovou 
pěnící hmotou. 

 

Pro dobrou stabilitu kce byli osazovány na ROCKBOLT tyče zatravňovací tvarovky 60x40 
cm a následně byla montována vlastní nosná konstrukce. 
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Mobilita celé vrtací sestavy umožňuje 
snadné přemístění na jednotlivá pracoviště i 
na větší vzdálenost. 

 

 

ZÁVĚR 

Popsané technické řešení ale i technologie provádění ukazuje výhody založení metodou 
chemických mikropilot: 

• rychlost provedení založení 
• mobilita mechanizace 
• příznivý poměr ceny a kvality 
• nízká hmotnost komponent 
• vysoká přizpůsobivost terénu 
• ekologické hledisko 
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SPEVNENIE A UTESNENIE OSTENIA BRATISLAVSKÉHO TUNELA 

Č. 2 DVOJSTUPŇOVOU CHEMICKOU INJEKTÁŽOU 
 

Annotation: 
The article deals with application of two-stage chemical grouting technology by the material 
on the polyurethane basis on project reconstruction of bratislava tunnel number 2, which is 
on the track between Bratislava and Břeclav. The application of two-stage grouting 
technology to the stabilization and sealing of the tunnel lining, through the use of 
polyurethane resin CarboPur WF. 
 
1. ÚVOD 

Rekonštrukcie rôznych typov konštrukcií sú a budú nadčasovou témou a to z rôznorodých 
dôvodov. Obzvlášť aktuálnou sa táto problematika javí v oblasti starších tunelových stavieb. 
Keďže história masívnej výstavby tunelov na Slovensku siaha do obdobia prelomu 19. a 20 
storočia (kedy sa budovali železničné koridory) je zrejmá potreba rekonštrukcií týchto de 
facto historických objektov. Rozsah a príčiny poškodenia bývajú rôzne, najčastejšou príčinou 
porúch je však vplyv podzemnej resp. priesakovej vody, ktorá svojím pôsobením degraduje 
materiál tunelového ostenia v čase. Nakoľko u veľkej väčšiny týchto stavieb bola v ostení 
použitá kamenná výmurovka z tzv. kopákov, ktoré sú mnohokrát v dobrom stave, týka sa táto 
degradácia hlavne spojiva ložných a styčných špár v murive. Zhoršenie vlastností spojiva 
spôsobuje narušovanie stability ostenia a následné vypadávanie jednotlivých kvádrov. 
V súčasnosti disponujeme inovatívnymi technológiami a materiálmi, ktorými je možné 
efektívne zabezpečiť utesnenie ostenia ako aj jeho spevnenie. Jedná sa o technológiu plošnej 
injektáže, v tomto konkrétnom prípade o metódu dvojstupňovej injektáže s použitím 
dvojzložkovej polyuretánovej injekčnej živice CarboPur WF. Projektantom predmetnej 
rekonštrukcie bratislavského tunela č. 2 je firma PRODEX spol. s r.o. Bratislava, 
zhotoviteľom prác firma SLOVENSKÉ TUNELY a.s. Bratislava a dodávateľom materiálov 
pre potreby injektáže ako aj technologického poradenstva je spoločnosť Minova Bohemia 
s.r.o., organizačná zložka Žilina. 

 

mailto:px-ba@prodex.sk
http://www.prodex.sk
mailto:minova.sk@minovaint.com
http://www.minova.cz
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2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE 

Historické pramene uvádzajú, že výstavba bratislavského tunela č.2 bola zahájená 15. 
decembra 1900 anglickou metódou (upravená rakúska metóda), potom ako bol zrealizovaný 
neúspešný pokus o rozšírenie tunela č.1 z roku 1848 na dvojkoľajný. Tunel č. 2 s dĺžkou 
595,870 m bol daný do prevádzky o necelé dva roky - 13.10.1902. Murivo v jeho oporách je 
vyhotovené z nepravidelne opracovaného lomového kameňa - tvrdšej stredne zrnitej žuly. 
Vrchná i spodná klenba je vyhotovená z opracovaných kvádrov z mäkších druhov kameňa 
ako vápenec, trachyt, porézny travertín a zlepenec. Hrúbka klenby je v rozmedzí 55-65-75 
cm. Izoláciu proti vode tvoria v zmysle dostupných záznamov asfaltové dosky s olovenou 
vložkou s presahom 150 mm, položené na omietku, lepené horúcim asfaltom a chránené 
tehlovou obmurovkou. Medzera medzi výlomom a obmurovkou je vyplnená kamennou 
rovnaninou. Tunel je odvodňovaný zo zóny kamennej rovnaniny pomocou zvodníc s otvormi 
v päte opôr a systémom odvodňovacích rúrok zaústených do stredovej stoky.  

 
Obrázok č.1: Lamačský portál 

 
Geologické pomery 

V zmysle geologického prieskumu z roku 1964, vykonaného v rámci elektrifikácie trate 
Břeclav-Štúrovo, je horninové prostredie v nadloží tunela charakterizované ako stredne zrnitá 
žula, silne tektonicky porušená. K jej ďalšiemu mechanickému porušeniu došlo pri výstavbe 
tunela. Sondami boli zistené mylonitizované zóny. V týchto miestach žula mení svoj 
charakter a dochádza k silnej koncentrácii podzemnej vody. Nad hornou klenbou 
bratislavského tunela č. 2  je nadložie veľmi nízke, pohybuje sa od 8,0 do 16 m. Zrážkové 
vody, vzhľadom na veľkú puklinatosť nadložnej horniny, sa v tunelovej rúre rýchlo prejavujú 
značným zavodnením tunela. Osová vzdialenosť medzi tunelom č.1 a tunelom č.2 je 
maximálne 25 m, čo spôsobuje, že pri priesakoch vody sa vzájomne ovplyvňujú. 
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Skutkový stav a zistené poruchy 
Záznam z prehliadky tunela č.2 zo dňa 17.08.2006 konštatuje jeho zlý technický stav 
v dôsledku značných priesakov, dôsledkom ktorých došlo k degradácii spojiva ložných a 
styčných škár kamenného muriva. Na nosnej konštrukcii vodou intenzívne dotovaných 
tunelových pásov t.j. na oporách a v klenbe, sú zjavné veľké poruchy klasifikované známkou 
4, nakoľko spojivo škár je uvoľnené na 80 % s lokálnymi deštrukciami. Zavodnenie tunela je 
 

 

Obrázok č.2: Schéma injekčných vrtov – Lamačský portál 
 
taktiež klasifikované známkou 4, nakoľko výskyt priesakovej vody sa tu charakterizuje ako 
plošný, na mnohých miestach v celom tunelovom profile. Pred elektrifikačnými úpravami 
tunela bola tunelová rúra lokálne opravovaná torkrétom, ktorý v čase zdegradoval, následkom 
čoho sa drobí a vypadáva. Rekonštrukčné práce zahŕňajú aj sanáciu zvodníc v ostení tunela, 
ochranu železničného zvršku, avšak príspevok je zameraný hlavne na sanáciu ostenia tunela 
chemickou injektážou.  
 
3. ROZSAH ÚPRAV OSTENIA TUNELA, DVOJSTUPŇOVÁ PLOŠNÁ INJEKTÁŽ 

Rozsah rekonštrukčných prác v tuneli bol stanovený na základe stavebno-technického 
stavu jednotlivých tunelových pásov po obhliadke tunela. Rekonštrukcia bola rozdelená na 
etapy,  pričom I. etapa zahŕňala rekonštrukciu koľajového zvršku, sanáciu nadportálových 
častí s odstránením náletov a vyspravením škár kamenného záhozu cementovou maltou a bola 
realizovaná v roku 2007. Chemická injektáž bola naplánovaná v etape II.A, pre tunelové pásy 
20 až 25, 53 až 56, portálový pás a čelo Lamačského portálu. Primárnou funkciou plošnej 
chemickej injektáže je v tomto prípade vytvorenie nepriepustnej clony a tým zabránenie 
vnikaniu vody do tunelovej rúry. 
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Sekundárnym efektom, s ktorým sa v týchto prípadoch počíta, je spevnenie ostenia, 
nakoľko vytvrdnutá polyuretánová živica má okrem svojej tesniacej funkcie aj vynikajúce 
pevnostné parametre. Návrh injektáže spočíval v realizácii šachovnicového rastra injekčných 
vrtov priemeru 10 mm, dĺžky 350 až 600 mm, v ústí zväčšených na priemer 14 mm z dôvodu 
upnutia injekčných obturátorov 
13/115, resp. 13/300 pri vrtoch dĺžky 
nad 450 mm. Krajné vrty sú vždy 
odsadené minimálne o 150 mm, 
plošný raster vrtov sa pohybuje vo 
vzdialenosti od 330 mm do 350 mm. 
Ako už bolo uvedené, pri injekčných 
prácach bola použitá dvojzložková 
injekčná polyuretánová živica 
CarboPur WF, ktorá je svojim 
tesniacim účinkom, pevnostnými 

parametrami, dobou reakcie, 
priľnavosťou k podkladu ako aj 
stupňom napenenia navrhnutá ako 
optimálna voľba pre daný účel. 
Vzhľadom na hrúbku ostenia a za 
účelom minimalizácie spotreby 
injekčných hmôt, bola navrhnutá 
metóda dvojstupňovej injektáže. Jej 
technológia spočívala v prvotnom 
zainjektovaní prvého stupňa injektáže, 
a síce vrtov dĺžky 600 mm v oporách 
a vrtov dĺžky 450 mm v 
klenbe, cieľom čoho bolo uzavretie 
pomyselnej clony v konštrukcii 
tunelového ostenia. Po vytvrdnutí 
injekčného média sa zrealizoval raster 
vrtov druhého stupňa injektáže, 
s dĺžkami 400 mm v oporách a 350 

mm v klenbe tunela, s následným 
zainjektovaním. Výhodou využitia tejto 
technológie bola predovšetkým 

skutočnosť, že druhý stupeň injektáže dotesnil injekčnú clonu a injekčné médium nemalo 
tendenciu unikať za rub konštrukcie. V priestore aplikácie vyplnilo ložné a styčné škáry 

Obrázok č.3: Raster injekčných vrtov v klenbe tunela 

 
Obrázok č.4: Raster injekčných vrtov - pás 21 
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muriva ostenia, čím zabezpečilo svoju primárnu funkciu utesnenia a sekundárnu funkciu 
spevnenia.   
 
4. REALIZÁCIA SANAČNÝCH PRÁC 

V čase obhliadky boli aktuálne realizované injekčné práce na čele a samotnom portálovom 
páse v rámci etapy II.A rekonštrukcie bratislavského tunela. Realizácia sanačných prác 

prebiehala z dvojetážovej pracovnej 
plošiny, umiestnenej na súprave 
nákladných plošinových vozňov, ktorá 
umožňovala realizáciu vŕtacích 
a injekčných prác po celom obvode 
klenby a časti opôr. Na súprave bola 
umiestnená aj mechanizácia potrebná k 
realizácii prác. Injekčné práce sa 
realizovali v nočných výlukách 
pomocou dvojzložkového injekčného 
čerpadla DV 97 s objemovým 
zmiešavacím pomerom 1 : 1. Postup 

injektáže bol stanovený od najnižšieho miesta nahor, pričom sa injektovali obturátory, 
v poradí stanovenom technologickým postupom na príslušnom stupni injektáže. Po 
zainjektovaní, odstránení injekčných obturátorov a zapravení cementovou maltou, požaduje 
investor ako dodatočnú ochranu trolejového vedenia pred presiaknutou a kvapkajúcou vodou, 
zrealizovať hydroizolačný náter klenby v rozsahu 2,5 m od osi koľaje na obe strany. Tieto 
práce sú však naplánované pre budúce obdobia v rámci etapy II. B.    
 
5. ZÁVER 

Nakoľko etapa II. A rekonštrukcie bratislavského tunela je aktuálne len vo svojom 
počiatočnom štádiu, na komplexné hodnotenie celkovej úspešnosti sanácie je ešte priskoro. 
Avšak výsledky prác v portálovom páse, ktorý bol aj pre nízke nadložie v minulosti výrazne 
dotovaný priesakmi, potvrdzujú vhodnosť navrhnutej sanačnej technológie. Po aplikácii 
druhého stupňa injektáže, došlo k ich výraznému poklesu, nehovoriac o sekundárnej funkcii 
spevnenia ostenia. Na základe uvedeného je zrejmé, že technológia dvojstupňovej chemickej 
injektáže dvojzložkovou polyuretánovou injekčnou živicou CarboPur WF, potvrdila svoju 
silnú pozíciu pri utesňovaní a spevňovaní ostení tunelových stavieb. 
 

Obrázok č.5: Injektáž portálového pásu 
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OPTIMALIZACE TRATI STŘÍBRO – PLANÁ U MARIÁNSKÝCH 
LÁZNÍ SANACE SKALNÍCH SVAHŮ 

 
Anotace:  
Autoři v příspěvku  seznamují s projektovým řešením a se způsobem provádění rozsáhlých 
sanací skalních stěn a svahů realizovaných při rekonstrukci trati 3. železničního koridoru 
v úseku Stříbro – Planá u Mariánských Lázní. Tyto sanace skalních stěn jsou prováděny 
s cílem zajistit stabilizaci stěn a svahů a v maximálně možné míře zabránit spadu kamenů 
a skalních úlomků , nebo pádu skalních bloků do kolejiště.  
 
Abstract:  
Article deals with design solution and with execution procedures of large scale rehabilitation 
of rock slopes realized during rehabilitation of 3rd transit railway corridor in section Stříbro 
– Planá u Mariánských Lázní. These rehabilitation works on slopes are executed to ensure 
stability of slopes and to maximize downfall of stones and rocks rock fragments in to the rail 
track.  
 
ÚVOD 

Stavba s názvem „Optimalizace trati Stříbro-Planá u Mariánských Lázní“ je jednou ze 
souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati 
z Prahy přes Plzeň do Chebu až po státní hranici s Německem. Účelem stavby je uvedení 
železniční trati, souvisejících objektů a zařízení, do technického stavu, který odpovídá 
evropským parametrům a standardům. V neposlední řadě je cílem dosažení vyšších 
rychlostních parametrů trati a zkrácení jízdní doby vlakových spojů. Maximální traťová 
rychlost bude až 120 km/hod. 

Naše společnost Minova Bohemia se podílela na rekonstrukci dílčího úseku trati mezi 
Stříbrem a Planou u Mariánských Lázní, činností v oblasti "sanace skalních svahů". 
 
 
 

mailto:zdenek.cigler@minovaint.com
mailto:zbynek.drienovsky@minovaint.com
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Úsek železniční trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní je jednokolejný a jednokolejný 
zůstane i po rekonstrukci. Trať je zde vedena členitým terénem s mnoha zářezy, několika 
tunely a řadou  mostů. Práce probíhaly a stále probíhají podle harmonogramu, po dílčích 
úsecích při plné nebo částečné výluce. 

Rekonstruovaná trať je vedena převážně v původní ose, místně jsou zvětšeny poloměry 
oblouků trati, kde bylo nutno rozšířit skalní zářez z důvodu zajištění průjezdného profilu trati.  
Začátek stavby je u vjezdu do stanice Stříbro, ze směru od Plzně, konec stavby je u vjezdu do 
stanice Planá u Mariánských Lázní, ze směru od Chebu. Délka úseku je 32,031 km.  
 
2. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO TECHNICKÉHO STAVU  

Z místního šetření v jednotlivých železničních stanicích a pochůzek po trati bylo zřejmé, 
že řada zařízení je na hranici své životnosti nebo morálně zastaralá. Toto se týkalo především 
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Z hlediska železničního spodku je zřejmá absence 
a nefunkčnost řady odvodňovacích zařízení, kdy údržbové práce na trati v minulosti spočívaly 
především v obnově a výměně železničního svršku. Toto se pak následovně projevovalo na 
stavu geometrické polohy koleje. Materiál železničního svršku také neodpovídal požadavkům 
dnes kladeným na koridorové tratě a proto byla navržena jeho výměna. Železniční mosty 
a propustky byly rovněž součástí rekonstrukce, od sanace stávajících objektů až po stavbu 
nových objektů. Bylo zřejmé, že mostní objekty na trati neprošly v posledním období žádnou 
obnovou či rekonstrukcí a nevyhovují potřebám moderního železničního provozu. 
V maximální možné míře byla upřednostňována cesta sanace stávajících objektů. Ostatní 
technologické objekty jako nástupiště, přístřešky a jiné byly navrženy jako nové. 
 
3. SANACE SKAL  

Důležitou součástí stavby je sanace skalních svahů v zářezech trati. Smyslem sanace 
skalních svahů je realizace opatření k zajištění stability skalních stěn a opatření k zamezení 
pádu skalních úlomků do kolejiště.  

Průvodními horninami v obnažených zářezech jsou fylitické břidlice (krystalické břidlice - 
metamorfované usazeniny) s vyvinutou četnou puklinatostí a málo patrnou vrstevnatostí. 
Kvalita těchto hornin je v rozsahu od velmi celistvých až po silně zvětralé a rozpadající se. 
V nejsvrchnější části zářezů leží převážně tenká vrstva zeminy s kořenovým systémem 
rostlin. 
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Pro zajištění stability skalních stěn byly realizovány opěrné zdi, plomby pod převisy 
a ochranné ploty v kombinaci s instalací kotvených ocelových sítí, které zabrání pádu 
menších jednotlivých skalních úlomků. 
 
3.1. Projektové řešení  

Projektové řešení vycházelo z vyhodnocení výchozí situace, kdy byly vytipovány 
problémové úseky a navržena jednotlivá opatření. Projektem bylo požadováno, že konečné 
řešení bude stanoveno případně upřesněno po obnažení svahů. To znamená po odstranění 
náletových dřevin, travních porostů, zeminy a po odstranění rozvolněného kameniva, dále 
pracovně nazývané činnosti "očistění svahů". 
Na základě geodetického zaměření výchozího stavu a po vyhodnocení vrstevnicového plánu 
byl v projektu vymezen a následně dodržen rozsah ploch 

• určených k odstranění porostů 
• určených k očistění, to znamená k obnažení pevného skalního podloží 

V dalším projekt stanovil konkrétní opatření, která mohla být upřesňována podle skutečné 
situace zjištěné po očistění svahů. V převážné většině se jednalo o upřesnění  

• rozsahu plochy určené k pokrytí kotvenými ocelovými sítěmi 
• pevnostních vlastností pokrytí, kde se jednalo zejména o upřesnění typu sítě 

a kotvících bodů co do pevnosti a geometrického rozmístění 

Ostatní prvky zabezpečení, to znamená plomby, opěrné zdi, ochranné ploty byly rovněž 
upřesňovány podle situace po očistění svahu zářezu. 
 
3.2. Hlavní činnosti prováděné v souvislosti se sanací skal  

• Kácení náletových dřevin (prováděla specializovaná firma) motorovými řetězovými 
pilami. 

• Čištění skalního svahu, spočívalo v odstranění náletových křovin, trávy, zeminy 
a rozvolněného kameniva. Tyto práce prováděli pracovníci s kvalifikací lezce, při 
použití osobních ochranných prostředků pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou, 
s použitím ručního náčiní.  

• Nakládání a odvoz uvolněného materiálu z paty svahu 
• Vyplnění prostor pod převisy kotvenými železobetonovými nebo zděnými plombami 
• Zhotovení železobetonových opěrných zdí v kombinaci s kotvením a mikropilotami 
• Zhotovení záchytných plotů v kombinaci s kotvením a mikropilotami 
• Kotvení nestabilních bloků pomoci injektovaných ocelových horninových kotev  
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• Realizace vývrtů pro svorníky, kotvy a mikropiloty. Převážnou část prováděli lezci 
s použitím ručních vrtacích kladiv. V dosahu ramene bagru bylo vrtáno i strojně. 

• Osazení lepených svorníků, případně injektovaných kotevních tyčí. Převážnou část 
prováděli lezci. 

• Položení a ukotvení záchytných ocelových síti s hexagonálními oky, spojování sítí 
ocelovými sponami Spenax s použitím pneumatických kleští, případně spojování 
speciálním vázacím drátem, montáž podložek, matic a napnutí sítí  

• Natažení, napnutí a ukotvení obvodových a příčných ocelových lan 
 
3.3. Sanované plochy - přehled  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

2008       x x x x x x 13 800 m2 
SO 52 a SO 54 

2009   x x x x       10 300 m2 
SO 60 

2009         x x   9 100 m2 
SO 56 

 
3.4. Použité strojní vybavení 

• malé bagry Kobelco SK45SR2, Cat304SR na pásovém podvozku s víceúčelovým 
využitím pro: 

 ~ nakládání, terénní úpravy, v některých případech i pro dopravu a manipulaci 
 s materiálem  
 ~ pro strojní vrtání, kdy lafeta vrtacího stroje Morath HBL 21je upevněna na rameni 
 bagru, který přitom plní funkci "mobilního stativu vrtacího stroje", přičemž 
 hydraulický agregát bagru je využit i pro ovládání pozice lafety a pohon vrtacího 
 kladiva 

• pojízdné stavební kompresory, elektrocentrály 
• kráčející i kolové bagry pro nakládání a terénní úpravy 
• nákladní a účelová vozidla - odvoz produktů čistění svahů k dalšímu zpracování, 

doprava stavebního materiálu, dovoz a čerpání hotové betonové směsi aj. 
• čerpadlo injekční směsi S35PU pro injektáž pryskyřicí Geoflex 
• čerpadlo IBO-REP pro injektáž cementovou suspenzí 
• ruční pneumatické nářadí - vrtací kladiva s pneumatickou podpěrou, sbíjecí kladiva 
• pneumatické sešívací kleště ( STANLEY SC50T ) na spony Spenax 

 



 76 

3.5. Převážně používané materiály  

Celozávitové kotevní tyče (CKT)  

 
 
 
Lepící ampule Lokset 
 
 
 
 
 

Injekční zavrtávací kotevní tyče typu R 
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Organicko-minerální pryskyřice Geoflex 

 

 
 
Ocelové sítě (SteelGrid), systém firmy MACCAFERRI 

Nejčastěji byly použity sítě s hexagonálním tvarem ok rozměru 6/8 cm 
a 8/10 cm, objednávané s ohledem na manipulaci v šířkách 2 m a 
délkách 25 m nebo 50 m. Ocelový drát použitý na výrobu 
šestihranného pletiva je povrchově chráněn galfanem (slitina zinku, 
hliníku a dalších kovových příměsí). Životnost drátu je tak až 
trojnásobě vyšší než životnost drátu, který je pouze pozinkován. 
Dvojitý zákrut drátů zamezuje rozpletení celého pletiva v případě, že 
dojde v určitém místě k roztržení sítě. Průměr ocelových drátů je od 
2,2 mm do 3,0 mm, přičemž okrajové dráty mají vždy větší průměr 
než pletivo. V některých místech byly variantně použity sítě 
s protierozními a ochrannými georohožemi, které jsou konstrukčně 
součástí sítě. Podélně jsou pásy spojovány vázacím drátem, rovněž 
s galfanovým potahem, případně ocelovými sponami Spenax. Po 
obvodu pokryté plochy jsou instalovaná napínací ocelová lana, Celá 

plocha je dále vyztužena příčnými ocelovými lany tak, že tvoří přibližně čtvercové tvary 
v rastru cca 2x2 m. Lana jsou potahovaná plastem, lze objednat různé barevné provedení jak 
lan tak sítí a georohoží. Celá konstrukce se uzemňuje. 
 
4. ZÍSKANÉ POZNATKY A ZKUŠENOSTI 

• pro vrtání krátkých vrtů (okolo 1 m) malého průměru (do 38 mm), které prováděli 
lezci, se osvědčilo použití lehkých ručních pneumatických kladiv 

• strojní vrtání, při kterém byla vrtací souprava upevněna na rameni nebo lžíci bagru, se 
rovněž osvědčilo, s tím že dosah vrtání je omezen dosahem ramene stroje, cca 6 m od 
paty svahu  

• jako velice efektivní se ukázalo zavedení úkolového ohodnocení pracovníků – 
dělníků, došlo tím k markantnímu snížení doby realizace prací 
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• pro spojování záchytných ocelových sítí byly s úspěchem používány pneumatické 
sešívací kleště a ocelové spony Spenax, což je vysoce kvalitní a efektivní způsob, ve 
srovnání s ručním spojováním speciálním vázacím drátem 

• z důvodu často velice komplikovaného přístupu na pracoviště bylo nutné používat pro 
dopravu materiálu vozidla vybavená pohonem všech kol, v některých případech byla 
nutná výpomoc bagru na housenicovém podvozku 

 
ZÁVĚR 

Při realizaci zakázky byly použity standardní a osvědčené kotevní materiály. Realizace 
proběhla převážně v obtížných podmínkách, kdy většina prací byla prováděna s použitím 
horolezecké techniky, často za provozu na trati a v nepříznivých klimatických poměrech. 
Můžeme konstatovat, že i v takto složitých pracovních podmínkách se podařilo splnit 
požadované úkoly a jednotlivé skalní stěny a svahy stabilizovat v souladu s harmonogramem 
stavby. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že tyto rozsáhlé práce proběhly bez 
registrovaného pracovního úrazu. 
 

 

 

 

 

 

 



 79 

 
Část objektu SO 52 

 

 
Strojní vrtání na objektu SO 54 
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Kotvená opěrná zeď s kotveným plotem - objekt SO 54 
 

 
Část objektu SO 56 
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                                     Strojní vrtání                                                    Projekt v příčném řezu 

                       Práce na svislé stěně                                          Vrtání na šikmém svahu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pneumatické sešívací kleště STANLEY SC50T              Injekční čerpadlo S35PU  
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Ing. Radovan Matzner, tel.: +420 602 315 353 
Jan Dvořák, tel: +420 602 103 227 
MATTEO s.r.o., Nám. Bratří Čapků 6, 370 07 České Budějovice, tel.: +420 386 100 061, 
fax: +420 386 100 071 
 
 

TĚSNÍCÍ CLONA MVE ČESKÉ VRBNÉ 
 

Anotace: 
Water seepage through the embankment surrounding a power plant has been diminished by 
realization of a watertight curtain by using chemical gouting and construction of a 
polyurethane cut-off wall. Not just the ingresses into the engine hall were elimitated, but – 
before all – the operating water level could be heightened by 40 cm. And the Vltava waterway 
České Budějovice – Hluboká could be completed by this solution. 
 
ÚVOD 

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 
vyvolalo velké stavební úpravy pro zvýšení plavební hladiny na kótu 379,00 m. n. m. Bvp pro 
stavbu „Plavební komory České Vrbné“. Bez těchto úprav by nebylo možné zajistit trvalé 
zvýšení provozní hladiny o 40 cm a její spolehlivé udržování. Sanační práce se prováděli ještě 
před zvýšením hladiny Vltavy, aby bylo zabráněno podstatnějším průnikům a průsakům vody 
do objektu elektrárny. 
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Technické řešení 
Monitoring 

Před vlastní realizací byl vyhlouben pozorovací vrt, na sledování hladiny podzemní vody. 
Vrt byl proveden do hloubky 7m o průměru 150 mm se zapažením perforovanou pažnicí. 
Hladina podzemní vody byla pravidelně sledována po celou dobu realizace výstavby. Po 
dohodě s provozovatelem bude v období 1 roku ve čtvrtletních periodách sledován aktuální 
stav těsněného objektu a hladina vody v kontrolním vrtu. 
 
Sanační práce 
Projekt sanace vypracovaný společností GME CONSULT řeší provedení těsnících 
injektážních prací v několika krocích: 
1. Těsnění navážek podél levobřežní betonové zdi a okolí konstrukce – vytvoření 

podzemní těsnící stěny se sníženou propustností. 
2. Těsnící injektáž proti zatékání do stropu strojovny 
3. Těsnění spáry uložení stropních panelů strojovny 
4. Těsnění dilatační zprávy mezi objektem jezu a objektem elektrárny. 
5. Injektáž trhlin, technologických a pracovních spár. 
6. Snížení propustnosti betonových konstrukcí krystalizačním nátěrem.  
 
 
1. TĚSNĚNÍ NAVÁŽEK PODÉL LEVOBŘEŽNÍ BETONOVÉ ZDI A OKOLÍ 

KONSTRUKCE – VYTVOŘENÍ PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ STĚNY SE SNÍŽENOU 
PROPUSTNOSTÍ 

První krok sanačních prací řeší snížení hladiny podzemní vody v náspech okolo vtokového 
objektu elektrárny a tím snížení rychlosti proudění vody podél levobřežní betonové zdi. Cílem 
těchto injektážních prací je vytvoření souvislé těsnící clony. Pro efektivnější snížení 
nepropustnosti byla navržena injektáž ve dvou řadách vzdálených od sebe 1 m. Hloubka 
vrtání byla od 4 do 7 m tak, aby bylo zastiženo nepropustné podloží. Vrtací práce byly 
prováděny vrtací soupravou Morath AK 35/HBL 70 na nosiči Bobcat 435. Injektáž se 
prováděla jednak pomocí samozavrtávacích svorníků IBO 32 mm a nebo pomocí 
manžetových injektážních trub. Ty byly použity hlavně ve vytypovaných rizikových místech, 
protože pomocí dvojitého obturátoru umožňují injektáž v jednotlivých horizontech. Pro 
zatěsnění navážek byl navržen jednosložkový PU CarboStop 41. Postupnou injektáží byla 
vytvořena souvislá podzemní stěna, která znemožňuje resp. snižuje proudění vody okolo 
levobřežní zdi a její průsak do okolní zeminy. 
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Pro snadnější osazení injektážních tyčí bylo souběžně vrtáno s cementovým výplachem 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               souvislá řada injektážích trub injektáž pomocí dvojitého obturátoru 

 
2. TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PROTI ZATÉKÁNÍ DO STROPU STROJOVNY 

Utěsňující injektáž zeminy u stěny strojovny byla obdobně provedena pomocí 
manžetových injektážních trub ve dvou řadách vzdálených od sebe 1m. Po odstranění 
betonové konstrukce (panelu) v pásu širokém cca 80cm, tloušťky 20 cm byla první řada 
osazena těsně u stěny elektrárny. Druhá řada je proti první posunuta o 0,5 m. Proinjektováním 
zeminy kolem tyčí se vytvoří souvislá podzemní stěna, která zabrání vsakování spodní vody 
do stropu a stěn strojovny. Pro zlepšení tohoto efektu byla ještě pod úrovní stropu osazena 
drenáž průměru 110 mm. 
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3. TĚSNĚNÍ SPÁRY ULOŽENÍ STROPNÍCH PANELŮ STROJOVNY 

Vyplnění odlehčovacích otvorů ve stropních panelech a utěsnění spáry mezi stropem a 
stěnou bylo navrženo na základě provedeného měření termokamerou, které prokázalo 
prosakující vlhkost. Výplň odlehčujících dutin polyuretanovou pěnící hmotou byla provedena 
do vzdálenosti cca 2 m od podpor panelů a to u 10 ks panelů uložených na obvodové zdi a u 2 
ks panelů uložených na střední zdi. U jednoho panelu osazeného u zdi nad vtokem byla 
provedena výplň obou dutin v celé délce panelu. Polyuretanová hmota byla vpravena  
do dutin pomocí vývrtu průměru 14 mm. Aplikace byla provedena z venkovní strany do čel 
prefabrikátů. Stávající hydroizolace stropu v zasažených místech byla obnovena. Stejně byla 
těsněna i styčná spára mezi čelem panelů a přizdívkou. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ ZPRÁVY MEZI OBJEKTEM JEZU A OBJEKTEM 

ELEKTRÁRNY 

Tento krok je má za cíl odstraněnit průsak touto dilatací do prostoru schodiště. Zatěsnění 
dilatační spáry bylo provedeno vrty ze schodišťového prostoru tlakovou injektáží 
metakrylátovým gelem. 
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5. INJEKTÁŽ TRHLIN, TECHNOLOGICKÝCH A PRACOVNÍCH SPÁR 

Dodatečné utěsnění trhlin a pracovních spár v betonových konstrukcích bylo realizováno 
pomocí armované injektáže. Před prováděním injektážních prací byla do injektážních vývrtů 

umístěna armovací ocel. Dotěsnění se 
provádělo injektážní hmotou typu PUR 
s vysokou konečnou pevností tlakem do 10 
Mpa. Práce se prováděli z vnitřní i vnější 
strany betonových zdí. Postupně byly 
provedeny injektážní vývrty šikmo po obou 
stranách trhliny nebo pracovní spáry takové 
délky aby prošly spárou do vzdálenosti cca 
15 cm za spáru. Vývrty se prováděli střídavě 
po obou stranách spáry cca 6 vývrtů na 1 mb 
spáry nebo trhliny. Počet vrtů byl volen tak, 
aby se injektážní medium ve spáře propojilo 
a zatěsnění bylo spojité. 
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6. SNÍŽENÍ PROPUSTNOSTI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ KRYSTALIZAČNÍM 
NÁTĚREM 

Pro snížení průsaků byl proveden 
izolační a ochranný nátěr proti 
průsakům vody přes betonové stěny 
krystalizačním materiálem. Projektová 
dokumentace řeší provedení 2 nátěrů 
materálem MASTERSEAL 501, který 
po aplikaci na vlhký povrch betonu 
zajistí tvorbu krystalické struktury v 
pórech a kapilárách betonu a tím beton 
dotěsní. Celková ošetřená plocha byla 
asi 500 m2.  
 
 
Závěr 

Následné měření hladiny v kontrolním vrtu po navýšení hladiny stejně jako zastavení 
průsaků do elektrárny prokázalo vhodnost použitého technického řešení. 
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TECHNICAL STATE ASSESSMENT OF UNDERGROUND WORKINGS 

CONCRETE LINING BASED ON DIGITAL SURFACE IMAGE 
ANALYSIS 

 
Summary:  
Direct access to the shaft brickworks has a basic significance for the mine shaft lining 
technical state assessment, because it enables macroscopic lining assessment examinations. 
This is practically fully possible in the case of active  mines hafts equipped with the winding 
machine. Entirely different conditions are appearing in the case when the mineshaft is 
performing only the ventilation function and is deprived of the winding machine or when the 
mineshaft is serving only as a drilled well of mines in closed down mining area (and is also 
deprived of the winding machine). In such cases there is practically no possibility of the lining 
examinations according to standard requirements, and macroscopic assessment is very limited 
because of no direct access to the mine shaft lining. Digital image analysis will also enable 
better assessment of the lining technical state in the case of no direct access to mine shaft 
brickworks or in the case of  great lining damage when (e.g. for safety reasons) carrying the 
direct brickworks monitoring  is impossible in the damaged section. 
 
1. INTRODUCTION 

Technical state of the mine shaft lining to a large extent is a necessary condition of safe 
and economically efficient mining activity  and of the safety of the neighbouring land surface 
area and buildings localized in the mine shaft surrounding. The mine shaft is a basic vertical 
excavation  including  complex of devices and excavations from the surface outlet of the mine 
shaft to the bottom sink. Therefore the concrete lining of the mineshaft must meet particularly 
high requirements especially in the scope of its durability and carrying capacity which can 
change with time passes. Because of the fundamental  function of the mine shaft lining, its 
durability and possible damage are of special importance. In the case of greater lining 
damages, there can follow loss of the mine shaft lining stability. It can threaten planned mine 
activity or even its existence. 
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There are many causes of the lining damage, the  most often of them [2, 3] are:  
− Progressive deformations of the lining connected with rock mass draining and with 

mining process influences,  
− Dynamic influences caused  by rock outcropping shocks,  
− Hidden faults, lining material aging and the aggressive mine waters influence,   
− Unfavourable changes of stresses in the lining triggered with rock mass defrosting  
− Periodic freezing of the lining, 
− Corrosion influence of the gasses contained in the exhaust air. 

Technical state assessment of the mine shaft lining has been  carried out on the basis of 
analysis of technical documentation, and on the basis of the macroscopic assessment of the 
lining and examinations carried out directly in the mine shaft, e.g.: sclerometric, ultrasonic 
and georadar  examinations etc. Technical state assessment of the mine shaft lining by these 
means enables us to get the credible information and conclusions which next constitute the 
basis to the stability and mine shaft safety level assessment. 
 
2. BASIC DETERMINANTS OF THE MINE SHAFT LINING TECHNICAL 

ASSESSMENT  

Direct access to the shaft brickworks has a basic significance for the mine shaft lining 
technical state assessment, because it enables macroscopic lining assessment examinations. 
This is practically fully possible in the case of active  mines hafts equipped with the winding 
machine. Entirely different conditions are appearing in the case when the mineshaft is 
performing only the ventilation function and is deprived of the winding machine or when the 
mineshaft is serving only as a drilled well of mines in closed down mining area (and is also 
deprived of the winding machine). In such cases there is practically no possibility of the lining 
examinations according to standard requirements, and macroscopic assessment is very limited 
because of no direct access to the mine shaft lining. The Lining technical state assessment is 
therefore practically limited only to the macroscopic assessment, made from the mobile 
rescue machine  or on the basis of the video film recorded by the camera system. Technical 
state and safety assessment is in these cases a large extent very subjective, dependent 
practically from human perception and experience. In the case of great damage to the mine 
shaft lining it is impossible to examine brickwork on the damaged section  even from the 
mobile rescue machine. In these conditions the only solution is to apply a monitoring 
apparatus moving in the mine shaft without people attendance. In such a case it is necessary to 
use modern digital image analysis methods for the damage severity estimation. 
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3. POSSIBILITIES OF COMPUTER IMAGE PROCESSING AND ANALYSIS 
APPLICATIONS TO MINE SHAFT LINING DAMAGE MONITORING 

Application of computer image processing and analysis to the identification of the mine 
shaft lining damage severity can be very useful because of: 

− Limited human perception of long image sequence analysis, 
− Automation of image sequence comparison registered with longer time intervals 
− Possibility of formulating objective quantitative criteria of lining technical state 

assessment on the basis of the visional information 
− Poor image quality because of dust and steam contents in air.  

Image analysis is one of the most favourable methods particularly in terms of human work 
cost and measurement time-efficiency. It has been being applied to the health monitoring of 
such buildings as: railway tunnels, roads pavements,  bridges etc. Visual methods have also 
been applied for the detection of inner damages in underground pipelines. Particularly in 
visual analysis crack detection  very essential , because cracks are one  of the earliest visible 
symptoms of concrete deterioration. 

Limited perceptual ability of the human vision system at long image sequences analysis 
makes reason for algorithms aiding to attention focusing  in the most essential (from the 
decisive point of view)  sections of the mine shaft lining. Even though final assessment of the 
mine shaft brickworks technical state  is a human responsibility, it should be based on more 
objective criteria and optimized under the quantitative conditions. Because  of the very large 
amount of the image material (usually several dozen  thousand of the brickworks area square 
meters) and necessity of real-time assessment it is essential to, apply appropriately optimized 
algorithms  two-dimensional digital filtration (either linear or non-linear) highlighting 
important diagnostic symptoms and reducing image noise. 

In the fracture mechanics there are conducted examinations  in order to describe and to 
forecast the process of material damage under increased forces and stresses. Researchers are 
usually describing the destruction process on the basis of crack propagation in micro-scale 
analysis and they are inferring these materials behavior in a macro scale. So an effort measure 
of many fragile materials (including concrete) can be a crack density distribution. Crack 
amount increases of together with increasing tension level and the increasing deterioration of 
the material structure. Crack density measurements and identification can be conducted with 
many different methods (among others  - with macroscopic or introscopic observations and 
with seismic tomography). These methods very often accompany strength examinations. 



 91 

0

200

400

600

800

0
100

200
300

400
500

600

50

100

150

200

250

 

 

50

100

150

200

250

 
a)        b) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0 50 100 150 200 250

 
c)        d) 
Fig. 1. Style edge detection based on texture parameters (a registered image from a significant failure - 

loss of cover concrete shaft) - a) original image, b) the image as a function of the 3-dimensional space 

(gray levels), c) the histogram of brightness levels (there are no clear minima), d) the effect of 

segmentation (white-concrete, black - rock - no cover) 

 
An individual pixel level is a lowest basis for image analysis and its intensity is an only 

parameter directly characterizing the single pixel (brightness/luminance). Cracks  cannot 
however be detected directly on this level because of appearing noise and dependence of the 
intensity (brightness) level on many different factors (material surface parameters and texture, 
dust, dirt, humidity and the uneven illumination). Therefore robust and reliable image 
processing algorithms must analyse crack pixels including the closer or wider neighbourhood. 
Width of this neighbourhood depends on size of the sought crack and on optical system 
parameters (focal length) and on distance between  the camera and the observed lining 
surface. Analysis of a pixel together with its neigbourhood can be conducted on the basis of 
the local image statistics calculated for the whole neigbourhood set of pixels. If the observed 
surface is quite homogeneous (i.e. is characterized by a similar brightness level)  and deep 
cracks are characterized by a much lower brightness there is possible to distinguish (in the 
image histogram) two distinct groups of pixels (Fig 1). This makes possible to outline a clear 
border separating undamaged surfaces from the surface of cracks and chaps.  
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In many situations however the brightness of the pixel isn't a clear and simple enough 
criterion. Therefore sometimes it is hard to outline a clear border selectively separating two 
strongly disjunctive areas with similar intensity levels. But the human visual system usually 
quite well distinguishes and classifies different textures i.e. image areas fulfilling definite 
homogeneity criteria (brightness together with other perceptual features like surface 
roughness, directionality, granularity). Therefore  it can be very useful for the visual concrete 
surfaces monitoring algorithm to use an information on  the local spatial frequency in several 
directions (this spatial frequency is determined as the quasi-cyclical luminance variability in 
the analyzed area) e.g. the concrete surface can be characterized by a much larger amplitude 
of luminance changes  than the rock surface. So it can be a  good criterion (in the case of  
similar intensity levels) for clear outlining a border between the rock and the mine shaft 
lining. This border is essential to assess the damage size of concrete lining. Also the local 
image directionality can be an additional factor for increasing the credibility of image analysis 
because of horizontal-like rock mass stratification differing from anisotropic or vertical-like 
concrete surface texture. 

Crack detection is very difficult in the case of big crack size differences because e.g. the 
internal fragment of the big crack can to be treated by the algorithm as homogeneous area, 
rather than a fragment of the greater object, and in the case of  a wider measuring window 
there can be omitted a big number of small cracks, treated as a measuring noise.  Therefore it 
could be useful to apply a multi-scale or multi-resolution analysis based on 2-D wavelet 
transform or on percolation methods.  

Computer system aiding technical state and safety of the mine shaft lining should have a 
two-layer structure,  where the first (basic) layer, connected with the signal acquisition and 
registration from measuring devices includes digital image processing and analysis algorithms 
and the second layer includes  classification and decision-making algorithms for the mine 
shaft lining safety assessment. 
 
4. CONCLUSIONS 

Modern computer image analysis together with the numerical method of the lining damage 
identification results from the need of providing  the safety of active mines and the monitoring 
of closed down mine shafts (unfilled and closed with only a cover on a ground level) and of 
mine shafts serving currently only as drilled wells ( deprived of winding machines) in order to 
drain rock mass  on mining and post-mining areas. Digital image analysis will also enable 
better assessment of the lining technical state in the case of no direct access to mine shaft 



 93 

brickworks or in the case of  great lining damage when (e.g. for safety reasons) carrying the 
direct brickworks monitoring  is impossible in the damaged section. 

Elaboration of the numerical method for the mine shaft lining tension level estimation 
aided by digital image analysis will enable safety monitoring of mine shafts. 
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HAVÁRIE PODZEMNÍCH STAVEB V ČR V POSLEDNÍCH 10-15 
LETECH 

 
1. ÚVOD 

Havárie podzemních staveb jsou bezpochyby součástí rizika, kterému se každý zhotovitel 
vystavuje při realizaci projektu. Podle faktorů, které danou havárii způsobily, lze vnější 
projevy a obraz havárie rozdělit do několika skupin: 

- havárie, při kterých vznikl povrchový kráter 
- havárie, které proběhly pouze v podzemí (závaly, vývaly, porušení čelby, stropu apod.) 
- průvaly podzemní vody 
- havárie portálů a skalní zřícení 

 Ve většině případů havárií podzemních staveb je poměrně obtížné určit její hlavní příčinu. 
Příčiny havárie totiž obvykle spočívají v synergickém působení více faktorů. Tyto faktory 
mohou být jak přírodního, technického, technologického, tak i legislativně smluvního 
charakteru. Nejvyšší zastoupení mezi faktory zapříčiňující havárie podzemních staveb mají 
samozřejmě složité geologické a hydrogeologické poměry. Nedokonale provedený 
inženýrsko-geologický průzkum, nevhodné vedení razících a vyztužovacích prací, chybný 
návrh, konstrukční nedostatky, špatná organizace výstavby a nedostatečná zkušenost 
účastníků výstavby jsou také poměrně obvyklými faktory, které se v nejednom případě 
podílely na havárii podzemní stavby. 

V následujícím textu se budeme věnovat některým vybraným havariím,které se udály 
v posledních cca 10 letech ilustrují zmíněné synergické působení více faktorů podílejících se 
na jejich vzniku.  

 
2. HAVÁRIE SILNIČNÍHO TUNELU HŘEBEČ V DUBNU 1995, HŘEBEČ 

Tento tunel byl ražen pomocí zásad NRTM a jeho celková délka je 357 m. Z této délky 
bylo raženo 298 m o profilu 160 m2. Výška nadloží se ve směrovém řešení tunelu pohybovala 
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v mocnosti od 5,5 m do 17 m. V průběhu ražby došlo ke skalnímu zřícení na portálu tunelu. 
Toto zřícení bylo zapříčiněno koncentrací napětí v horninovém pilíři nacházejícím se mezi 
štolami. Následné přitížení podložních jílovců totiž vyvolalo jejich konsolidaci a volná skalní 
kra pozvolna dosedala na ostění opěrových štol. Nadměrný horizontální tlak působící na vyšší 
levou štolu způsobil trhlinu v ostění ze stříkaného betonu. Pokračující konsolidace jílovců a 
další sedání volné skalní kry neustále zvyšovalo namáhání ostění, až došlo k vzniku podélné 
trhliny v ostění levé štoly. Následovala jeho částečná destrukce a také zřícení horniny až 
k mikropilotám na obvodu katoly. Poškození středního horninového pilíře a opěrové části 
ostění vyvolalo další koncentrace napětí. Únosnost vrstvy jílovců již byla překročena a 
následné vtlačení podloží do prostoru štol enormně zvýšilo deformace masivu. Těmto 
deformacím zčásti již destruované ostění nebylo schopno odporovat a došlo ke zřícení 
horninové kry, která ztratila po destrukci ostění významnou podporu. Hlavními příčinami 
tohoto skalního zřícení byl nekvalitní, silně tektonicky porušený horninový masiv a mylný 
předpoklad o dostatečné stabilitě provizorní portálové stěny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Skalní zřícení na portálu v Hřebči 
 
3. HAVÁRIE JÁMY DO - IV DOLU DOUBRAVA V ČERVENCI 1998, ORLOVÁ  

Celková hloubka jámy byla 1176,5 m o světlém průměru 8,5 m. Technologie hloubení 
vycházela z metody vyztužování litým betonem v zabírkách dlouhých 2 m. Při havárii došlo k 
prolomení části jámového zdiva na jihozápadní straně jámy v hloubce 90 m pod ohlubní. 
Tento otvor měl rozměry přibližně 3 m na 3 m. V důsledku lokálního porušení jámové 
výztuže došlo následně k její celkové destrukci nad a bezprostředně pod místem porušení. 
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Vystrojení svrchní části jámy, jámová budova a těžní věž se zhroutily do vzniklého kráteru o 
rozměrech 63 m na 53 m a hloubce 36 m. Objem tohoto kráteru činil okolo 65 000 m3. Spodní 
část jámového stvolu byla zcela vyplněna okolní porušenou horninou a zborcenými 
konstrukcemi povrchových i podzemních staveb v dosahu vzniklého kráteru. Mezi hlavní 
příčiny této havárie lze zařadit velmi nepříznivé geologické podmínky v úseku prvních sto 
metrů hloubení, dále mimořádně složité hydrogeologické poměry, neadekvátní technologie 
hloubení a vyztužování v daných podmínkách, narušení struktury vrstev odvodňováním, 
nezlikvidované nebo nedokonale zlikvidované odvodňovací vrty, narušení struktury 
horninového masivu v důsledku vlivu havárie jámy v hloubce 61,7 m v roce 1986 a 
v neposlední řadě také podcenění vlivu účinků sufoze na stabilitu okolí jámy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kráter vytvořený při havárii jámy Doubrava  
 
4. ZATOPENÍ PRAŽSKÉHO METRA V SRPNU 2002, PRAHA  

Při této havárii došlo k zatopení prostor pražského metra. Podmínky pro průnik vody do 
prostor metra souvisely s vodními stavy na řece Vltavě, jejíž úroveň hladiny dosahovala v té 
době přibližně 2 m nad úroveň stoleté vody. Voda natekla do podzemních prostor především 
vstupy do metra, když se přelila přes ochranná hrazení. Celkový objem vody, která pronikla 
do prostor metra, byl na trase A 173 000 m3, na trase B 699 000 m3 a na trase C 232 000 m3. 
Mezi hlavní příčiny patří koncepční i realizačně aktivační neprovázanost protipovodňového 
plánu dopravního podniku a aktivačního plánu ochranného systému, přerušení dodávky 
elektrického proudu, vnik vody do prostor metra větracím výdechem u stanice Invalidovna, 
poškozená ocelová izolace větracích šachet na stanici Křižíkova a Štvanice, poruchy 
nenosných prvků stavebních konstrukcí, neuzavření tlakových traťových uzávěrů a zejména 
netěsnost kabelových průchodek v uzavíracích objektech. 
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Zatopení vstupu do stanice metra na Florenci. 
 
5. HAVÁRIE ŽELEZNIČNÍHO TUNELU BŘEZNO V KVĚTNU 2003, BŘEZNO  
    U CHOMUTOVA 

Jedná se o jednokolejový tunel o délce 1,758 km, který dosahuje šířky až 7 m a nachází se 
místy až 26 m pod úrovní povrchu. Byl ražen metodou obvodového vrubu. Čelba byla 
v průběhu ražby až na ojedinělé výjimky poměrně stabilní. Její opadávání bylo zaznamenáno 
jen v místech, kde tunel procházel starými zavalenými důlními díly. Během ražby tunelu 
došlo k výraznější dílčí nestabilitě čelby dvakrát. V průběhu razících prací však vznikl téměř 
100 m dlouhý zával. Samotná havárie proběhla velmi rychle. Předcházela jí však dramatická 
změna v deformačním chování tunelu. Tento charakter kolapsu potvrzuje předpoklad o 
překročení únosnosti podzákladí opěr ostění a následnému zaboření ostění. Příčiny havárie 
spočívají v působení řady přírodních, technických, technologických ale i legislativně 
smluvních faktorů, které determinovaly proces porušení ostění a ztráty stability tunelu. Mezi 
tyto faktory patří především změna geologických a hydrogeologických podmínek v daném 
úseku ve srovnání s inženýrsko-geologickým průzkumem, absence protiklenby ve fázi 
budování primárního ostění, vhodnost použité metody ražení a vyztužování primární výztuží, 
neadekvátní statický výpočet a v neposlední řadě také zcela nestandardní smluvní vtah mezi 
investorem a financující organizací. 
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6. HAVÁRIE KOLEKTORU VODIČKOVA V LEDNU 2005, PRAHA 

Při výstavbě kolektoru ve Vodičkově ulici, který je 1,358 km dlouhý a spojuje Karlovo 
náměstí s Jindřišskou ulicí, došlo k provalení pravé části kaloty a následnému pádu 
sanovaného horninového nadloží do prostoru štoly. Ražení probíhalo po celé délce s 
předchozím provedením sanace horninového prostředí pomocí tryskové injektáže. Ražba byla 
prováděna dle zásad NRTM ve smyslu pravidel observační metody a realizována byla v 
bezprostřední blízkosti kanalizačních stok, pod tramvajovou tratí s intenzivním provozem, a 
také vedle velkého množství inženýrských podzemních sítí. Při samotné havárii vnikla do 
vyraženého prostoru kolektoru mimo jiné silně zvodnělá zemina a voda. Poté docházelo 
k pozvolné propagaci havárie a to až do okamžiku, kdy se na povrchu vytvořil kráter. 
Vytvořením tohoto kráteru se ověřil fakt, že kaverna vznikající při havárii nezasahuje až k 
základům okolních domů. Při havárii došlo k poškození kanalizační stoky, vodovodního řádu 
a stávající kabelovod zůstal viset ve vzniklém kráteru o objemu 600 m3.S největší 
pravděpodobností předcházelo havárii uvolnění potrubí a následně do volného prostoru začala 
vnikat voda. Tento proud vody zvodnil okolní materiál a ten vnikl velmi rychle do vyražených 
volných podzemních prostor budoucího kolektoru. Hlavní příčinou této havárie byl podle 
všeho nedostatečný inženýrsko-geologický průzkum, který nedokázal odhalit poměrně 
rozsáhlý volný prostor ve směrovém řešení kolektoru. 
 
7. HAVÁRIE VODOVODNÍHO PŘIVADĚČE ŠVAŘEC – BĚLEČ I V ZÁŘÍ 2005,    
    BRNO 

Ve vodovodní štole brněnského vodovodu v úseku Švařec – Běleč I došlo k havárii, jejímž 
prvotním vnějším příznakem byl průval vody podél ostění u portálu Běleč I, spojený 
s vyvržením značného množství rozvolněné horniny s vodou. Průvalový kanál se vytvořil za 
betonovou obezdívkou ocelového pancíře v levé části štoly a samotný průval vedl k prudkému 
poklesu tlaku ve štole a úniku vody ze štoly, a to o rychlosti proudění přibližně 400 l/s. Po 
vypuštění vody a zpřístupnění štoly bylo zjištěno, že v úseku za ocelovým pancířem 
vzdáleném zhruba 60 m od portálu a dlouhém přibližně 20 m. Došlo k výrazným poruchám 
betonového ostění štoly a vytvoření otevřených podélných trhlin v ostění na obou bocích 
štoly. Rozevření těchto trhlin dosahovalo místy velikosti až 6 cm. Na konci porušeného úseku 
přecházely trhliny do stropní části díla, kde se změnil i jejich charakter na smykové porušení 
spojené s drcením. Toto smykové porušení bylo způsobeno prostorovým ohybem tubusu, 
jehož příčinou byl pokles střední části ostění. Jako hlavní příčinu havárie lze označit fakt, že 
betonové ostění štoly mělo již od okamžiku jeho dokončení vnitřní nedostatky, jako 
přítomnost nedokonale ošetřených pracovních spár, ne zcela dokonale provedená tamponáž a 
injektáž za ostěním a také nedokonale funkční manžeta na styku pancíře s ostěním. 
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Podélná trhlina v ostění vodovodního přivaděče Švařec – Běleč I  
 

8. HAVÁRIE ŽELEZNIČNÍHO TUNELU V JABLUNKOVĚ V DUBNU 2008,  
    JABLUNKOV 

Rekonstrukce železničního tunelu Jablunkov vycházející ze zásad NRTM je prováděna 
rozšířením bývalého tunelu, jehož stáří je přibližně 100 let. V průběhu tohoto rozšiřování 
došlo ke vzniku havárie klenby, která zapříčinila zával v tunelu a vedla až k vytvoření kráteru 
na povrchu o průměru 10 m. Vlastní zával byl způsoben překročením únosnosti ostění ze 
stříkaného betonu v pravé části profilu přiléhající ke starému tunelu. Došlo k náhlé deformaci 
ostění v délce 4 m v pravé části kaloty, rychlému překročení únosnosti vrstvy stříkaného 
betonu a následnému kolapsu výztuže. Stabilita čelby však zůstala i přes tuto skutečnost 
zachována. Zával se posléze dále rozšířil až na délku 8 m a teprve poté se situace 
stabilizovala. Ve prospěch zhotovitele lze uvést, že na vzniklou situaci reagoval tím, že ještě 
před samotnou havárií dodatečně podepřel klenbu kaloty dřevěnými stojkami. Jako hlavní 
příčinou této havárie se jeví faktory, které souvisí s náhlou změnou přírodních geotechnických 
podmínek v místě havárie. Horninový masiv je zde totiž tvořen zcela zvětralými a 
rozrušenými jílovci, strukturně silně porušenými a zcela nasycenými vodou. 
 
 

 
 

Místo vytvoření kráteru po zborcení 
klenby v tunelu Jablunkov 
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9. HAVÁRIE SILNIČNÍHO TUNELU BLANKA V KVĚTNU 2008 A V ŘÍJNU 2008,  
    PRAHA 

Tunelový komplex Blanka je stavěn jako součást Městského okruhu v Praze. Jeho délka 
bude 6,382 km a je realizován pomocí zásad NRTM. 

První havárie nastala v severní tunelové troubě, kdy došlo k náhlému uvolnění 
blokovitého kusu horninového masivu ze střední části čelby o objemu 12,5 m3. Síle vyvolané 
uvolněným blokem neodolaly ani dva výztužné příhradové oblouky se sítěmi a ocelovými 
jehlami ve stropě výrubu, ani stabilizační opěrný klín před čelbou. Snaha osádky zabránit 
dalšímu zvětšování nadvýlomu do nadloží pomocí stříkaného betonu se nesetkala s úspěchem, 
neboť trvalé a neustále zrychlující se opadávání tence deskovitě odlučné břidlice, 
doprovázené navíc zvýšenými průsaky vody z nadložní zvodně nacházející se v kvartérních 
sedimentech, znemožňovaly zatuhnutí betonu a tím jeho stabilizační funkci a účinek. Jakmile 
nezvládnutelně se zvyšující nadvýlom v horninovém nadloží proniknul do zvodnělé štěrkové 
terasy, musela osádka neprodleně opustit pracoviště, protože již nevyhnutelný průval 
podzemní vody ze štěrků a povodňových hlín tvořících kvartérní souvrství ohrožoval její 
bezpečnost. Poté došlo k propagaci  havárie až na povrch, kde se vytvořil kráter o průměru 
přibližně 15 m. Hlavní příčinou této havárie byly mimořádně nepříznivé geologické a 
hydrogeologické poměry horninového masivu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kráter vytvořený po první havárii na tunelu Blanka 
 

Druhá havárie se odehrála také v severní tunelové troubě, a to konkrétně při jejím 
rozšiřování strojním rozpojováním pomocí tunelbagru, které probíhalo po částech za 
současného zajišťování stabilizačním nástřikem betonu. Při odtěžení patní části zárubu došlo 
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náhle ke ztrátě stability již zajištěné horniny ve stropě výrubu. Vzniklý nadvýlom se 
nepodařilo v extrémně tektonicky porušené, tence deskovitě a střípkovitě rozpadavé břidlici 
stabilizovat dalším zástřikem betonu. Naopak propagace nadvýlomu směrem do nadloží se 
zrychlovala a osádka i se strojním vybavením musela opustit pracoviště. Další průběh je 
téměř totožný s průběhem první havárie. Jakmile totiž nezvládnutelně se zvyšující nadvýlom 
v horninovém nadloží proniknul do zvodnělé štěrkové terasy, následoval nevyhnutelný průval 
podzemní vody, štěrků a povodňových hlín, tvořících kvartérní souvrství, do výrubu a poté 
došlo opět k propagaci  propadu nadloží až na povrch, kde tentokrát vzniknul kráter o 
průměru více než 30 m. Hlavními příčinami této havárie byly stejně jako při první havárii 
především mimořádně nepříznivé geologické a hydrogeologické poměry horninového masivu. 
Významný vliv na tuto havárii mohlo mít i zemětřesení s epicentrem v západních Čechách, 
které proběhlo krátce před samotnou havárií a mělo v dané lokalitě nejvyšší intenzitu za 
posledních 26 let. 
 
10. ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH  FAKTORŮ ZPŮSOBUJÍCÍCH HAVÁRIE  
      PODZEMNÍCH STAVEB V ČR V POSLEDNÍCH  LETECH 

V následujícím grafu je vyjádřeno procentuální zastoupení jednotlivých  faktorů, které 
jsou nejčastěji příčinami havárií podzemních staveb. Dle tohoto grafu a také dle všeobecného 
očekávání, lze jednoznačně určit, že nejčastěji zastoupenými faktory způsobující poruchy 
podzemních staveb jsou složité geologické a hydrogeologické poměry. Tyto dva faktory jsou 
totiž zastoupeny ve výčtu příčin většiny havárií podzemních staveb. Otázkou vždy zůstává, 
zda se na vzniku havárie podílely mírou převážnou, nebo zda byly pouze faktorem, který 
vznik havárie umožnil a hlavní příčinou byl některý z jiných faktorů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 Graf procentuálního zastoupení jednotlivých faktorů způsobujících havárie 

podzemních staveb v ČR v posledních 15 letech 
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 Přesnější vymezení faktorů podílejících se na vzniku havarií v ČR  ukazuje následující 
tabulka: 

Příčiny havárie  
Jednotlivé havárie 

Složité 
geologické 

poměry 

Složité 
hydro- 

geologické 
poměry 

Nedokonale 
provedený 

IGP 

Nevhodné 
vedení 
razících 

prací 

Chybný 
návrh 

Konstrukční 
nedostatky 

Špatná organizace 
výstavby a 
zkušenost 
účastníků 
výstavby 

Jiné 
příčiny 
havárie 

Havárie silničního 
tunelu Hřebeč 
v dubnu 1995, 

Hřebeč 

 
XX 

      
X 

 

Havárie jámy Do-
IV 

Dolu Doubrava v 
červenci 1998, 

Orlová 

 
X 

 
X 

      
X(1) 

Zatopení 
pražského metra 

v srpnu 2002, 
Praha 

      
X 

  
XX(2) 

Havárie 
železničního 

tunelu Březno 
v květnu 2003, 

Březno u 
Chomutova 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Havárie kolektoru 
Vodičkova v lednu 

2005, Praha 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X(4) 

Havárie 
vodovodního 

přivaděče Švařec – 
Běleč I v září 
2005, Brno 

  
X 

    
X 

  
X(5) 

Havárie 
železničního 

tunelu 
v Jablunkově 
v dubnu 2008, 

Jablunkov 

 
XX 

 
X 

 
X 

     

Havárie silničního 
tunelu Blanka 
v květnu 2008, 

Praha 

 
XX 

 
XX 

      

Havárie silničního 
tunelu Blanka 

v říjnu 2008, Praha 

 
XX 

 
XX 

      
X(3 

Tab. 1 Přehled faktorů způsobujících jednotlivé havárie v ČR 
1) Mezi příčiny této havárie patří i narušení struktury horninového masivu v důsledku vlivu předchozí 

havárie jámy, která proběhla v roce 1986 a také vliv extrémních srážek v červenci 1997. 

2) Hlavní příčinou této havárie byla úroveň hladiny řeky Vltavy, která dosáhla cca 2 m nad úroveň hladiny 

stoleté vody. 

3) Příčinou této havárie mohlo být i zemětřesení s epicentrem v západních Čechách, které se těsně před 

samotnou havárií projevilo v pražském regionu intenzitou, která zde nebyla zaznamenána v průběhu 

posledních 26 let. 

4) Sufoze zemin v důsledku poruch vodovodních řadů. 

5) Nedokonalé zaplňování prostoru za ostěním 
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KOMPOZITNÍ SYNTETICKÁ FRP VÝZTUŽ V POZEMNÍM 
STAVITELSTVÍ 

 
Annotation:  
Strengthening of constructions with use of external reinforcement materials manufactured 
from composite fibers is one of many ways to improve static behavior  
of structures. New direction is using FRP materials for reinforcing new concrete structures in 
order to replace regular steel reinforcement with composite. 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. 

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 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.  

 

mailto:ondrej.silhan@minovaint.com
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Mezi hlavní přednosti kompozitních materiálů patří: 
• vysoká pevnost v tahu 
• nízká hmotnost  
• antikorozní vlastnosti 
• netečnost vůči elektrickému a magnetickému poli 

Oblast použití kompozitních materiálů při zesilování a vyztužování konstrukcí je velmi široká 
a zahrnuje např.: 

• nápravu návrhových / konstrukčních poruch a nedostatků 
• zesilování z důvodů změny působících zatížení 
• omezení vlivu seismického namáhání 
• vyztužování lícní strany desek nebo trámů pro zvýšení ohybové pevnosti (Obr. 1) 
• obalování sloupů pro zajištění stability a zvýšení průtažnosti  
• zesilování stěn (betonových nebo zděných) proti účinkům větru, seismiky apod. 
• zesilování potrubí, sil a nádrží z vnější strany pro zajištění vyšší odolnosti proti 

působícím tlakům 

Obr. 1 
 

Novým směrem ve využití kompozitních materiálů ve stavebnictví je náhrada běžné 
ocelové výztuže kompozitní (sklolaminátovou) výztuží. Pro dočasné konstrukce (jejich 
plánovaná životnost je do 2 let) lze používat výrobky obsahující polyesterovou pryskyřici, pro 
trvalé konstrukce je pak nutno využívat prvky vyrobené z vinylesterové pryskyřice. To je 
dáno chemickou reakcí mezi kompozitním materiálem a betonem, kdy polyesterová 
pryskyřice doznává ve střednědobém horizontu povrchové degradace vlivem alkalické 
koroze, čímž je snižována jak tahová pevnost kompozitní výztuže (zmenšením průřezové 
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plochy), tak její soudržnost s betonem. U kompozitních výztužných prvků s vinylesterovou 
pryskyřicí toto riziko nehrozí, jelikož pryskyřice je vůči alkalitě betonu inertní.  

Jednou z mnoha klasických technologií při výstavbě nových staveb a také jejich 
rekonstrukcí je technologie stříkaného betonu, který je aplikován na konstrukci opatřenou 
běžnou betonářskou KARI sítí. Použití sklolaminátových výztužných sítí lze doporučit např. 
pro aplikaci v obtížně přístupných místech (např. mostní stavby, Obr. 2), kde je hlavní 
výhodou nízká hmotnost a jednoduchost úpravy rozměrů ve stísněných prostorách, do 
konstrukcí ohrožených korozivními účinky např. posypových solí, chemikálií apod. 
(pojezdové plochy, opěrné zdi, podlahové konstrukce skladů chemikálií) či do jiných 
stavebních konstrukcí, kde lze využít výše uvedených výhod kompozitních materiálů. 

Obr. 2       Obr. 3 

Při použití sklolaminátových sítí není potřeba zásadně měnit technologický postup 
aplikace. Sítě lze na konstrukce kotvit systémovými (speciální kotevní prvky) či 
nesystémovými (vlepované ocelové kotvičky + přidrátování sítě) kotevními prvky a následně 
aplikovat stříkaný beton dle doporučených technologických postupů pro zpracování 
stříkaných betonových směsí. Při kotvení sklolaminátových sítí na konstrukci dle stejných 
principů a postupů jako u KARI sítí nedochází při stříkání betonové směsi k nadměrným 
vibracím sítě (Obr. 3), které by měly negativní vliv na výsledné parametry stříkaného betonu, 
tj. jeho soudržnost s podkladem a samotnou výztužnou sítí. Nezanedbatelnou výhodou použití 
nekovových sklolaminátových výztužných sítí je možnost snížení krycí vrstvy betonu, což 
dále přispívá ke snížení hmotnosti konstrukcí a úspoře nákladů. 
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Další možností použití sklolaminátových výztužných prvků je náhrada běžné betonářské 
výztuže v železobetonových konstrukcích. Použití nekovové výztuže může být vyvoláno 
nutností eliminovat nežádoucí vlivy bludných proudů, zajistit magneticky neutrální konstrukci 
v nemocnicích pro vyšetřovny magnetickou rezonancí (NMR) nebo CT, požadavkem na 
maximální eliminaci koroze betonové konstrukce vlivem rozmrazovacích prostředků (např. 
pojezdové plochy letišť, mostovky apod., Obr. 4). Stejný typ výztuže se využívá 
v geotechnických aplikacích při výstavbě podzemních děl (tunely, kolektory), při stavbě 
podzemních stěn šachet v úsecích, kterými je nutno v dalším technologickém kroku jednoduše 
projít – tzv. technologie soft-eye (Obr. 5). Dále jsou sklolaminátové prvky používány např. 
jako svahové hřebíky, skalní svorníky či kotevní mikropiloty ze samozavrtávacích 
sklolaminátových prvků. 
 
    

Obr. 4    
    

O
           
Obr. 5 

Moderní postupy výstavby si vyžadují použití nových progresivním materiálů, které 
umožňují projektantům elegantně řešit dříve obtížně překonatelné problémy, a zároveň 
prováděcím firmám umožňují využíváním moderních technologií zvyšovat produktivitu práce 
a optimalizovat náklady výstavby. Nekovové výztužné prvky ze sklolaminátu či z uhlíkových 
vláken zcela jistě mezi moderní technologie 
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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.  
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RESIN GROUTING FOR TBM APPLICATIONS 
 
Annotation:  
The development of bigger and bigger machinery for the tunnelling works and headings leads 
to the search for fast and efficient problem solutions. The actually boring diameters are 
between 10 and 15.4 m, these sizes creating many times geological problems like ground 
collapses etc. which breaks the excavation and the advance speed. The solution of the 
problems requires sooner or later special activities. With the application of conventionally 
solutions is the efficiency of the projects not more guaranteed? The interruption costs, in 
TBM works, are many times in a size of at least 20,000 € per day - or higher. During the 
investigation for reasonable products and technologies the Spanish tunnel builders came with 
the application of a foaming Silicate Resin to a fast and safe solution. The experiences in an 
important number of projects showed the efficiency of the product and the technologies, 
together with the approved machinery, all of this has leaded to long-time-success. 
 
1. TYPICAL PROBLEMS  

Over the last years in the Spanish tunneling market occurred different problems during 
some of the major projects. Several different types of TBMs were used and due to the 
geological conditions have to be the following problems solved: 
1.) Water ingress through the over cut (gap between segments and rock) 
2.) Advanced over breaks and ground collapses 
3.) Unexpected drop of or existing cavities in front of the TBM 
All of the herewith roughly characterized methods are leading to an acceptable solution for 
the tunnel builder. Probably they can be completed by additional injection works for a better 
rock consolidation, which will facilitate the advanced works for the TBM. 
Most of these typical problems can be solved by injections of foaming silicate resins like 
GeoFoam and non foaming silicate resins. 
 
 
 

mailto:info@minovacodiv.com
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2. APPLICATION OF SILICATE RESINS 

The chapter 2 discusses possible solutions for different problems with chemical grouts. 
The reader can understand the advantage and the reason for a successful application.  
 
2.1 Application in Soft Ground and Fault Zones 

The drive of a tunnel through fault zones or the ground is very soft, an uncontrolled 
excavation can happen in the front and over the tunnel. Further on part of the ground can 
collapse and the worth case are the production of cavities and sink holes at the surface. 
Especially in cities like Madrid cause such kind of situation a big risk. To prevent this, we can 
work with a pre grouting methode in the following way:  
Step 1.) Drilling a pipe roof 
Step 2.) Injection with a grout the pipe roof system 

 
Please note, for an easier application is the use of steel self-drilling bolt as a pipe roofing 
system possible. These very light bolts are convenient if less space is a main topic. Of course 
the application finally depends from the ground conditions. 
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Step 2.1: Cements or Mortars 
• Cheapest way, if it‘s possible to use 
• Suitable for umbrellas of New Austrian Tunnelling Method 
• Doesn‘t work in high presence of water 
• It‘s not allowed to use over the head of the TBM. All the mechanisms of the rotated 

head can be glued by the cement. 
 
Step 2.2: Inject silicate resins like GeoFoam 
GeoFoam is a high foaming Silicate Resin with a free foam factor over 35 times. The product 
is used with a two component gear pump by mixing of the two components. After both 
components meet each other, the product starts immediately to foam. GeoFlex is very similar 
to GeoFoam but does not foam after the mixing of both components. Both products can be 
used in combination. 

• Enough resistance and cut table for a cutting head of TBM 
• Reacts in the same way in dry conditions than water conditions 
• GeoFoam / Geoflex is usable just in very special cases over the head of a TBM 

 

 
 
2.2 Application in Karst Cavities 

The pre grouting in Karst Cavities is very important to give strength to the rock. Otherwise 
the TBM has problems to drive through this area.  
Step: Cements and mortars 

• Cheapest way, if it‘s possible to use 
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• Do not support tensile strength forces, sometimes needed to install steel 
• Heavy material, 2.5 T/m3, dangerous over roof from any tunnel 
• It‘s not allowed to use over the head of the TBM, but it is the only way to fill gaps 

under the floor of a front of a TBM 

Step: Silicate resins like GeoFoam 
• The free foam factor is 35 and very light material: 70 Kg/m3 
• Steel is no needed to install, because GeoFoam es enough elasticity 
• Enough resistance and cut table for a cutting head of TBM 
• Reacts in the same way in dry conditions than water conditions. 
• Cannot support a TBM weight, so not allowed cavities under TBM 

 
2.3 Application 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 ground water level can be moved, the drains 
are not an available solution because they decrease of the ground water level. That can creates 
some settlements on the surface and collapse of buildings. 

Foaming Silicates are excellent materials for sealing water ingress. They offer a very fast 
setting time, the foam factor is very high, and the reaction does not depend on the water. 
Further on, the foam since the beginning of the reaction is very hard and has enough capacity 
of blocking the water ingress. In compare, mortars are very sensitive under the influence of 
water and especially if we talk water with pressure. 

In case of TBMs, one of the main problems is heavy water ingress in the head of the TBM 
or along the tunnel segments. The water flows in the overcut and it can sweep out the back fill 
mortar or the gravel into the head of the TBM. For that case a foaming Silicate Resin can stop 
the water ingress in these hard conditions as well and block the water flow. 
 
Step: Silicate Resin application 
Inject a ring of expansive silicate resin like GeoFoam in the 2nd or/and 3rd segment and use it 
like a blockage. It allows restarting the advanced works. 
Repeat the injection each 4-5 to 20-30 segments, it depends on the water pressure. 
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3. THE INJECTION SYSTEM 

The injection system consists in a light and small pneumatic two components pump 
inclusive a pipeline system. The key part of the system is the static mixer which assures the 
correct reaction of the two components chemical. Finally, the pipe line ends into different 
tools like self drilling bolts, PVC lances or inflatable packers.  
 

• The small pneumatic pump SK90 requires big rated air consumption (8m3/min), 
TBM’s compressors should deliver this flow at least 4 bar. And can be transported 
along a TBM back up easily by 2 people because it weights just 80 Kg. It makes a 
capacity of reinjection of two components chemical grouting. 
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4. CONCLUSION 

The choice of a suitable grout is very important to solve the discussed different problems. 
The use of modern chemical grouts in the tunnelling industry in Spain has delivered excellent 
experiences over the last 15 years in resin grouting application in TBMs in: 

• Soft ground and Fault zones 
• Karst cavities 
• Water ingress 
• Change of tools of TBMs 

The costs of cement injections could be double than resin grouting in filling cavities 
works. 

For faster TBM advances in difficult geological situations, silicate resins grouting is a very 
cheap and effective alternative 
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MĚŘENÍ VÝVOJE SIL V KOTVÁCH POMOCÍ 
MAGNETOELASTICKÉHO DYNAMOMETRU DYNAMAG 

 
Magnetoelastic dynamometer DynaMag allows non-contact mechanical tension measurement 
in prestressed steel parts of conrete constructions, suspended bridges and ground anchors. 
Prestressed steel parts of concrete constructions are used as a sensor component of the 
system. 
 
Fyzikální princip 

Fyzikální princip měřící metody je založen na magnetoelastickém jevu, tedy na měření 
změn magnetických vlastností feromagnetických materiálů, které jsou způsobeny 
mechanickým namáháním. Při mechanickém namáhání – tlaku, tahu, torzi nebo ohybu 
dochází ke změně tvaru hysterezní smyčky feromagnetického materiálu. Z toho je možno 
určit změnu permeability, která souvisí s působícím mechanickým napětím. 

 

 
Hysterezní smyčka a změna jejího tvaru 

 

Konstrukce snímačů 

Snímače mají tvar dutého válce, kterým prochází měřený prvek. Mohou být umístěny na 
volných částech předpjatých prvků, mohou být zality do betonu nebo mohou být částí 

mailto:ostrava@inset.com
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kotevních systémů předpjatých prvků. Mohou měřit celkové mechanické napětí v předpjatém 
prvku nebo v jednotlivých pramencích předpjatých kabelů. Každý snímač je vybaven 
elektronickým identifikátorem a přesným teploměrem, který měří teplotu stavební konstrukce 
v místě snímače. Snímače umožňují měření mechanických napětí s rozlišením pod 1MPa 
v náročných průmyslových podmínkách, kde je použití jiných metod omezené nebo nemožné. 

 

 
Instalace snímače na zemní kotvu 

 

 
Schéma umístění snímačů na zemních kotvách 

Výhody měřicího systému DynaMag 

- Jednoduchý princip a instalace 
- Bezkontaktní a nedestruktivní metoda 
- Vysoká přesnost a dlouhodobá spolehlivost 
- Vysoká odolnost a neomezená životnost snímačů 
- Snímač nelze přetížit 
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Omezení použití DynaMagu 

- Použitelné pouze pro feromagnetické materiály cylindrického průřezu 
- Pro nové materiály vyžaduje laboratorní kalibraci 

 

 
Výsledky ověřovací zkoušky zemní kotvy – síla po zakotvení 
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PRAVDĚPODOBNOSTNÍ NAVRHOVÁNÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE 
PŘI APLIKACI EMPIRICKO-ANALYTICKÉ METODY 

 
Abstract: 
The anchoring reinforcement (roof bolting) ranks currently among important reinforcing 
solutions available in the mining industry and underground engineering. The reinforcement is 
sized on the basis of various theoretical assumptions and empirical pieces of knowledge. 
Generally it is assumed that the input values are clearly deterministic. This is valid for both 
the geotechnical conditions under which the anchors will be applied as well as for properties 
of the anchors that are influenced also by installation procedures. But most data used as 
inputs in various anchor sizing methods are random. Recently, applied Direct Optimized 
Fully-Probabilistic Method (DOFPM) has started developing for the assessment of the 
reliability of building constructions. DOFPM is also applicable for the design of anchors. An 
assumption for the application is a sufficient database of random quantities relating to the 
environment where the anchors will be installed, properties of the anchors and anchoring 
technologies, anchor design computational models and suitable and efficient tools for the 
probabilistic design of the anchoring reinforcement. 
 
1 ÚVOD 

Pravděpodobnostní výpočet svorníkové výztuže vyžaduje zpracovat: 
• metodicky návrh postupu navrhování této výztuž, 
• databáze parametrů nezbytných pro pravděpodobnostní výpočty (soubory 

náhodných veličin pro návrh kotev), 
• softwarové prostředky pro pravděpodobnostní výpočty. 

mailto:petr.janas@vsb.cz
mailto:martin.krejsa@vsb.cz
mailto:richard.snuparek@ugn.cas.cz
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Metodických přístupů používaných k navrhování kotevní výztuže je celá řada [8]. Velmi 
rozsáhlou oblast metod dimenzování kotevní výztuže představují postupy, založené na 
empirických a analyticko-experimentálních metodách. Vycházejí zpravidla ze 
zjednodušených analytických řešení, zavádějí však do výpočtu součinitele, závislé na 
relativně snadno zjistitelných parametrech. Patří k nim vlastnosti materiálu (v daném případě 
hornin, jejichž vlastnosti se většinou zjišťují laboratorně), ale i parametry zjistitelné 
pozorováním, či měřením in situ. Empiricko-analytické metody mají sice omezenou platnost 
pro oblasti, kde byly získány potřebné znalosti, lze je však aplikovat i v jiných podmínkách 
po ověření či upřesnění potřebných údajů. Již desítky let se používají např. uhelných dolech 
v Ostravsko karvinském revíru pro navrhování podpěrné výztuže dlouhých důlních děl, ale 
také při navrhování svorníkové výztuže. Pro účely projektování samostatné a kombinované 
svorníkové výztuže podzemních děl v OKR byl vyvinut výpočtový soubor ANKER 
(Šňupárek, Janas, Slavík 1994, [8]). 

Při navrhování svorníkové výztuže je pro dané podmínky nezbytné specifikovat: délku 
svorníků, jejich počet a rozmístění v okolí důlního nebo podzemního díla a parametry 
vlastních svorníků (druh, průměr, materiál, způsob kotvení, atd.). 

Pro podmínky OKR bylo na základě rozsáhlých měření v důlních dílech odvozeno [7], že 
konvergenci, tj. posunutí hornin do důlního díla vyztuženého podpěrnou výztuží, lze vypočíst 
dle vztahu: 
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Ve vztahu (1) se vyskytují parametry, charakterizující dané podmínky: H je tzv. efektivní 
hloubka pod povrchem [m], B rozměr důlního díla (zpravidla šířka) [m], t  čas ve dnech, q 
únosnost podpěrné výztuže [kNm-2], σr redukovaná pevnost hornin [MPa]. 

Redukovaná pevnost nadložních hornin σr se stanoví následovně: 
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kde β je součinitel vrstevnatosti podle tabulky 1, σdi pevnost v jednoosém tlaku i-té vrstvy a 
mi mocnost i-té vrstvy. 

Tab. 1: Součinitel vrstevnatosti β 

vrstev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
β 1,0 0,95 0,90 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,71 0,70 
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Pásmo nepružných deformací Bn, které je podkladem pro specifikaci zatížení a určení 
délky svorníku, se v minulosti zjišťovalo geofyzikálním a extenzometrickým měřením. Po 
jeho vyhodnocení se ukázalo, že je lze určit z výsledků konvergenčních měření ve tvaru: 
 6,04,0 uBKB nn ⋅⋅=  (3) 

Po dosazení (1) do (3) a pro ∞→t je pak 
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Koeficient Kn , charakterizující vztah mezi pásmem nepružných deformací v důlním nebo 
podzemním díle o rozměru B a konvergencí ve vztahu (3), byl v minulosti vyhodnocen 
jedinou deterministickou hodnotou, Kn = 8,3 ([2], [3]). Zatížení, které by měla svorníková 
výztuž přenášet, musí odpovídat rozsahu pásma nepružných deformací Bn , tíze hornin γ a 
také určité samonosnosti horninových vrstev, která v pásmu nepružných deformací existuje. 
Po dobrých zkušenostech s aplikací geomechanického klasifikačního parametru RMR dle 
Bienawského (1989) [1], bylo zatížení svorníkové výztuže určeno vztahem: 
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Ve vztahu (5) představuje veličina γ objemovou hmotnost hornin v [103 kg/m3]. Zatížení 
Q pak představuje celkové zatížení svorníkové výztuže na běžný metr díla v [kN]. 
Kvalifikační parametr RMR se vyhodnocuje dle Bienavského (1989) [1] . 

Posudek spolehlivosti svorníkové výztuže důlních děl je založen na analýze funkce 
spolehlivosti, jež je dána výrazem: 
 QQFS sv −=  (6) 

kde Qsv představuje únosnost svorníků a Q jejich zatížení na běžný metr díla.. 
Pro stanovení únosnosti svorníků se vychází ze vztahu: 
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kde nsv představuje celkový počet kotev na běžný metr díla, n počet kotev v řadě zpravidla 
kolmo na osu díla, qsv únosnost jednoho svorníku, d1 vnější průměr svorníku, d2 vnitřní 
průměr svorníku, ds vzdálenost řad kotev a σsv normálové napětí v jednom svorníku. 

Vedle zatížení, respektive požadované únosnosti kotevní výztuže, je dalším důležitým 
parametrem určení potřebné délky kotev. Délka kotev by měla odpovídat pásmu nepružných 
deformací Bn v okolí důlního či podzemního díla. Ze srovnání deformačních projevů v dílech 
vyztužených kotevní výztuží a hodnotou u dle vztahu (1) byl získán soubor, který umožňuje 
vypočíst délku kotev l ve stropě díla dle: 
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Ve vztahu (8) představuje veličina K soubor experimentálně získaných hodnot, který je 
pracovně označován jako konvergenční součinitel. 

 
2 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ VÝPOČET SPOLEHLIVOSTI KOTEVNÍ VÝZTUŽE 

V poslední době dochází k rozvoji tzv. stochastických (pravděpodobnostních) metod 
posuzování konstrukcí, díky nímž byly získány poznatky o spolehlivosti a trvanlivosti 
nosných konstrukcí na kvalitativně vyšší úrovni. Do běžné projekční praxe však tento způsob 
posuzování a navrhování teprve proniká.  

Pravděpodobnostních postupů výpočtů je celá řada [Novák, Králik]. Patří k nim simulační 
metody, aproximační metody a numerické metody, ke kterým zařazujeme metodu PDPV. 
Metoda Přímý determinovaný pravděpodobnostní výpočet – PDPV – měla název odvozený 
od toho, že postup výpočtu je pro danou úlohu jednoznačně determinován svým algoritmem, 
na rozdíl od metody Monte Carlo, kde se výpočetní data pro danou simulaci náhodně 
generují. Řada konzultací a diskuzí však ukazuje, že slovo determinovaný je poněkud 
zavádějící. Metoda je pro složitější úlohy velmi náročná na výpočetní techniku. Hledaly a 
rozvíjely se proto cesty optimalizace výpočtů, které snižují počet operací při zachování 
korektnosti výpočtu. Možnosti optimalizačních kroků, jak se ukazuje, jsou značné. Po 
konzultaci s odborníky zabývajícími se spolehlivosti konstrukcí (Šejnoha, Novák, Keršner, 
Teplý), jsme název upřesnili na Přímý optimalizovaný pravděpodobnostní výpočet – POPV. 

Metoda POPV vychází ze základních poznatků teorie pravděpodobnosti a využívá 
v zásadě početních operací s histogramy (obr.1). 

 

 
Obr. 1: Princip numerických operací se dvěma histogramy. 

 



 122 

Je-li histogram B je libovolnou funkcí f histogramů Aj, kde j nabývá hodnot od 1 do n: 
 ),...,,...,,,( 321 nj AAAAAfB =  (9) 

Je-li v tomto histogramu počet intervalů i, pak v i-tém intervalu nabývá histogram hodnot bi až 
bi+1, (dále označované b(i)), které jsou dány funkcí 
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Počet intervalů ij v každém histogramu Aj může být různý stejně jako počet intervalů i 
v histogramu B. Pro počet potřebných početních operací a potřebnou dobu výpočtu je přitom 
rozhodující a také podstatně ovlivňuje přesnost výpočtu. Optimalizační postupy metody jsou 
uváděny např. v [5] nejsou zde dále rozváděny. 
 
3 DATABÁZE PARAMETRŮ PRO PRAVDĚPODOBNOSTNÍ VÝPOČTY  
      SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE 

Při aplikaci uvedené empiricko-analytické metody byly vstupní hodnoty zatím 
deterministické hodnoty. Bylo tomu tak proto, že s proměnlivou hodnotou, nebo lépe řečeno 
se souborem proměnlivých hodnot, bylo obtížné či dokonce nemožné operativně počítat, i 
když byly mnohdy k dispozici. Týká se to rozměru důlního díla B nebo redukované pevnosti 
σr , tíhy hornin γ, které se používaly jako deterministické hodnoty i přesto, že tomu tak ve 
skutečnosti není, součinitelů K i Kn i parametrů samotné svorníkové výztuže, zejména její 
pevnosti. 

Jednotlivé databáze vstupních náhodných veličin byly sestaveny na základě měření u 
výrobců kotevních prvků a v dolech, kde byla svorníková výztuž realizována. Šířka důlního 
díla, která závisí především na technologii ražení (výložníkové razicí stroje, trhací práce) byla 
podrobně měřena na dolech v OKR v chodbách se svorníkovou výztuží. Databáze jednoosé 
pevnosti a objemové hmotnosti hornin byla sestavena na základě rozsáhlého laboratorního 
výzkumu jader průzkumných vrtů z karbonského masivu, provedeného ve VVUÚ Radvanice 
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a v Ústavu geoniky AV ČR v posledních cca 40 letech. Rovněž hodnoty součinitelů K a Kn 

vycházejí z rozsáhlých měření konvergencí v porubních chodbách na dolech OKR, 
realizovaných v minulosti VVUÚ Radvanice a Ústavem geoniky AV ČR. Databáze tahové 
pevnosti kotevních prvků byla získána z archivu výrobce Ankra Petřvald, přičemž měření 
byla provedena v laboratořích státních zkušebních ústavů a Ústavu geoniky AVČR a firmy 
Minova.  

Zpracované SW prostředky umožňují prvotní data zjištěné měřením sestavit do 
histogramů vytvořeného z těchto dat a následně vyjádřit parametricky. Z desítek známých 
parametrických rozdělení se přitom vyhodnotí dle velikosti tzv. koeficientu těsnosti 
nejvhodnější rozdělení. Na obr. 2 je příklad histogramu prvotních dat sestaveného ze 102 
naměřených hodnot pevnosti v tlaku karbonského pískovce. Na horizontální ose jsou přitom 
pevnosti v tlaku v [MPa], na svislé ose pravděpodobnosti výskytu. Na obr. 3 je parametrické 
rozdělení Gamma (viz obr. 3), které je v daném případě nejvhodnější, (těsnost 0,951). Pokud 
budeme volit jiné rozdělení, případně větší počet tříd, což je možné, bude hodnota těsnosti 
menší. 

   
 Obr. 2 Histogram prvotních dat pevnosti Obr. 3 Histogram parametrického rozdělení 
 v tlaku karbonského pískovce [MPa] pevnosti v tlaku karbonského pískovce [MPa] 

 
4 SOFTWARE PRO PRAVDĚPODOBNOSTNÍ VÝPOČET SPOLEHLIVOSTI  
      KOTEVNÍ VÝZTUŽE 

Pro pravděpodobnostní posouzení spolehlivosti kotevní výztuže důlního díla byl vytvořen 
program Kotvení, aplikující metodu Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního 
výpočtu (POPV). Do vstupního formuláře se zadávají hodnoty mající pravděpodobnostní 
charakter, jako je šířka důlního díla B (obr. 4), pevnost v jednoosém tlaku σd v jednotlivých 
vrstvách, konvergenční součinitel K, součinitel vlivu kotvení výztuže na snížení konvergence 
Kn, objemová hmotnost hornin γ, odpor podpěrné výztuže q v případě kombinované výztuže a 
pevnost svorníku σH. K volbě uvedených veličin lze využít zpracované databáze, které jsou 
přístupné zpracovaným programem. 
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Obr. 4. Histogram šířky důlního díla B [m]                   Obr.5. Histogram koeficientu RMR 

Deterministicky vyjádřenými vstupními veličinami zůstává součinitel vrstevnatosti β , 
efektivní hloubka pod povrchem H , mocnosti jednotlivých vrstev mi , vnější a vnitřní průměr 
svorníků d1 a d2 a vzdálenost řad kotev ds. 

V první etapě pravděpodobnostního výpočtu lze nejprve určit histogram redukované 
pevnosti nadložních hornin σ dle (2). Je potřebný k určení délky kotev a jejich zatížení včetně 
geomechanického klasifikačního koeficientu RMR dle Bienawského (1989), pro jehož 
stanovení slouží samostatná tabulka programu. Výsledkem zpracování je histogram 
geomechanického klasifikačního koeficientu RMR (obr.5). 

V dalším výpočtu pak lze stanovit histogram pro délku navrhovaného svorníku l dle (8) 
(obr.6). Vyplývá z něj, že pro úroveň spolehlivosti 0,9999 je potřebná délka svorníku 2,54 m. 

Dle (5) se stanoví histogram pro zatížení svorníku Q a dle (7) únosnost svorníků Qsv. 
Histogramy Q a Qsv pak lze dosadit do funkce spolehlivosti (6) a provést výsledné 
pravděpodobnostní posouzení na základě určení pravděpodobnosti poruchy Pf (obr.7). 

V daném případě byla výsledná pravděpodobnost poruchy určena hodnotou Pf=7,72.10-11 
a pro přísná kritéria uvedená v ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí (1998) by 
kotevní výztuž vyhovovala, neboť návrhová pravděpodobnost Pd pro zvýšenou úroveň 
spolehlivosti je rovna 8.10-7 a podmínka spolehlivost Pf ≤ Pd je splněna.  

  
 Obr.6. Histogram délky svorníku l [m] Obr.7. Histogram funkce spolehlivosti FS 
  s výslednou pravděpodobností poruchy 
  Pf=7,72.10-11 pro 5 kotev na m díla 
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5 ZÁVĚR 

Předložený postup umožňuje pravděpodobnostně navrhovat a posuzovat spolehlivost 
kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl, tj. jejich délku l, počet n a únosnost Qsv. 
Předpokladem je ovšem dostatečná datová základna vstupních veličin včetně poznatků 
z praktické aplikace, neboť celou řadu vstupních údajů nelze opírat pouze o modelování a 
měření v laboratoři. Pravděpodobnostní přístup, který je zde dokumentován na příkladu 
z hornictví a zpracované databáze lze aplikovat i pro jiné konstrukce a metodiky výpočtu 
podzemních staveb. Posuzování a navrhování kotevní výztuže lze s využitím programu 
Kotvení realizovat velmi operativně. 
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PODZEMNÍ KAVERNOVÝ ZÁSOBNÍK ZEMNÍHO PLYNU HÁJE  
U PŘÍPRAMI 

 
Abstract: 
The paper attends to the brief summary of underground gas storage and in more detail to the 
underground cavern gas storage facility in Háje near Příbram – a unique project worldwide 
first experience with operation. One of the base criterions for the creation of the storage 
facility are geological conditions. With respect to the geological position of Czech Republic 
and to the present state or assumed of an exploration in operation we can suppose only the 
next gas storage facility development in the following two types – depleted natural gas or oil 
fields in the Moravian Carpathian fore-deep or unlined cavern storage facilities at a high 
depth located close old mines. The up to now operation of the gas storage facility in Háje has 
evidenced the possibility to create such type gas storage with a high safety operation.   
 
1. ÚVOD 

Především z důvodu absolutní závislosti České republiky (ČR) na dovozu zemního plynu 
jsou nezbytnou součástí plynárenského systému ČR podzemní zásobníky zemního plynu 
(PZP) – viz Obr. č. 1. Rozvoj skladování zemního plynu v ČR bylo intenzivně rozvíjeno již 
od 60. let minulého století, kdy byl uveden do provozu jako první zásobník zemního plynu u 
Lobodic na Moravě. Postupně bylo na území ČR uvedeno do provozu celkem 8 PZP 
s celkovou kapacito pokrývající 25 až 30% roční spotřeby (9,5 – 8,3 mld. m3/rok). Ve 
vlastnictví RWE Gas Storage s.r.o je 6 zásobníků a po jednom PZP je ve vlastnictví 
Moravských naftových dolů a SPP Bohemia a.s. Současně připravované projekční a realizační 
práce směřují k cílovému objemu zemního plynu pokrývající spotřebu ČR v úrovni 50%.  
Jako jeden poslední v řadě PZP byl uveden v roce 1998 do provozu světově ojedinělý typ 
kavernového podzemního zásobníku Háje u Příbrami.   
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Obrázek č. 1 - Plynárenský systém ČR 
 
2. PŘEHLED TYPŮ PODZEMNÍCH ZÁSOBNÍKŮ 

Základním předpoklady vytváření podzemních zásobníků bylo: 
- Přechod v užívání svítiplynu na zemní plyn vyvolané nálezy ložisek zemního plynu (r. 

1918, Texas, 4 000 mld. m3) 
- Zvyšování sezonních a denních rozdílů ve spotřebě zemního plynu 
- Rozdíl objemů těžby a spotřeby zemního plynu 
- Rozvoj tranzitní přepravy  

Předchůdcem podzemních zásobníků plynu jsou nadzemní plynojemy (Měcholupy, 300 tis. 
m3) a tlakové plynojemy (Libeň, 0,3 MPa) budované v ČR ve 30 letech minulého století. 

Podzemní zásobníky zemního plynu lze dělit dle následujících kritérií: 
A) Dle plynárenských kritérií (výkon, kapacity) 

- Sezonní vytvářená v místech těžby, v uzlových bodech přepravních 
plynárenských systémů a zejména s předpokladem vysokých skladovacích 
objemů 

- Denní špičkové (superšpičkové) v okolí velkých aglomerací a průmyslových 
komplexů a velkokapacitních přepravních systémů s předpokladem vysokých 
výkonů a rychlosti přechodu těžba/vtláčení  

B) Dle geologických a hydrogeologických poměrů (viz. Obr. č. 2) 
- Přírodního původu (porézní a puklinové prostředí) 
     Vytěžená ropoplynová ložiska  - 75% 
     Aquiferová ložiska – 15% (konverze ropa – plyn) 
- Uměle vytvořená 

          Stará důlní díla (do 3 MPa, uhelné nebo solné doly)  
Nově vyražená důlní díla (vystrojené kaverny byly pouze testovány do 20 
MPa, nevystrojené kaverny v ČR, provozovány do 11 MPa)  
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Louhované kaverny v solných diapírových strukturách (provozovány při 
velmi vysokých tlacích okolo 15 MPa) 
Trubní systémy pod terénem (Curich, 1 km dlouhý trubní systém DN 1200, 8 
MPa)  

C) Dle ložiskového tlaku skladovaného zemního plynu. Mezní tlakové kritérium pro 
nízko- a vysokotlaké zásobníky je hodnota 4 MPa 

Uvedené typy podzemních zásobníků jsou celkově ve světě provozovány v počtu asi 550 
zásobníků, ve kterých je zemní plyn skladován v plynném skupenství kromě kavernového 
(pískovec) zásobníku v Austrálii a solných kaveren v U.S.A., kde je zemní plyn skladován 
v kapalném stavu (LNG).  

 
Obrázek č. 2 - Schéma typů podzemních zásobníků 

 
3. GEOLOGICKO- TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY REALIZACE KAVERNOVÝCH 

(RAŽENÝCH) ZÁSOBNÍKŮ PLYNU  

Níže uvedené předpoklady realizace kavernového zásobníku jsou vyvozeny ze zkušeností 
realizace kavernového zásobníku Háje. Veškeré projekční a realizační práce byly vedeny 
v souladu se zásadami provádění činnosti hornickým způsobem dle Zákona č.61/1988 Sb.. 
Zásadní charakteristikou kavernových (ražených) zásobníků je jejich vysoká provozní 
spolehlivost, rychlost provozní změny režimu vtláčení/těžba ale jejich vysoká cena.   
Pro posouzení možnosti realizace kavernového podzemního zásobníku je třeba posoudit: 

- Geologické podmínky  
- Odběrové nároky plynárenského systému 
- Technicko-ekonomické možnosti 
- Geopolitickou polohu  
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Z hlediska geologických podmínek je nutné posoudit následující základní kritéria 
realizovatelnosti zásobníku: 

- Plynotěsnost vč vodotěsnosti geologické struktury 
- Stabilní poměry skladovacího prostoru zásobníku 
- Možnost přirozené kontaminace skladovaného zemního plynu (např. radonem) 

Výše uvedená kritéria jsou hodnocena komplexním, více stupňovým geologickým 
průzkumem (předběžný, podrobný a provozní), který testuje následující parametry 
horninového prostředí: 

- Geologicko-strukturní parametry (petrografie, tektonický vývoj, genezi 
struktury,geochemický charakter hornin, a.j.) 

- Hydrogeologické poměry (hydraulické parametry, hydrodynamická analýza, datovací 
a stopovací zkoušky, ..) 

- Fyzikálně chemické a geotechnické vlastnosti horninového okolí (geostatická 
napjatost a teplota, přetvárně pevnostní parametry, radon, chemizmus podzemní vody, 
a.j.) 

- Ochrana životní prostředí (možné vlivy změn a výkyvů hladiny podzemní vody, resp. 
umělé vodní clony, seismicity oblasti, a.j.) 

Všechny zmíněné parametry jsou dále použity k sestavení matematických modelů chování 
horninového prostředí při jeho využívání (zatěžování) v průběhu provozních stavů zásobníku. 
Výsledky simulačních prací dále slouží pro následné zpřesňování vstupních parametrů a pro 
projektová řešení objektu zásobníku. Je tak účelné simulovat hydraulické chování masivu 
v kombinaci s plynotěsností masivu (sycení puklinových systémů, rychlost změn redistribuce 
tlaků plynu v masivu,…), simulaci stabilitních poměrů výrubu při cyklickém namáhání 
masivu a simulaci chování tlakových zátek (deformační stavy, vodotěsnost,a.j.).    

 
4. KAVERNOVÝ ZÁSOBNÍK HÁJE U PŘÍBRAMI 

4.1 Základní informace 

Investor : TRANSGAS s.p. , Generální projektant : PLYNOPROJEKT Praha a.s. 
Hlavní dodavatelé : DIAMO s.p., SUL o.z. Příbram a.s., SUBTERRA a.s, ČKD – DIZ a.s. 
Celková cena : 3,4 mld. Kč 
Časový průběh realizace zásobníku je následující: 

• 1979 až 89 Plynoprojekt Praha prováděl výzkumné a průzkumné práce v oblasti 
Bohutín a Milín na Příbramsku do tlaků 15 MPa  

• 1989 až 92 Plynoprojekt Praha prováděl ověřovací průzkumné práce ve vytypované 
oblasti Háje u Příbrami 
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• 1992 až 1998 realizace podzemního kavernového zásobníku plynu Háje   
• 1998 tlaková zkouška uzávěrů zásobníku, inertizace zásobníku CO2 a první plnění 

zásobníku zemním plynem 
Základní parametry PZP Háje jsou vedeny v tabulce č. 1.  

Pracovní tlak (MPa)  2,0 – 11,0 (12,5 *)) 

Denní výkon (mil.m3/den)  6,2 (9,0*))  

Aktivní skladovací 
kapacita (mil.m3)  

59 (79 *)) 

Počet produkčních sond  6  

Poduška (mil.m3)  12,7  

                poznámka: *)maximální projektovaný parametr  
Tabulka č. 1 – Základní parametry PZP Háje 

 
4.1 Technické řešení 

Kavernový zásobník plynu sestává z vrchní a spodní stavby (viz. Obr. č. 3). Součástí vrchní 
stavby jsou objekty: 

- úpravy, měření a regulace zemního plynu 
- dva kompresory 
- regulační stanice tlakového uzávěru 
- monitorovací systém  
- zhlaví těžebně vtláčecích vrtů vč. potrubního dvora 
- zhlaví odvodňovacího vrtu 
- velín zásobníku 

Spodní stavba je situována v jedné hloubkové úrovni cca 950 m pod povrchem terénu, 
v prostředí granitů středočeského plutonu (sázavský typ). Spodní stavba sestává ze 
skladovacího prostoru, tlakového uzávěru a šesti těžebně vtláčecích vrtů a jednoho vrtu 
čerpacího. 

Skladovací prostor je tvořen systémem ražených chodeb o profilu 13 až 15 m2 s celkovou 
délkou asi 45 km. Celkový objem skladovacího prostoru je asi 630 tis. m3. Ražené chodby 
jsou nevystrojené, pouze ojediněle v místech křížení s výraznými tektonickými poruchami 
byly vystrojeny rámovou výztuží nebo kari sítí s torkrétovým nástřikem do mocnosti 10 cm. 
Celkový rozsah takto vystrojených chodeb dosahuje do 5 % celkového objemu. Plynotěsnost 
puklinového systému okolního horninového prostředí je zajišťována jak přirozenou saturací 
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masivu, tak i vzduchovou clonou vytvořenou v průběhu těžby uvolněním původní napjatosti 
masivu. Dále je plynotěsnost skladovacího prostoru zvyšována umělou vodní clonou 
vytvářenou vodním tlakovým uzávěrem. 

Tlakový uzávěr (viz. Obr. č. 4) byl vyprojektován v obou přístupových chodbách 
vzájemně propojených s regulačním vrtem (tzv. mezizátkový vrt). Tlakový uzávěr je tlakově 
uzavřen dvěma páry tlakových drátkobetonových zátek o délce 10 m uzavírající mazizátkový 
prostor dlouhý 85 m. Konstrukce a realizace tlakových zátek byla vedena tak, aby bylo 
dosaženo maximální vodotěsnosti tlakového uzávěru v místech zátek. Za tímto účelem byly 
provedeny, resp. vyvinuty následující technologické postupy:      

- hladký výlom vetknutí zátek s minimálním vlivem trhacích prací 
- receptura vodostavebního drátkobetonu a technologický postup jeho nástřiku do zátky 

s eliminací deformačních (hydratační teplotních) procesů v průběhu zrání betonu     
- chemická injektáž příkontaktní zóny tlakové zátky (viz. Obr. 5) s cílem minimalizace 

vodopropustnosti příkontaktní zóny a tedy zvýšení smykových pevností – únosnosti 
tlakových zátek 

- sanační chemická injektáž tělesa zátky za účelem zvýšení její vodotěsnosti   

Takto vytvořený vodní tlakový uzávěr trvale vytváří vodní tlakovou barieru skladovacímu 
prostoru plynového zásobníku. Hydrostatický tlak v mezizátkovém prostoru je regulován 
pomocí dusíkového polštáře tak, aby byl trvale zajištěn hydrostatický přetlak uzávěru oproti 
ložiskovému tlaku minimálně 0,5 MPa.   

 
Obrázek č. 3 - Schéma podzemního zásobníku Háje 
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Obrázek č. 4 - Schéma tlakového úzávěru 

 

Podzemní skladovací prostor je spojen s povrchovou částí pěti těžebně vtláčecími vrty a 
jedním odvodňovacím vrtem zajišťujícím odčerpávání průsakové vody ze 
skladovacího prostoru.  

Zásadním předpokladem zahájení provozu zásobníku po provedení napuštění 
mezizátkového prostoru a provedení tlakových zkoušek uzávěru byla inertizace celého 
skladovacího systému dusíkem. Hlavní cíl inetrizace bylo zabránění vzniku výbušné směsi 
v průběhu prvého plnění zásobníku zemním plynem. Uvedený proces byl projektantem 
zásobníku předem simulován a celý proces inertizace byl tak sledován a po ukončení mohl 
být bezpečně vyhodnocen. Následné první plnění zásobníku zemním plynem bylo ukončeno 
při ložiskovém tlaku 4,5 MPa. Následně po určité kontrolní prodlevě byl dále postupně 
zvyšován ložiskový tlak až na současný tlak cca 11 MPa zemního plynu.     

 
Obrázek č. 5 - Schéma injektážních vrtů tlakové zátky 
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5. DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S PROVOZEM ZÁSOBNÍKU 

Provoz zásobníku byl zahájen zkušením obdobím, kdy byl zejména laděn řídícího systém 
plynového zásobníku a sledováno chování puklinového systému v okolí skladovacího 
prostoru. 

Jak bylo uvedeno výše, zvyšování ložiskového tlaku probíhá postupně a každý stupeň se 
vyhodnocuje tak, aby nedošlo ke snížení bezpečnosti provozu zásobníku. V současné době 
PZP Háje jsou provozovány do maximálního ložiskového tlaku asi 11 MPa.  

V roce 2005 byl na žádost provozovatele zpracován mezinárodní audit hodnotící veškerá 
rizika provozu zásobníku. Ze závěru hodnocení odborného auditu vyplynulo doporučení 
postupného zvyšování tlaku dle závěru původního předpokladu projektanta PZP Háje.   

 Bezpečnost provozu zásobníku je trvale sladována a hodnocena v rozsahu následujících 
rizikových kritérií: 

a. Bilanční hodnocení tlakových a objemových poměrů z přímý měření ložiskového 
tlaku a objemu zemního plynu zhodnocených tzv. hysterézní křivkou 

b. Bilanční hodnocení spotřeby vtláčené vody, kdy je kalkulována přímá spotřeba 
vtláčené a těžené vody z podzemní části PZP a hydrostatické poměry na tlakových 
zátkách. Dále jsou v souvislosti s vodní bilancí hodnoceny celkové srážkové úhrny na 
kontrolních měřících stanicích okolí PZP a sledovány změny hladiny podzemní vody 
hlubokých tektonických struktur v nadloží PZP. 

c. Sledování výskytu (koncentrace) plynných uhlovodíků v půdním vzduchu v nadloží 
PZP 

d. Sledování charakteru a intenzity případných seizmických jevů v okolí z PZP 
e. Kontrolní karotážní měření těžebně vtláčecích vrtů prokazující těsnost cementace 

kolon 

V celém průběhu provozování PZP Háje, tj. od 14. 7. 1998 dosud nedošlo k ohrožení 
bezpečného provozu zásobníku v žádném sledovaném ohledu, tj. nedošlo k úniku zemního 
plynu ze skladovacího prostoru.     
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6. ZÁVĚR 

Uvedený referát podává stručný přehled o podzemním skladování zemní plynu a 
podrobněji se věnuje světově ojedinělému kavernovému zásobníku zemního plynu Háje u 
Příbrami.  

Jak vyplynulo z přehledu typů podzemních zásobníků, jedním ze základních kritérií 
vytvoření zásobníku jsou geologické poměry. Vzhledem k dané geologické situaci a stavu 
současných, resp. uvažovaných těžebních činností v České republice lze předpokládat pouze 
další rozvoj skladovacích kapacit ve dvou následujících typech zásobníků: 

- Vytěžená ropoplynová ložiska moravské části karpatské předhlubně (rozšíření 
stávajících zásobníků nebo nová ložiska) 

- Kavernové zásobníky v blízkosti stávajících těžebních kapacit (hornických děl)   

Dosud získané zkušenosti z přípravy, projektových a realizační prací a vlastního, více než 
desetiletého provozu zásobníku potvrzují možnost vybudovat další zásobník tohoto typu.     
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PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ PORUCH GABIONOVÝCH OPĚRNÝCH 
KONSTRUKCÍ 

 
Anotace: 
Hlavním cílem článku je posouzení havarijního stavu opěrné zdi násypu silniční komunikace a 
návrh opatření k její stabilizaci.  
Analyzovaný úsek silnice I/57 v obci Lidečko je veden po násypu, jehož jedna strana je 
zpevněna a chráněna od místní vodoteče Senice gabionovou opěrnou zdí, která vykazuje 
nadměrné deformace líce zdi.  
Pro posouzení současného stavu i pro návrh byla využita data z geotechnického a 
geodetického průzkumu a inverzní analýza metodou konečných prvků v programu Plaxis 2D.  

 
1. ÚVOD PROBLEMATIKY 

 Předmět příspěvku se věnuje chybám při výstavbě gabionových konstrukcí a možným 
sanacím, jejich poruch. Pro příkladné řešení byla vybrána opěrná zeď v obci Lidečko, 
zabezpečující násyp silnice I/57. Tato silnice je významnou dopravní tepnou nejen této 
oblasti. Možnosti objížďky Lidečka v této trase jsou velmi omezené. 

 
2. POPIS LOKÁLNÍ SITUACE 

Opěrná zeď vybudovaná z drátokošů se od dokončení rekonstrukce projevovala 
v poměrně krátkém čase výraznými posuny a deformacemi. Zeď dlouhá cca 130 m je zejména 
ve svém krajním úseku ze směru od Vsetína za zatáčkou vybočena do koryta řeky. Původní 
projektová dokumentace navrhovala líc stěny svislý. V současnosti je olovnicí měřen v místě 
největšího posunu alarmující převis. Při ohledání líce stěny byly pozorovatelné pohyby 
větších kusů výplňového lomového kamene, dokonce bylo objeveno i prasklé oko. Projevy 
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nestability bylo možno pozorovat i ve vozovce, kde se průběžně objevovaly podélné trhliny 
v oblasti osy komunikace. Šířka trhlin se pohybovala od několika milimetrů až ke třem 
centimetrům. Po povodních v roce 1997 byly břehy řeky Senice výrazně poškozeny erozí a 
vyžádaly si projektovou přípravu, která vyústila v realizaci řešené konstrukce. Z původního 
návrhu byly zřejmé dvě stěžejní chyby. Byla připuštěna varianta vyložení líce gabionu 
lomovým kamenem a zásyp zbývajícího profilu drátokoše štěrkem, čímž byla významně 
degradována statická tuhost a spolupůsobení drátokošů. Druhou významnou chybou byly 
materiály použité bezprostředně za gabionem a mocnost konstrukčních vrstev vozovky, které 
odhalil vrtný průzkum v roce 2008. Jejich mocnost nebyla větší než 40cm, oproti 
požadovaným 80cm.  

 
3. GEOTECHNICKÝ MONITORING 

Sledování konstrukce bylo zahájeno na konci roku 2008 geotechnickým průzkumem a 
geotechnickým monitoringem, který probíhal do konce roku 2009. Během tohoto roku byly 
získány četné výsledky sloužící k inverzní analýze metodou konečných prvků. V rámci 
geotechnického průzkumu byly provedeny vrtané sondy, penetrační zkoušky, odběr vzorků, 
analýza podzemní vody a smyková krabicová zkouška. 

Kvartérní pokryv je v zájmové lokalitě reprezentován eluivo-deluviálními nesoudržnými 
sedimenty, které jsou značně heterogenní místy mají charakter charakteru písků, u báze 
štěrků. Jindy se jedná o kamenité až balvanité deluvia s písčitými a hlinitými sedimenty. 
V údolí Senice se nachází fliviální sedimenty charakteru jílů a štěrků. Komplex kvartérních 
uloženin je ukončen v tělese komunikace I/57 vrstvou antropogenních navážek proměnlivě 
charakteru jílů, písků a štěrků. Hydrogeologicky se v předkvartérních formacích uplatňuje 
místně puklinová propustnost, která je převážně vázána na připovrchové rozvětralé partie 
soláňských vrstev. Podzemní voda je také vázána na kvartérní eluvio-deluviální a fluviální 
sedimenty charakteru klastických sedimentů (štěrky, písky) – kolektory s průlinovou 
propustností. Deluviální a fluviální soudržné zeminy (jíly) se pravděpodobně chovají jako 
izolátory, popř. jako poloizolátory.  

Vrtané sondy byly provedeny do hloubky 8 metrů. Všechny tři vrty jsou charakteristické 
antropogenními vrstvami navážek do hloubky přibližně 5,5 metru. Střídají se polohy vysoce 
plastických jílů F6 až F8 tuhé konzistence, písčitých jílů, místy štěrkové vrstvy, balvanité 
bazické horniny, písčité a štěrkovité hlíny. Bezpochyby se jedná o vrstvy mnohaletých 
antropogenních navážek. Pro těleso násypu silniční komunikace tohoto typu a zatížení 
nevhodných. Objemové hmotnosti zkoušených vzorků zemin se pohybují v intervalu 18,5 - 
20,0 kNm-3. Jejich vlhkost byla naměřena v intervalu 13,4% - 21,7%. Laboratorními 
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zkouškami bylo prokázáno, že vzorky z terénu mají vlhkost vyšší, než je jejich mez plasticity, 
což naznačuje nebezpečné chování tohoto materiálu v silničním násypu. Tyto zeminy jsou 
z hlediska ČSN nevhodné pro použití v násypu. 

Z geodetického měření je patrné, že změny výšek všech sledovaných bodů co se týká 
směrů (- pokles, + výzdvih) jsou až na nepatrné výjimky stejné. Za první sledované období 
4.9.2008 – 13.11.2008 došlo k výzdvihu téměř všech sledovaných bodů. Pouze body č. 7 a č. 
9 poklesly o 1 mm. V obou případech se jedná o plastové terče. Největší výzdvih byl 
zaznamenán u bodů č. 1; č. 2; č. 3; č. 4, kde se velikosti výzdvihů pohybovaly od 6,0 mm do 
9,0 mm. 

V následujícím zimním období (13.11.2008 – 24.3.2009) došlo u všech bodů k poklesu. 
Velikosti poklesů se u většiny bodů pohybovaly od –1,0 mm do –10,0 mm. K největším 
poklesům došlo u bodů č. 1; č. 3; č. 4; č. 6; č. 7; č. 8. Velikosti poklesů se pohybovaly v 
intervalu od -6,0 mm do - 10,0 mm. 

V posledním třetím sledovaném období (24.3.2009 – 13.8.2009) došlo téměř u všech 
sledovaných bodů opět k výzdvihů sledovaných bodů. Pouze u bodů č. 2; č. 9 pokračoval dál 
mírný pokles – 1,0 mm. K největším výzdvihům došlo u bodů č. 1; č. 4; č. 5; č. 7. Velikosti 
výzdvihů se pohybovaly v intervalu od 5,0 mm do 7,0 mm.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v jarním, letním a podzimním období byl téměř u všech 
bodů zaznamenán výzdvih a v zimním období byl naopak zaznamenán pokles všech bodů. 
Maximální naměřený pokles dosáhl hodnoty –10,0 mm za období 131 kalendářních dnů. 
Maximální naměřený výzdvih dosáhl hodnoty 9,0 mm za období 70 kalendářních dnů. 
Výškové změny, které přesáhly + - 5,0 mm mezi jednotlivými etapami měřeními byly 
zaznamenány jak u bodů situovaných v asfaltovém koberci silniční komunikace, tak u bodů 
situovaných několik prvních metrů od horní hrany gabionové stěny – „plastové terče“. 
Z tohoto zjištění vyplývá, že sezonní klimatické vlivy, popřípadě vlivy saturace, které tyto 
výškové změny patrně způsobují, mají vliv nejen na povrch vozovky, ale taky na výškové 
změny polohy nižších partií gabionové stěny. 

Výsledky nulté a první etapy měření náklonu, přesněji diferencí mezi spuštěnou olovnicí a 
patou nejnižšího gabionového koše, jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. Celkem 
byly realizovány tři etapy měření náklonů gabionové stěny. Výsledky zjevně potvrzují, že 
v některých místech dochází méně, v některých více k naklánění gabionové stěny, nebo 
k vytlačování části gabionového koše směrem do volného prostoru. Měření, kde došlo 
k překročení horizontální deformace o více jak 1,0 cm mezi aktuální a předchozí etapou jsou 
v tabulce zvýrazněna tučným fontem. Alarmující je, že diference u olovnice OL5 se zvětšila o 
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14 mm za poslední období (tj. za 141 kalendářních dnů). Nultá etapa nasvědčuje, že 
gabionová stěna byla před zahájením monitorovacích prací vychýlena od své původní polohy.  

 

 deformace v (cm) 

datum dny OL1 OL2 OL3 OL4 OL5 OL6 OL7 OL8 

9.10.08 0 26.00 20.50 15.50 24.60 16.00 24.00 24.20 22.00 
4.12.08 56 26.00 20.50 17.50 24.60 16.00 25.50 24.20 22.00 
16.3.09 158 26.00  18.00 24.60 16.00 25.90 24.20 22.00 
4.8.09 299 27.00 20.50 18.00 24.60 30.00 26.00 25.50 22.00 

V geotechnickém průzkumu je rovněž popsána původní výstavba gabionové zdi včetně 
založení. Základ gabionové stěny je tvořen pilotovou stěnou s pilotami Ø 0,63m. Piloty byly 
provedeny ve dvou délkách. Vyztužené piloty délky 4,5m a nevyztužené piloty délky 1,6m. 
Hlavy pilot jsou spojeny železobetonovým trámcem tvaru obráceného T. Na trámci je osazen 
lomový kámen do cementové malty, viditelný v korytě řeky. Nad touto vrstvou jsou 
vyskládány drátokoše z pravoúhlých drátěných sítí. Sítě jsou v líci vyloženy lomovým 
kamenem a dle původního projektu v rubové části doplněny zásypem frakce 32/63mm. Rozah 
jednotlivých výplní nebyl specifikován. 

 
4. INVERZNÍ ANALÝZA 

Postup vlastního výpočtu posouzení opěrné zdi je obrácený oproti běžnému návrhu nové 
konstrukce. Primární výpočet je tedy inverzní analýzou. Byla zvolena metodika simulace 
výstavby stávající opěrné zdi metodou konečných prvků, při které jsou postupně zvažovány 
všechny myslitelné vlivy tak, aby bylo výpočtem dosaženo v současnosti naměřených posunů 
opěrné konstrukce. Model je zahájen svislým lícem konstrukce. Následným výpočtem je 
konstrukce zatížena působícím zatížením, které způsobí změnu tvaru. Tento tvar musí 
odpovídat ve skutečnosti měřeným hodnotám. Vstupní materiálové charakteristiky byly 
optimalizovány v přípustných mezích k dosažení hledaných posunů a deformací. Hledaný 
posun je měřen v hlavě zdi oproti její patě. Pro získání dokonalejších výsledků primárního 
výpočtu byly stanoveny doplňující charakteristiky. Trhliny pozorované v ose současné 
vozovky a současný pokles asfaltového povrchu přiléhajícímu k hlavě zdi jsou ukazateli 
deformací souvisejících s měřenými posuny opěrné konstrukce. Rovná stěna líce bez 
celkového svislého zakřivení, pouze s lokálními boulemi vypovídá o celkové tuhosti, což se 
projevilo v přiřazení materiálových charakteristik, tohoto v programu nespecifikovaného 
materiálu. Takto dosažený stav by měl teoreticky potvrzovat vhodně zvolenou geometrii 
modelu a správnost optimalizovaných vstupů. Protože je model příčného řezu výrazným 
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zjednodušením, dochází k upřesňování vstupních hodnot, a tak k dosahování přesnějších 
výsledků posunů a deformací. Vstupní hodnoty musí odpovídat reálně možným hodnotám 
v daném násypu a nesmí se odchylovat bezdůvodně od výsledků geotechnického průzkumu, 
protože tento primární výpočet je pouze podkladem k dalšímu řešení. Výsledky inverzní 
analýzy potvrdily jako hlavní činitele materiál zásypu a skladbu gabionu. Vedlejší 
spolupůsobící příčiny jsou zatížení dopravou a hydrogeologický režim.  

 
5. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Následující modelování si kladlo za cíl nalézt optimální řešení situace. Byly navrženy dvě 
varianty. Dvě variantní řešení měly být odstupňovány podle své účinnosti a ekonomické 
náročnosti.  

První úspornější varianta, při které není nutné zasahovat do krytu současné vozovky, 
počítá se síťí zemních kotev formou mikropilot. Mikropiloty budou tvořeny manžetovými 
trubkami profilu ∅ 100mm tl. 8mm, délky 8m se sklonem 30° od horizontály. Hlavy pilot 
budou na líci zdi podloženy ocelovým roznášecím plechem o rozměru 400 x 400mm tl. 5mm. 
Kořen mikropiloty bude injektován v délce 4m. Kotvy budou osazeny po 2m rozestupech.  

Druhá komplexní varianta zahrnuje celkové odebrání výplně drátokošů až k betonovému 
základu a její nahrazení uloženým lomovým kamenem dle TP30 Speciální zemní konstrukce, 
tak aby byla zajištěna statická funkce opěrné zdi. Tato varianta byla také modelována jako 
ověření chybné výstavby a bylo potvrzeno, že v případě, byla-li by konstrukce tímto 
způsobem provedena při výstavbě v roce 1998, dodnes by plnila svou funkci bez dalších 
pohybů.  

Protože je zeď deformovaná nerovnoměrně, nabízí se možnost v délce cca 100m využít 
první sanační variantu, což odpovídá použití cca 100 mikropilot v délce 8m a zabezpečit tak 
konstrukci proti dalším posunům a v délce cca 30m využít druhou variantu, kde je nutná 
kompletní výměna gabionové konstrukce v rozsahu cca 230m3.  
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6. ZÁVĚR 

Výsledkem práce na analýze chování této konkrétní gabionové konstrukce je zamyšlení 
nad řešením častých podobných poruch tohoto druhu geotechnických staveb. Obvykle se 
porucha nerozvíjí v celé délce souměrně, a proto se dá uvažovat o částečné aplikaci sanačních 
opatření a částečně o kompletní výměně, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Může tak být 
dosaženo významné finanční úspory. Když se ovšem do této projekční úvahy zahrne stávající 
realita, že mezi průzkumem a projektem a samotnou realizací sanace je časový úsek dost 
dlouhý na podstatné rozvinutí poruchy, je na zvážení konkrétní situace, není-li vhodnější od 
počátku prosazovat konečné řešení, které je dražší, ale je plnohodnotnou trvanlivou variantou. 
Varováním je úspora při výstavbě řešené opěrné zdi v Lidečku, kde ušetřené finanční 
prostředky z roku 1998 několikanásobně převýší prostředky vynaložené na nápravu chyb. 
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VÝVOJ MODULU PRUŽNOSTI PRIMÁRNÍ OCELOBETONOVÉ 

VÝZTUŽE V ČASE STANOVENÉ DLE TEORIE SPOLUPRACUJÍCÍCH 
PRSTENCŮ 

 
Abstract: 
The elastic modulus value, representing the primary steel concrete reinforcement made of 
sprayed concrete and rolled steel sections is not constant. This value oscillates during 
armouring and it becomes stabilized after elapsing some time from the completed armouring. 
The variations in the elastic modulus are caused by the stage-related execution of sprayed 
concrete layers, a different degree of sprayed concrete hardening in individual layers, by a 
gradual start of cooperation of the sprayed concrete layers with the parts of the rolled 
section. 
The problem in determination of the elastic modulus development stems from the theory of 
cooperative-ring-exchange method and from the method of homogenization of material-
related heterogeneous profiles. 
The material-related heterogeneous profile of the steel concrete reinforcement, made up of 
sprayed concrete and steel, which have different elastic modulus values, is replaced with a 
homogeneous profile, characterized by a single value of the elastic modulus. 
The conditions for homogenization of a heterogeneous profile is the continuity of 
deformations and flexible remoulding of both materials. 
The elastic modulus of the homogenized profile is used as a representative deformation 
characteristic of the heterogeneous profile of steel reinforcement in calculations by which the 
parameters are designed and the state of structures of steel concrete reinforcement is 
assessed and by which the rock environment is stabilized. 
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ÚVOD 

Primární výztuže podzemních děl jsou v současné době konstruovány ze stříkaného 
betonu, ocelových prutů a ocelových mříží. Vrstva (eventuálně vrstvy) ze stříkaného betonu je 
základním konstrukčním elementem primární výztuže, kterým je determinována její základní 
únosnost. Stříkaný beton je rovněž integrujícím činitelem, jenž zajišťuje bezprostřední 
souvislou vazbu mezi horninovým masivem a ostatními prvky konstrukce primární výztuže. 
Tato vazba je jednou z hlavních příčin vysoké efektivity činnosti ocelobetonových výztuží. 
Ocelové elementy zvyšují únosnost a přispívají k významné změně deformační 
charakteristiky primární výztuže. Deformační charakteristika samotného stříkaného betonu 
postrádá schopnost pře-nést větší deformace bez toho, aniž by došlo k ztrátě únosnosti. 
Ocelové elementy zvyšují deformovatelnost primární výztuže při současném zachování její 
konstantní únosnosti. Tato vlastnost je velmi významná, neboť umožňuje uvolnění stavu 
napjatosti horninového masivu a současně zajišťuje jeho stabilitu. Obě jmenované skutečnosti 
vytváří optimální podmínky pro činnost následné sekundární výztuže, minimalizaci zatížení a 
plné využití stabilitního potenciálu horninového masivu. 

 
POSTUP HOMOGENIZACE OCELOBETONOVÉHO PROFILU 

Primární ocelobetonové výztuže jsou prováděny na místě a již během jejich provádění 
jsou zatěžovány. Dalším jejich charakteristickým rysem je etapovitost provádění. Ta je dána 
technologickými možnostmi nástřiku vrstvy stříkaného betonu, její maximální možnou 
tloušťkou v jaké ji lze provést. Obvykle je nástřik vrstvy proveden ve dvou etapách s  
časovým odstupem mezi jednotlivými etapami. Časový odstup je podmíněn dobou tuhnutí 
nanesené směsi stříkaného betonu. Etapovitost provedení rov-něž plyne z požadavku na 
postupný nárůst tuhosti výztuže tak,  aby byly vytvořeny podmínky k uvolnění stavu 
napjatosti horninového masivu. Článek je věnován sledování vývoje změny přetvárných 
parametrů průřezu ocelobetonové výztuže, které nastávají procesem budování výztuže a dále 
pokračují ve fázi, kdy výztuž již plní svou stabilizační funkci, avšak proces vývoje 
přetvárných parametrů modulu pružnosti vrstev stříkaného betonu nebyl ještě ukončen a 
pokračuje po určitou dobu od jejich nástřiku. 

Pro stanovení vývoje změny přetvárných parametrů ocelobetonového primárního ostění je 
použita metoda homogenizace průřezu, který je konstruován různými typy materiálu, v 
případě průřezu primární výztuže se jedná o stříkaný beton a ocel. Tato metoda byla navržena 
a je i nadále rozvíjena na VŠB TU Ostrava, Stavební fakultě kolektivem pracovníků katedry 
geotechniky a podzemního stavitelství, autory tohoto článku. Metoda je založena na teorii 
spolupracujících prstenců, vychází z analytické výpočetní metody, která byla vypracována 
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prof. Fotievou a prof. Bulyčevem (Bulyčev, 1982) a z hlediska mate-matického využívá teorie 
analytických funkcí komplexní proměnné. Tato metoda je podrobně uvedena v (Vojtasík, 
Hrubešová, Ďuriš, 2009)) a v tomto článku nebude dále rozváděna. Jedním z výsledků této 
metody je tzv. modul pružnosti homogenizovaného průřezu, kterým je reprezentován průřez 
konstrukce primární výztuže ve výpočtech. 

Vstupními parametry pro výpočet hodnoty modul pružnosti homogenizovaného průřezu 
jsou: 

 struktura průřezu 
 přetvárné parametry ocelových elementů, modul pružnosti a Poissonovo číslo, 

v případě oceli jsou jejich hodnoty konstantní (Eocel = 210000 MPa, ν=0,2) 
 přetvárné parametry stříkaného betonu u kterých se předpokládá, že budou 

závislé na čase, jak je tomu v reálných podmínkách 
 etapy nástřiku vrstev stříkaného betonu, charakterizované následujícími 

parametry, tloušťkou jednotlivých vrstev a hodnotou časového odstupu mezi nástřikem 
jednotlivých vrstev. 

Výsledkem řešení je závislost průběhu hodnot modulu pružnosti homogenizovaného 
průřezu na čase a etapách nástřiku jednotlivých vrstev. 

 
VÝSLEDKY ŘEŠENÍ MODELOVÉHO PŘÍKLADU 

Výsledky příkladu stanovení průběhu modulu pružnosti homogenizovaného průřezu 
situace ocelobetonové výztuže zobrazené na obrázku č.1, která je provedena ze stříkaného 
betonu s proměnlivým modulem pružnosti, jehož průběh uvádí graf na obrázku č. 2, jsou 
shrnuty v grafech na obrázcích č. 3 a 4. 

 
Obrázek 1.  Schéma analyzovaného výztužního profilu 

Obrázek č.3 prezentuje závislost změny modulu pružnosti homogenizovaného průřezu na 
čase a etapách nástřiku v absolutních hodnotách, obrázek č. 4 prezentuje vývoj hodnot 
poměru modulu pružnosti homogenizovaného průřezu k aktuální hodnotě modulu pružnosti 
stříkaného betonu. 
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Obrázek 2.  Vývoj modulu pružnosti stříkaného betonu 

 

 
Obrázek 3.  Vývoj modulu homogenizovaného průřezu ostění 

Z uvedených grafů plyne, že velikost modulu pružnosti homogenizovaného průřezu a její 
průběh jsou závislé v prvé řadě na průběhu modulu pružnosti stříkaného betonu v čase, který 
lze operativně modifikovat recepturou složení směsi stříkaného betonu přísadami řídícími 
rychlost jejího tvrdnutí. 

 
Obrázek 4.  Průběh poměru modulu pružnosti homogenizovaného průřezu (ocel-

stříkaný beton)  k  modulu pružnosti homogenizovaného průřezu pouze ze stříkaného betonu  
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Z průběhu grafů na obrázcích č. 3 a 4 plyne zřetelný vliv etapovitosti provádění nástřiku 
ve více vrstvách a úloha časového odstupu mezi nástřikem jednotlivých vrstev. Etapovitost 
nástřiku a hodnota časového odstupu mohou být rovněž uplatněny k účinné modifikaci 
průběhu modulu pružnosti homogenizovaného průřezu. 
 
ZÁVĚR 

Uvedený článek k problematice vývoje přetvárných para-metrů primární výztuže a metodě 
jejich stanovení má při-spět k objektivnějšímu exaktnímu vyjádření vzájemné interakce mezi 
přetvářením horninového masívu a stabilizační reakcí primární výztuže. 

Tato interakce je velmi komplikovaným dynamickým se vyvíjejícím jevem, kdy během 
krátkého časového úseku se uvolňuje část primárního napěťového stavu masivu, proti 
kterému začíná působit stabilizační reakce výztuže, která závisí na deformačních parametrech 
primární výztuže. Tyto deformační parametry však v případě ocelobetonových výztuží nejsou 
konstantní, ale postupně se vyvíjí v závislosti na čase a etapě provedení výztužní konstrukce. 
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SLEDOVÁNÍ EFEKTU VYZTUŽENÍ NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU 
MATEMATICKÝM DISKONTINUITNÍM MODELEM NA PŘÍKLADU SVAHU 

NÁSYPU 
 

Abstract:  
The reinforced soil became a constitutive substance for a construction of earthworks. The 
steep slope of embankments can’t go without. Its design reposes on wide empirical experience 
or on calculations derived from principles of equilibrium or  sophisticate numerical 
continuous models. The submitted article reports an effect of grid soil reinforcement in an 
embankment slope. The effect is searched out in numerical model calculation of discontinuous 
environs. The calculation is performed by PFC2D code that stands with specifications of this 
task the most of all. 
 
ÚVOD 

Vyztužování zemin dnes náleží k běžným metodám, které jsou uplatňovány při konstrukci 
násypu. Jeho cílem je, z pohledu geotechniky, modifikovat konstrukční parametry částí tělesa 
násypu, např.: zvýšit únosnost podložní vrstvy pod tělesem násypu; snížit mocnost podložní 
vrstvy a zachovat její únosnost; zvýšit úklon svahu tělesa násypu, ap. 

Metoda vyztužování zemin je analogií k vyztužování betonu ocelovými prvky, které je 
dnes propracovanou rozvinutou exaktní odbornou disciplínou, jejíž teoretické poznatky jsou 
prověřeny praxí. Metoda vyztužování zemin je mnohem mladší, její aplikování je založeno 
především na empirických zkušenostech a dobrých dosažených výsledcích. Nicméně tato 
technologie stále postrádá vědecky podložené základy, na které by mohly navázat exaktní 
metody navrhování a posuzování geotechnických konstrukcí, provedených z vyztužených 
zemin. Zde nezle aplikovat představy, teorie a zkušenosti z oblasti vyztužování betonu, pro 
zásadní rozdílnost charakteru vyztužovaných materiálů, betonu a zeminy, jejichž konstitutivní 
pevnostní a přetvárné závislosti jsou naprosto nekompatibilní a závisí na zcela odlišných 
fyzikálních jevech. 

Předkládaný článek uvádí jeden z možných přístupů, založený na matematickém 
modelování diskrétními elementy ( program PFC2D), kterým lze exaktně sledovat chování 
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nesoudržných materiálů (zemin) a jejich interakci se ztužujícími elementy. Efekt vyztužení 
zeminy je sledován na příkladu svahu násypu z nesoudržné zeminy, jedné z nejčastějších úloh 
geotechnické praxe. 
 
POSTUP ŘEŠENÍ 

Posouzení efektu vyztužení zeminy je zde založeno na vzájemném porovnání referenční 
situace chování nezpevněného materiálu v oblasti svahu tělesa násypu s variantami situací, 
kdy materiál je vyztužen. Způsob vyztužení zeminy v modelech je navržen tak, aby formálně 
(geometricky) odpovídal skutečnému provedení. Zemina v oblasti svahu je vyztužena 
soustavou elementů, umístěných nad sebou v několika paralelních horizontálních rovinách. 
Variantním komplexním parametrem je schéma umístění jednotlivých elementů v tělese 
svahu. Toto schéma je určeno dílčími parametry, tj. počtem elementů, délkou a roztečí 
elementů, polohou prvního ztužujícího elementu vzhledem k patě svahu. Dalšími určujícími 
parametry jsou pevnost v tahu a modul přetváření ztužujících elementů. 

Svah tělesa násypu pro řešené situace, referenční i variantní, má úklon 1:1 (45°)  a výška 
násypu je  10 m. Násyp je proveden z nesoudržného materiálu (zeminy) o objemové tíze 20 
kNm-3 a úhlu vnitřního tření 30°. Pro tyto parametry, pokud materiál nebude vyztužen, svah 
v navrženém úklonu nemůže zůstat stabilní. 

V případě vyztužení materiálu, stabilní úklon svahu bude mít vyšší hodnotu než je 
hodnota úhlu vnitřního tření materiálu. Tato hodnota bude záviset na způsobu vyztužení, 
pevnostních a přetvárných parametrech ztužujících elementů. Jaká bude skutečná hodnota 
úklonu, a jak tato hodnota bude záviset na parametrech vyztužení je otázkou, na kterou dnes 
dávají  zatím dílčí odpověď empirické poznatky z praxe, nebo pro exaktní řešení jsou dnes 
uplatňovány modifikované metody mezní rovnováhy stability svahu, matematické numerické 
metody pracující s kontinuálním prostředím a individuální řešení odvozená z praktických 
poznatků a laboratorních zkoušek provedených na fyzikálních modelech a zkoušek in situ. 
Zmíněné přístupy řešení spočívají u většiny přístupů na vyhodnocení finálních zjevných 
efektů vyztužování, a nikoliv na mechanismech působení vyztužujících elementů a jejich 
interakci s vyztužovaným materiálem.  

 
VÝPOČETNÍ MODEL 

Základním hlediskem volby matematického výpočetního modelu jsou podmínky dané 
řešeným problémem a snaha o jejich exaktní a vyjádření. Z tohoto pohledu se jeví 
nejvhodnější matematické modely pracující s diskontinuitním prostředím. Charakteru 
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nesoudržných zemin nejlépe vyhovuje model pracující s diskrétními elementy (diskovými , 
kulovými). K modelování byl vybrán program PFC (Particle Flow Code). 

Prostředí je reprezentováno souborem náhodně uspořádaných diskových elementů, které 
mají v tomto modelu všechny stejný poloměr, jenž činí 0,10 m. Obecně, model umožňuje 
modelovat jakoukoli individuální zrnitostní skladbu. Dalším zadávaným parametrem je 
součinitel tření mezi jednotlivými zrny. Jeho hodnota byla zvolena ve velikosti 0,577. Tato 
velikost reprezentuje úhel vnitřního tření zeminy 30°. Sklon svahu v modelu výchozí 
výpočtové situace činí 45° (viz. obr.1). 

Pro stejnozrnný materiál, tj. konstantní poloměr elementů, a pravidelné rozmístění 
elementů v trojúhelníkové síti s horizontální polohou trojúhelníkových vrstev, dosahuje 
hodnota stabilního úklonu svahu maxima, které činí 60°. V našem případě jsou elementy 
rozmístěny náhodně. Dle klasické teorie je maximální úklon svahu v nesoudržných zeminách 
roven velikosti úhlu vnitřního tření. V našem případě by se měl proces pohybu elementů na 
nevyztuženém svahu ukončit při dosažení úklonu svahu cca 30°. 

V nevyztuženém prostředí nejsou mezi kontakty elementů definovány vzájemné silové 
vazby. Výztuž prostředí je v modelu realizována změnou parametrů u elementů, které leží na 
horizontech, kde má být aplikována vyztuž. Na kontaktech těchto elementů je zadána tuhá 
silová normálová vazba. Z těchto elementů vzniká nový prvek - makroelement, který se chová 
jako nedeformovatelné tuhé těleso. Překročí-li hodnota normálových sil na kontaktu mezi 
dvěma elementy hodnotu zadané silové vazby, pak je vazba zrušena a výztužní element je 
rozdělen na dvě samostatně činné části. 

 
DISKUSE 

Grafická prezentace výsledků řešení referenční situace, tj. bez vyztužení je uvedena na 
obr. 2 a) a situace s vyztužením svahu je na obrázcích  2 b) c). Situace b) a c) se odlišují 
velikostí normálové silové vazby, v případě b) je tato vazba silnější než v případě c).  

Srovnáme-li stav referenční situace, obr. 2 a), s výchozím stavem (obr.1) můžeme vidět, 
že došlo ke zřetelným změnám. Nevyztužený svah v úklonu 45° není stabilní. Generální 
úklon svahu, vymezený novou polohou paty a koruny, se snížil, jeho hodnota činí cca 40° 
(maximální) a je tedy o 5° menší oproti původní hodnotě. Nově stabilizovaný svah nemá 
konstantní úklon, ten je různý podél svahu. V úseku paty svahu je větší, v úseku koruny je 
menší než generální sklon svahu. 

Generální úklon po stabilizaci však nedosáhl velikosti 30° dané velikostí úhlu vnitřního 
tření, ale je výrazně větší. Rozdíl v úklonu mezi řešeným modelem a klasickou teorií činí 10°. 
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Tento rozdíl lze vysvětlit vlivem dilatantního chování materiálu v případě modelu. Na 
velikost dilatance má vliv zrnitostní složení materiálu a velikost průměru zrn. Větší průměr 
zrn a nižší hodnota čísla nestejnozrnitosti materiálů zvyšují dilatanci. Z obrázku č.2a) je 
patrno, po stabilizaci svahu, nové rovnoměrnější uspořádání elementů v oblasti svahu násypu, 
které se blíží trojúhelníkové sítí, které posiluje vliv dilatance. 

Úhel vnitřního tření materiálu fyzikálně reprezentuje součinitel tření na plošném kontaktu 
mezi dvěma materiály a nezahrnuje vliv dilatance. 

Rozdíl výsledků je rovněž ovlivněn subjektivní okolností, kterou je vedení generálního 
úklonu, neboť nový svah nemá konstantní úklon. Generální úklon je přitom vymezen dvěma 
body, jedním je pata svahu a druhým je koruna svahu. Původní body změnily svou polohu a 
zůstává otázkou, kde umístit jejich novou polohu. 

Účinek vyztužení je patrný z porovnání situací na obrázcích č. 2a) (nevyztužený svah) a č. 
2b) a c) (vyztužený svah s různou velikostí normálové silové vazby). Sklon svahu násypu 
zobrazený na obr. 2b) viditelně nezaznamenal změny, V situaci na obr. 2c) jsou patrny 
změny, v oblasti paty se svah posunul, tuto situaci však nelze považovat za totální ztrátu 
stability, která nastala  v situaci bez vyztužení (orb. 2a)).  

Pozornost si rovněž zaslouží sledovat vývoj stavu kontaktních sil mezi elementy v oblasti 
svahu. Obrázek č. 3 uvádí situace kontaktních sil mezi elementy pro výchozí stav výpočtu 
obr. 3a), dále situaci bez vyztužení a se změnou generálního úklonu svahu obr. 3b) a nakonec 
situaci vyztuženého svahu variantu s vyšší velikostí normálové silové vazby, obr. 3c). Situace 
kontaktních sil mezi elementy výchozího stavu naznačuje linii koncentrace kontaktních 
normálových sil v oblasti paty a nad patou svahu, která vymezuje možnou zónu pohybů 
elementů. Situace kontaktních sil na obr. 3b) nic podobného nenaznačuje. Kontaktní síly 
v oblasti paty svahu mají předpokládaný průběh a elementy jsou již stabilizovány. Vyztužení 
svahu se projevilo na vývoji situace kontaktních sil tím způsobem, že normálové kontaktní 
síly mezi elementy na linii naznačené v obr 3a) byly buď-to přímo zachyceny výztuží, nebo se 
částečně uvolnily a rozložily na okolní elementy následkem jejich pohybu směrem k povrchu 
svahu. Pohybující se elementy byly následně zachyceny výztuží a svah zůstal stabilní 
v původním úklonu 45°. Analogická situace nastala i v případě vyztužení, kdy velikost 
normálové silové vazby byla nižší. Zde však nastalo přerušení některých vazeb. Uvolněním 
vazeb elementů jim byla dána možnost pohybu, což se projevilo posunem svahu v oblasti paty 
násypu. Protože však nebyly porušeny všechny vazby, nedošlo k úplné ztrátě účinnost 
výztuže. 
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ZÁVĚR 

Efekt vyztužování svahu násypu je byl sledován a vyhodnocen z vývoje úklonu svahu 
násypu. Diskontinuitním modelem lze postihnout dilatantní chování materiálu a vliv dilatance 
kvantifikovat. Možnosti těchto modelů jsou, ale mnohem širší jak to naznačil průběh 
kontaktních sil mezi elementy. Nebyly zde například sledovány dráhy pohybu elementů. 

Publikovaný příspěvek neuvádí fakta vztahující se k technické stránce vytvoření 
matematického modelu a mnoha dílčích výpočtových kroků, jenž musely být  provedeny a 
vyhodnoceny, než se dospělo ke konečným výsledkům. Jeho hlavním cílem bylo upozornit na 
tuto kategorií modelů a na standardním problému ukázat možnosti, které doposud nejsou 
dostatečně známy a využívány v geotechnické praxi. 

 
 
Literatura 
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obr. 1 Výchozí situace 

 

 
obr. 2a Referenční situace 

 
 
 
 

 
 

 
obr. 2b Vyztužený svah - větší silová normálová vazba 

 

 
obr. 2c Vyztužený svah - nižší silová normálová vazba 
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obr 3a Kontaktní sil mezi elementy – výchozí stav 

 

 
obr.3b Kontaktní sil mezi elementy – referenční stav 

 
 
 
 

 
 

 
obr. 3c Kontaktní sil mezi elementy – vyztužený svah (větší 

silová normálová vazba) 
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ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PORUBNÍCH CHODEB URČENÝCH KE 
DVOJÍMU POUŽITÍ POMOCÍ KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE 

 

V současném období se uvažuje v OKR o rozšíření technologie dvojího využívání 
porubních chodeb. Jednou z důležitých výhod takového postupu je, že prakticky ihned po 
vydobytí příslušného porubního bloku může původní těžní chodba tohoto bloku sloužit jako 
výdušná chodba porubního bloku následujícího. Tím vzniká nezanedbatelná časová úspora při 
přípravě dobývání nového bloku, protože odpadá ražení nové výdušné chodby jako těsné 
obtínky stařin předchozího již vydobytého bloku. Dvojí použití chodeb nelze ovšem uplatnit 
vždy a všude, musí být k tomu vhodné podmínky.  

Pro dvojí použití chodeb v podmínkách OKR byly formulovány následující obecné 
zásady: 

V porubních chodbách určených pro dvojí použití je třeba uplatňovat výrazně vyšší 
požadavky na únosnost a deformační chování výztuže těchto chodeb, protože musí mít 
zajištěnu takovou úroveň stability, aby i při opakovaném působení předporubních tlaků, 
kterým budou po dobu své životnosti vystaveny, plnily svou funkci. Tyto požadavky splňuje 
kombinovaná výztuž, sestávající z podpěrné ocelové obloukové výztuže a ze svorníkové 
výztuže aplikované jak ve stropě, tak i v bocích chodby. Uplatnění metody dvojího použití 
chodeb se obecně předpokládá při dobývání slojí v plochém uložení o průměrné mocnosti do 
2,5 m, jen výjimečně, ve zvláště dobrých podmínkách, do mocnosti 3 m. 

Svorníková výztuž jako součást kombinované výztuže má za úkol spojit (pevně) jednotlivé 
části horského masivu tak, aby bylo minimalizováno jeho porušování. Z uvedeného vyplývá, 
že pro řádnou funkci svorníkové výztuže je nutno ji realizovat co nejdříve po postupu čelby 
důlního díla ještě v období, kdy nedojde k narušení celistvosti (rozsazení) horského masivu 
v důsledku působení horských tlaků. Podpěrná ocelová oblouková výztuž v rámci 
kombinované výztuže nese (podpírá) rozvolněný objem hornin vytvořený v okolí dlouhého 
důlního díla v tzv. oblasti prosté napětí. Oblast rozvolnění v okolí důlního díla s podpěrnou 
výztuží se vyvíjí v závislosti na charakteristice výztuže a geomechanických poměrech 
(daných vlastnostmi hornin a horského masivu a napěťových poměrech) tak dlouho, až se 

mailto:richard.snuparek@ugn.cas.cz
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všechny složky systému dostanou do vzájemné rovnováhy. Podpěrná oblouková výztuž se 
jako součást kombinované výztuže staví zpravidla v přiměřeném odstupu za čelbou, nejdále 
však ve vzdálenosti 40 m od čelby. Počet dílů obloukové ocelové výztuže je nutno již v rámci 
projektu volit s ohledem na dobývanou mocnost a úklon sloje tak, aby při vedení prvního 
porubu nebylo nutno některé díly výztuže řezat, ale pouze odebrat, a po přechodu porubní 
fronty bylo možno tyto díly opět přidat. Aby podpěrná ocelová oblouková výztuž plnila 
bezchybně svou funkci musí být dobrém kontaktu s okolní horninou (uhlím). Proto je nutné 
zajistit dokonalé obložení podpěrné výztuže i za cenu použití speciálních technologií pro 
vyplnění volného prostoru mezi výztuží a horninovým masivem.  

Světlý profil důlního díla určeného pro dvojí použití se volí z důvodů zajištění deformační 
rezervy alespoň o jeden stupeň větší než je nezbytný profil důlního díla. Nezbytný profil musí 
zohledňovat hlediska zajištění větrních a klimatických poměrů, nasazení porubní technologie 
a na ni navazující systém odtěžení. Realizace a časové návaznosti ražení a vyztužování musí 
respektovat rozdílnou funkci a charakteristiku obou typů výztuže (svorníková  a podpěrná 
oblouková výztuž).  

V těch případech, kdy je důlní dílo raženo v masivu s nebezpečím otřesů a je zařazeno do 
3. stupně nebezpečí otřesů (bod 3. 2 odst. f  Instrukce č. 7 - Pracovní pravidla), musí být 
podpěrná oblouková ocelová výztuž budována současně se svorníkovou výztuží ihned na 
čelbě (samostatná svorníková výztuž chodeb není ve 3. stupni nebezpečí otřesů povolena).  

Pro zachování funkčnosti výztuže chodby určené ke dvojímu použití musí být její stabilita 
a únosnost po přechodu prvního porubu zachována a stav důlního díla před vedením druhého 
porubu v přiměřeném rozsahu kontrolován. Přitom je nutno se zaměřit přednostně na řešení 
uzlu chodba - porub. 

Pro výpočet parametrů svorníkové výztuže lze použít metodiku výpočtu samostatné 
svorníkové výztuže zpracovanou v programovém souboru ANKER (BOLT) nebo další 
adekvátní výpočtové metody.. S ohledem na souběžné použití podpěrné ocelové obloukové 
výztuže se volí v programovém souboru ANKER  (BOLT) základní koeficient bezpečnosti 
1,0. 

Podpěrná ocelová oblouková výztuž se dimenzuje na základě tzv. normového resp. 
výpočtového zatížení, které vyplývá z přírodních a důlních podmínek a z únosnosti výztuže, 
která je funkcí rozměrů, hmotnosti a materiálových vlastností jednotlivých prvků výztuže 
(oblouků a spojovacích prvků). 

Nová „Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu 
použití“, která  byla vydána jako vnitřní standart technického ředitele OKD č. 1/2010, vychází 
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z Instrukce č. 15 -  Metodika stanovení výpočtového zatížení výztuže (VVUÚ Ostrava 1985). 
Obecné zásady dimenzování výztuže podle této metodiky zůstávají v platnosti, v nové 
směrnici se však přihlíží k potřebě větších příčných průřezů a těžších hmotnostních stupňů, 
které citovaná Instrukce č. 15 nezahrnuje.(viz tabulka 1). 

       Tabulka č.1. Přehled profilů výztuží dlouhých důlních děl  

Profily výztuží podle ČSN Profily výztuží podle polských norem resp. DIN 

Označení 
Velikost profilu 

[m2] 
Označení Velikost profilu [m2] 

OO-O-16 16,8 LP 10 17,6 
OO-O-18 19,0 LP 11 19,8 

OO-O-19 20,0 LP 12 21,8 
  LP 13 24,0 
  LP 14 25,6 

  LP 15 27,6 
  LP 16 29,6 

 

Podpěrná ocelová oblouková výztuž se dimenzuje na základě tzv. normového resp. 
výpočtového zatížení, které vyplývá z přírodních a důlních podmínek a z únosnosti výztuže, 
která je funkcí rozměrů, hmotnosti a materiálových vlastností jednotlivých prvků výztuže 
(oblouků a spojovacích prvků). 

Pro rychlé stanovení  normového zatížení výztuže v různých podmínkách, 
charakterizovaných chováním nadloží byly zpracovány jednoduché nomogramy  (obr. 1) 

Orientační hodnoty únosnosti qv1 ocelové obloukové výztuže pro rozměry důlních děl a 
hmotnostní stupně, které u porubních chodeb určených pro dvojí použití připadají v úvahu, 
jsou v tabulce 2.  
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Normová zatížení pro pravidelně zavalující nadloží
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Obr.1.  

 
Tabulka 2. Únosnosti ocelové obloukové výztuže qv1 [kN/m] pro průřezy důlních děl  

cca 17 až 30 m2 s hmotnostním stupněm 21 až 44 kg/m  

Profil důlního díla 
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LP12, 
S4F6 

LP13, 
S6F5 

LP15, 
F(5d) 

LP16, 
F(5v) 

Příčný průřez [m2] 16,8 19,0 20,0 20-21,8 24,2 27-27,6 29,6-30,5 
100 41 38 36     
150 61 57 55     K-21 
200 82 75 72     
150 63 59 57     
200 84 79 76     K-24 
250 104 98 84     
200 84 79 76     
250 108 99 96     K-27 
300 120 104 97     
250 100 94 91     
300 120 113 109     P-28 
350 140 131 126     

TH-29 350 168 157 151     
TH 70/29    151 131 114 100 

V 32    170 148 161 141 
TH 70/34    192 167 181 159 
TH 70/40    240 209 226 199 
TH 70/44 
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   249 216 234 206 
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Pro dvojí použití chodeb byla zpracována typová schémata, která vycházejí z průměrných 
podmínek v karvinské části a v jižní části OKR (např. obr. 2). Vzhledem k různosti těchto 
podmínek není možno vytvořit jednotné a univerzální schéma pro ražení porubních chodeb 
určených pro dvojí použití, ale je potřebné a nezbytné vycházet právě z důsledného 
vyhodnocení konkrétních přírodních podmínek a konkrétního stavu hornické činností ve sloji 
a jejím okolí. Předložená typová schémata proto představují vzorové řešení pro další varianty 
reálných úložních podmínek. Vlastní projekty vyztužování konkrétních chodeb pak musí 
vycházet z podrobného rozboru geologických a důlně technických podmínek jednotlivých 
slojí a ker na dolech OKR a tyto respektovat.  
 

 
Obr. 2. Typové schéma díla s kombinovanou čtyřdílnou výztuží v profilu OO-O-18. 

 

Při praktické realizaci technologie dvojího použití chodeb je nutno mít na zřeteli, že se 
celý proces rozděluje na dílčí technologické celky, které na sebe vzájemně navazují.  

Relativně samostatným celkem je ražení úvodní chodby porubního bloku, u které se 
předpokládá dvojí použití. Podmínkám ražení této chodby (dimenzování, vyztužování) je 
věnován předložený příspěvek.  
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Při vedení prvního porubu musí však být, na rozdíl od porubů, při jejichž vedení z pole se 
porubní chodby likvidují v prostoru řízeného závalu, stavěno žebro mající jednak izolační a 
jednak podpěrnou funkci. Je zřejmé, že proces stavění žebra vyžaduje vyřešení jak 
prostorových dispozic pro účelné rozmístění porubního komplexu (kombajn, výztuž, 
dopravník) a i zařízení pro stavění žebra (doprava a příprava velkého množství materiálu pro 
žebro), tak časových návazností, protože postup porubní fronty a žebra musí být sladěn.  

Vedení porubu v následném porubním bloku je závislé na tom, zda příslušná úvodní 
chodba tohoto bloku bude opět určena pro opětovné použití, nebo zda již bude odhazována. V 
prvém případě je nutno opět řešit výše uvedené problémy, ve druhém pak půjde o obvyklý 
postup dobývání s řízeným zavalováním obou porubních chodeb.  

Také z těchto důvodů je zřejmé, že řešení a zpracování technologického postupu pro 
konkrétní pracoviště musí vycházet ze znalosti přesných geologických a geomechanických 
poměrů, jakož i zvoleného (dostupného) technologického vybavení jak pro ražení, tak 
následně pro porub.  
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HODNOCENÍ RIZIK PŘI POUŽITÍ SAMOSTATNÉ KOTVOVÉ 
VÝZTUŽE V PODMÍNKÁCH OKR 

 
Abstract: 
Risk assessment in stage roadways development is one of the most important ways 
of checking, having significant impact on their safety during realisation and using. Authors in 
their contribution briefly describe current assesment system and on practical examples 
roadways, supported only with fully-grouted roof bolts, present potential mistakes during 
realisation. 
 
1. ÚVOD 

Hodnocení rizik při realizaci podzemních důlních děl je značně široké téma, 
které by si zasloužilo daleko větší prostor pro prezentaci než je rozsah tohoto příspěvku. 
Cílem naší prezentace je upozornit na možné chyby při hodnocení rizik v případě použití 
samostatné kotvové výztuže k vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách 
sedimentárních hornin uhlonosného karbonu ostravsko-karvinského revíru. Systém 
samostatné kotvové výztuže využívající ocelové tyčové kotvy lepené po celé délce 
a pramencové (lanové) kotvy se v podmínkách novodobé historie OKD úspěšně rozvíjí 
od roku 2006 na Dole ČSM. Je nutné zdůraznit, že základem úspěšnosti a dalšího rozvoje této 
technologie vyztužování je v prvé řadě skutečnost, že při výrobě kotev a lepicích tmelů, 
jsou používány materiály s potřebnými pevnostními charakteristikami, schopnými přenášet 
vysoká zatížení jak ve směru vertikálním, tak horizontálním a vytvářet tak dostatečně tuhou 
vazbu kotva – tmel – hornina, zabraňující rozsazování vrstev v nadloží ražených důlních děl 
i v současné hloubce dobývání okolo 1000m pod povrchem. Dalším nezbytným, v žádném 
případě však druhořadým, předpokladem pro úspěšnou realizaci kotvové výztuže je spolehlivá 
a výkonná vrtací technika, umožňující rychlé a přesné navrtání vývrtů a následnou instalaci 
kotev při důsledném dodržování všech výrobcem a projektem předepsaných zásad. 
Neoddělitelnou a zároveň důležitou součástí systému kotvové výztuže jsou práce 
představující geotechnický průzkum (hodnocení přírodních údajů, včetně vyhodnocení 
geomechanických dat a realizace pull-testů) v předprojektové fázi, rutinní kontrola kvality 

mailto:petr.dvorsky@okd.cz
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ukotvení (je standardně prováděna na zpravidla legislativou a technologickým postupem 
předepsaném počtu instalovaných kotev pomocí vhodného, k tomuto účelu určenému zařízení 
– tahoměru) a v neposlední řadě rutinní monitorování stability důlního díla a kotvové výztuže, 
představující měření konvergencí a rozsazování vrstev, v horizontu vyztuženém kotvovou 
výztuží a nad tímto horizontem (je zpravidla prováděno pomocí měřicího pásma a 
mechanických víceúrovňových indikátorů rozsazování nadložních vrstev).  

Vlastní hodnocení rizik probíhá: 1. Ve fázi předprojektové, tj. při geotechnickém 
hodnocení, kdy je prováděno bodové hodnocení jednotlivých charakteristik horninového 
prostředí v oblasti, kde je plánováno použití kotvové výztuže, jehož výsledkem je koeficient 
RMR, určující zda a do jaké míry je a/nebo není toto hodnocené prostředí vhodné ke kotvení 
a kdy lze zároveň identifikovat možná hrozící rizika. 2. Ve fázi projektování, 
kdy jsou na základě výsledků geotechnického průzkumu stanoveny parametry kotvové 
výztuže, jsou zohledněna možná rizika a stanovena opatření snižující důsledky vzniku 
nežádoucích stavů. 3. Ve fázi vlastní realizace a používání díla, kdy na základě monitorování 
a vyhodnocování chování systému kotva – tmel – hornina, jsou existující rizika oceňována 
a je volena jejich přípustná úroveň.   

 
2. VÝČET – KLASIFIKACE OBECNĚ MOŽNÝCH RIZIK 

Jak již bylo uvedeno v závěru předcházející kapitoly lze postup hodnocení rizik rozdělit 
do tří fází: 

1. Fáze „předprojektová“ 
2. Fáze „projektování“  
3. Fáze „realizace a používání“  

Ad1) Předtím, než přistoupíme k fázi projektování, si ověříme, že plánované důlní dílo 
splňuje všechna kritéria možnosti použití samostatné kotvové výztuže předepsaná platnou 
legislativou, tj. „Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 711/95“ (dále „rozhodnutí“) a „Pracovní 
pravidla pro použití samostatné svorníkové výztuže v podmínkách OKR“ vydaná v souladu 
s „Rozhodnutím OBÚ v Ostravě č.j. 711/95“ (dále „pracovní pravidla“). V případě, že ano 
postupujeme dále podle kapitoly 4. Geotechnický průzkum „pracovních pravidel“. 
Po vyhodnocení všech požadovaných údajů předepsaných v kapitole geotechnický průzkum 
stanovíme koeficient RMR. Již v tomto okamžiku, tj. při hodnocení vhodnosti horninového 
prostředí ke kotvení, jsme na základě výše bodového hodnocení jednotlivých charakteristik 
schopni stanovit předběžně první rizika, která bychom mohli v průběhu realizace vyztužování 
očekávat. 
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Ad2) Ve fázi projektování postupujeme dále podle kapitoly 5. Projektování „pracovních 
pravidel“. Zde při stanovování parametrů kotvové výztuže zohledníme ve vybraných úsecích 
všechna rizika vyplývající z výsledků hodnocení předprojektové fáze a to zpravidla 
navýšením koeficientu bezpečnosti. Takto vybraným úsekům důlních děl věnujeme v průběhu 
realizace zvýšenou pozornost v programu měření a sledování.  

Ad3) Ve fázi realizace projektu a používání díla provádíme důslednou kontrolu správnosti 
instalace kotev a dodržování všech parametrů projektu, včetně monitorování systému kotva – 
tmel – hornina. Maximální důraz klademe na systematické sledování jakýchkoliv změn 
na výztuži (profilu) důlního díla, na důsledné vyhodnocování všech naměřených výsledků 
a případných anomálií (prudký nárůst, dosažení kritických hodnot), včetně okamžitých reakcí 
na případné náhlé a prudké změny oproti projektem definovaným normálním stavům a 
kritickým hodnotám. 
 
2.1. Ražba třídy 294 227 

Ražba důlního díla 294 227 ve sloji 29 byla realizována v období od 5.11.2007 
do 8.1.2008 v samostatné kotvové výztuži jako druhá ražba v pořadí v oblasti 2.a kry, 
v celkové délce 365 m. Pro geotechnické posouzení byly použity údaje z geomechanicky 
vyhodnocených geologicko-průzkumných vrtů situovaných v blízkosti plánované trasy ražby, 
kdy byly zohledněny i příznivé zkušenosti s ražbou důlního díla 294 225 ve srovnatelných 
podmínkách. Ražba důlního díla 294 227 byla vedena v hloubce cca 1000 m pod povrchem 
při průměrné mocnosti sloje cca 280 cm. Z vyhodnocených údajů byl s ohledem na možné 
riziko ovlivnění ražené třídy vodou ze stařin nadložní sloje 28 použit konzervativní postup, 
kdy byl použit nejméně příznivý koeficient RMR o hodnotě 41, což odpovídalo prostředí 
středně vhodnému ke kotvení. Profil důlního díla 294 227 byl projektován jako obdélník 
o šířce 4,8 m a výšce maximálně 3,4 m. Při stanovení parametrů kotvové výztuže byl použit 
koeficient bezpečnosti 2 (tj. 7 stropních ocelových tyčových kotev lepených po celé délce 
o délce 2,4 m v řadách vzájemně vzdálených 1 m a po dvou sklolaminátových kotvách 
do každého boku důlního díla o délce 1,5 m, v řadách od sebe vzdálených 1 m) a pro případy 
nutnosti zahuštění/zesílení výztuže (na základě případných anomálií zjištěných při měření 
a sledování kotvové výztuže) byl volen koeficient bezpečnosti až 4 (tj. až dvojnásobek počtu 
kotev uvedených při koeficientu bezpečnosti 2). V průběhu ražby bylo prováděno rutinní 
zkoušení kvality ukotvení pomocí tahových zkoušek (nevykázaly ani v jednom případě žádné 
defekty vazby kotva – tmel - hornina), sledování rozsazování nadložních vrstev pomocí 
dvouúrovňových mechanických indikátorů rozsazování nadložních vrstev (první anomálie 
signalizující prudký nárůst pohybu z cca 5 mm na 25 mm v horizontu vyztuženém kotvami, 
tj. 0 – 2,1 m nad stropem důlního díla, byly zaznamenány dne 3.1.2008 na indikátorech č. 5 
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a č. 8 ve staničeních 212 m a 272 m) a měření svislé a vodorovné konvergence na označených 
měřicích bodech v místech instalovaných indikátorů rozsazování (nebyly zaznamenány 
výrazné anomálie ani při výše uvedených nárůstech pohybu na indikátorech č. 5 a č. 8). 
Po zjištění nárůstu pohybu na indikátorech byla zvýšena četnost jejich sledování, tj. se 
záznamem na každé směně a byl zpracován doplněk projektu, řešící zesílení výztuže 
v úsecích staničení 202 – 225 m a 263 – 280 m. Zesílení spočívalo v okamžitém doplnění 
dalších řad po 5 ks kotev do stropu důlního díla situovaných mezi stávající řady, z čehož 
rezultovala konečná vzdálenost 0,5 m mezi řadami stropních kotev. Ve staničení 201 m byl 
navíc instalován nový mechanický indikátor č. 21 pro zajištění sledování toho, zda provedená 
stabilizační opatření byla účinná. Po zesílení výztuže dodatečnými kotvami došlo k dílčímu 
zpomalení změn na indikátorech č. 5 a č. 8. S ohledem na další nárůst pohybu na obou 
indikátorech a na vyčerpání značné kapacity kotev již ve fázi ražby, byly pro zajištění další 
stabilizace, s ohledem na možnou další progresi pohybů v nadloží důlního díla, v úsecích 
staničení 209 – 229 m a 263 – 280 m zabudovány tři dřevěné podvlakové tahy pobudované 
dřevěnými stojkami, situované podél obou boků a ve středu důlního díla, které zajistily 
definitivní stabilizaci těchto úseků až do doby jejich přechodu porubní frontou porubu 
294 207. Detailní záznamy výsledků sledování třídy a dokumentace provedených opatření 
budou prezentovány na přednášce v rámci semináře. 

 
2.2. Třída 331 223 při dobývání porubu 331 203 

S ohledem na snahu dodržet požadovaný rozsah příspěvku, budou praktické zkušenosti 
s hodnocením rizik v důlním díle 331 223 při vedení porubu 331 223 prezentovány na 
přednášce v rámci semináře.  

 
3. ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A POZNATKY 

Ze zkušeností a poznatků nabytých při geotechnickém průzkumu, při projektování 
kotvové výztuže, při sledování důlních děl a měření změn systému kotva – tmel – hornina, 
lze stanovit rámcový postup hodnocení rizik v následujících bodech:  

1.  Fáze předprojektová 
• Hodnocení nadloží důlního díla: litologie, pevnost v prostém tlaku průvodních hornin 

a uhelné sloje, kusovitost a stupeň porušení, orientace ploch nespojitosti, výskyt 
jiných geologických anomálií (štěpení nebo spojení slojí, eroze nebo mezivrstevní 
přesmyky ve sloji), zvodnění horského masivu a přítoky do důlních děl. 

• Stanovení koeficientu RMR, tj. vhodnosti horninového prostředí ke kotvení. 
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• Realizace pull-testu dle Britských norem pro uhelné hornictví v oblasti plánovaného 
důlního díla, a/nebo nejlépe přímo v něm.     

2.  Fáze projektová 
• Zohlednění všech existujících rizik identifikovaných v předprojektové fázi 

(tj. při realizaci geotechnického průzkumu a hodnocení) v parametrech samostatné 
kotvové výztuže plánovaného důlního díla.  

• Ocenění existujících rizik a stanovení meze jejich únosnosti – kritické hodnoty. 
• Stanovení programu sledování důlního díla a programu kontrol systému kotva – tmel 

– hornina. 
• Stanovení opatření a postupných kroků snižujících důsledky vzniku nežádoucích 

jevů na základě výsledků měření a sledování. 

3.  Fáze realizace a používání 
• Důsledné dodržování projektem stanovených rozměrů důlního díla. 
• Důsledné dodržování všech projektem a výrobcem předepsaných postupů 

při instalaci kotvové výztuže (délka a průměr vývrtu, průměr a množství ampulí 
lepidla, pořadí zasunutí ampulí lepidla do vývrtu, dodržení předepsaného postupu 
rozmíchání lepidla a čekací doby pro jeho zatuhnutí) 

• Důsledné dodržování programu sledování důlního díla a programu kontrol systému 
kotva – tmel – hornina (mechanické indikátory rozsazování nadložních vrstev, 
měření konvergence, tahové zkoušky, systematické kontroly správnosti instalace 
kotvové výztuže). 

• Důsledné sledování změn ve stropu a v bocích důlního díla (stav puklin a jejich 
rozevření) změn na výztuži (deformace podložek a ostatních prvků kotvové výztuže) 

• Důsledná a okamžitá realizace opatření a postupných kroků snižujících důsledky 
vzniku nežádoucích jevů stanovených na základě výsledků měření a sledování, 
tj. při překročení definovaných kritických hodnot, nebo prudkém nárůstu/změně 
sledovaných/měřených hodnot. 

• Realizace pull-testu, dle „Návodu k použití kotev pro vyztužování důlních děl 
v uhelných dolech, vydaného poradním výborem pro hlubinné dobývání ve Velké 
Británii“, v realizovaném důlním díle, při viditelné změně podmínek. 

• Důsledné detailní sledování 100m úseku důlního díla před postupujícím porubem 
(mechanické indikátory rozsazování nadložních hornin, měření konvergencí, 
stav stropu a boků důlního díla a prvků kotvové výztuže). 

• Pravidelné napomáhání vývinu závalu důlního díla za zálomovou hranou porubu 
pomocí odpalů bezvýlomových trhacích prací malého rozsahu do jeho nadloží, 
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v případě jeho opožďování, za účelem snížení rizika přitížení části důlního díla 
nacházející se v předpolí porubu.   

• Důsledná kontrola dodržování všech výše uvedených bodů realizovaných v rámci 
fáze realizace a používání. 

 
4. ZÁVĚRY 

V příspěvku byl stručně shrnut postup hodnocení rizik při realizaci ražeb důlních děl 
s použitím samostatné kotvové výztuže, tj. při použití kotev lepených po celé délce, 
v podmínkách ostravsko-karvinského revíru. Pozornost byla věnována praktickým 
zkušenostem, získaným v průběhu ražeb a provozování důlních děl vyztužených samostatnou 
kotvovou výztuží ve slojích 29 a 33a na Dole ČSM. Lze konstatovat, že výsledky potvrdily 
správnost zpracovaných a realizovaných projektů vyztužování a uplatněných nápravných 
opatření. V důsledné aplikaci systému hodnocení rizik při realizaci ražeb důlních děl a jeho 
plošném rozšíření v podmínkách ostravsko-karvinského revíru, lze vidět zásadní význam, 
a to zejména ve snadnější identifikaci možných nežádoucích jevům, ve snadnějším stanovení 
pravděpodobnosti jejich vzniku v průběhu všech fází (předprojektové, projektové, vlastní 
realizace a používání důlního díla) a v optimalizaci přípustné úrovně existujících rizik.  

Důsledným dodržováním všech parametrů kotvové výztuže a předepsaných postupů 
stanovených projektem pro její instalaci, předcházíme řadě rizik z toho vyplývajících. 
Důležitou roli při eliminaci vzniku rizik hraje důslednost a systematičnost při provádění všech 
rutinních kontrol a měření na kotvové výztuži, včetně jejich okamžitého vyhodnocení 
a okamžitých reakcí na zjištěné změny a to jak ve fázi ražby důlního díla, tak v období jeho 
dalšího provozování. Při dodržování všech výše uvedených zásad lze výrazně zvýšit efektivitu 
vynaložených prostředků a zajistit vyšší standard bezpečnosti zaměstnanců a celého důlního 
provozu.   
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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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Výzkum byl podpořen grantovým projektem AV ČR AVOZ 30860518. 
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ZPŮSOB REALIZACE A VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI 
KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE V PODMÍNKÁCH DOLU KARVINÁ 

 
Annotation:   
Decision to execute combined reinforcement was taken due to worsened geological conditions 
during works in area of 11th plane in Karviná Mine. Complicated conditions did not allow 
use of simple methods. Thus different bolting method was used for starting entry and for 
return airway. Grouted SDA anchors and high-level anchoring with strand anchors were 
used. First month of working face operations proved high effectiveness of designed anchoring 
technologies. 
 

Důl Karviná v rámci projektu POP 2010 rozhodl o instalaci nové dobývací technologie do 
oblasti 11.kry, která se nachází na katastrálním území Doubrava u Orlové a Staré Město u 
Karviné. Na severu je ohraničena tektonickým pásmem Doubravské poruchy, resp. OBC 
detritu, na západě hranicí DP a Hlubinskou poruchou, na jihu poruchou Doubravský zlom - 
severní větev, na východě poruchou Olše. Generální úklon slojí v 11. kře je cca 10º 
k jihozápadu. 
 
Porub 11 233           

Mocnost sloje č. 22 se pohybuje od 190 do 200 cm. V nadloží 22. sloje se nachází vrstvy 
jílovce a prachovce, v podloží vrstvy jemnozrnného pískovce a kořenového prachovce. 
Pevnost průvodních hornin se pohybuje mezi 40 - 60 MPa. 

- úvodní pásová chodba 11 216 - profil 00-0-14 / P-28 budování 0,8 m, délka 718 m 
- výdušná chodba 11 215 - profil 00-0-16 / TH-29 budování 0,5 m, délka 725 m 
- výchozí prorážka 150 m. 
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Obr. č.1 – Situování porubu 11233 na Dole Karviná 

  
Svorníkování porubních chodeb        

 Pro zajištění stability přímého nadloží a zvýšení únosnosti výztuže porubních chodeb 
je od září  2009 prováděno svorníkování úvodní (11 216) a výdušné (11 215) chodby porubu 
11 233. 

 Na obou chodbách byly nataženy středem díla pod stropem TH roviny. Na úvodní 
chodbě  11 216, z důvodu rozvolněného nadloží, byly vrtány šikmé injekční zavrtávací 
kotevní tyče typu R 32/18,5, pod úhlem cca 65º nad pilíř a kolmé, přes otvory v natažených 
TH rovinách, o délce  3 m (tyto byly v lepších stropních podmínkách nahrazeny - od st. 457 m 
- pramencovými svorníky typu IR-4/B). Přes injekční zavrtávací kotevní tyče byla aplikována 
dvousložková pryskyřice Bevedol WF - Bevedan. 

 Na výdušné chodbě 11 215, kde jsou příznivější stropní podmínky, byly instalovány 
 pramencové svorníky typu IR-4/B, délky 5 m, kolmo do nadloží přes otvory 
v natažených TH rovinách, lepené polyesterovými lepicími ampulemi LOKSET typu HS 
Slow. 

 Na obou chodbách bylo dále provedeno zajištění pilířového boku sklolaminátovými 
svorníky délky 1,5 m vrtanými ve dvou řadách. Rozteč všech svorníků je 1,5 m. 



 176 

Realizace           

 Tuto činnost na závodě ČSA Dolu Karviná realizuje dodavatelská firma THK - 
Čechpol s vedoucím úseku p. Kolkem. Díky jeho zkušenostem v oblasti vrtání a několika 
podaným zlepšovacím návrhům (CI), bylo při průměrném obložení 14 sm./den za období tří 
měsíců v této  oblasti porubu 11 233 provedeno: 

- položeno 1.100 m TH rovin; 

- do pilířového boku navrtáno 1.200 ks sklolaminátových svorníků délky 1,5 m; 

- zainjektováno přes 450 ks kotevních tyčí typu R 32/18,5 délky 3,0 m; 

- instalováno 535 ks pramencových svorníků typu IR-4/B délky 5,0 m. 

 K vrtání a instalaci svorníků jsou používány: 

- vrtací kladivo SS-0,3 (injekční zavrtávací kotevní tyče typu R 32/18,5n); 

- vrtačka do uhlí VU-3 (sklolaminátové svorníky); 

- vrtací a svorníkovací souprava Super Turbo Bolter (pramencové svorníky typu IR-
4/B); 

- pro zajištění dostatečného tlaku a množství stlačeného vzduchu byl v oblasti nasazen 
kompresor PAS-75-W 

 
Vyhodnocení           

 Důvodem k použití technologie svorníkování v oblasti porubu 11 233 nebyl jen 
požadavek na  bezpečné zajištění styku porub - chodba, ale také vyřešení prodlužování 
porubu. Výchozí  prorážka byla vyražena na délku 150 m, ale definitivní délka porubu je 
190 m. To představovalo  postupné přidání 23 ks sekcí mechanizované výztuže DBT 
13/31/175 včetně prodlužování  porubového dopravníku PF 6/1042. 
 
     Tabulka č.1 - Dosažené výsledku porubu 11 233: 

    měsíc  těžba/měs.   postup/měs. postup/den 
11/2009   57 056 t (TR 31 160 t)   133,25 m    6,35 m 
12/2009 61 449 t (TR 56 660 t)    122,25 m   4,70 m 
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mgr inż. Marian Polus 
Novum Servis Sp. z.o.o. 
 
 

PRZYKŁADY WZMOCNIEŃ WYROBISK GÓRNICZYCH ZA POMOCĄ 
KOTWIENIA 

 
1. WSTĘP 

W górnictwie węgla kamiennego w Polsce i w wielu krajach, gdzie schodzi się z 
eksploatacją na poziomy w granicach 1000m i poniżej pojawia się problem utrzymania 
chodników przyścianowych w rejonach  prowadzonej eksploatacji, oraz chodników 
prowadzonych w rejonach zaburzeń i zagrożeń tąpaniami. Kiedy zacząłem wprowadzać 
obudowę podporowo – kotwiową w 30 przecinkach (dowierzchniach) ścianowych 
zauważyłem, że obudowa podporowa przy szerokości 6,0m i powyżej stwarza zagrożenie 
osiadania jej łuków stropnicy, a dodatkowe wzmocnienie nie gwarantuje ich pewnego 
utrzymania i bezpieczeństwa załogi tam zatrudnionej. 

Wprowadzenie obudowy podporowo – kotwiowej ze stojakami na ociosie i kotwami pod 
stropnicami gwarantuje pełne bezpieczeństwo i właściwe gabaryty. Byłem do tego 
przekonany i skutecznie pokazaliśmy jak to zastosować. 

Przy obserwowaniu na kopalniach stosowania przykatwiania obudowy kotwami 
stalowymi i wzmocnianie kotwami strunowymi nie spełniało właściwych oczekiwań, bo dalej 
wyciskał spąg i zmniejszały się gabaryty wyrobisk. 
Na bazie moich doświadczeń, a szczególnie ukierunkowanego przemyślenia przybliżę, jak 
można osiągnąć zadawalające efekty. 
 
 
2. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA METOD WZMACNIANIA OBUDOWY ŁP 

2.1. PRZYKATWIANIE STROPNICY OBUDOWY CHODNIKOWEJ 

Dalej niejednokrotnie stosowana w bardzo dobrych warunkach górniczo-geologicznych w 
wersjach tylko od strony ściany lub po obydwu ociosach wyrobiska 
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2.2. KOTWIENIE W OSI WYROBISKA CHODNIKOWEGO KOTWAMI 
STALOWYMI, STRUNOWYMI LUB LINOWYMI O DŁUGOŚCI 3,0÷6,0 M 

Fala ciśnień przed ścianą powoduje wzmożone wyciskanie spągu, wykonuje się pobierkę, 
buduje się wiele stojaków stalowych, aby utrzymać skrzyżowanie chodnik – ściana, jeżeli za 
ścianą chce się utrzymać chodnik do powtórnego użytkowania ponownie wykonuje się 
pobierkę spągu i buduje się stalowe stojaki. 
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3.  PRZYKŁADY WDROŻENIA PROJEKTU, KTÓRE ZAKŁADAŁY 
OSIĄGNIĘCIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW 

 
3.1. ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA CHODNIKA ODSTAWCZEGO W 

P.401/I Z POCHYLNIĄ KAM.-ODST. BIS P 
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3.2.  ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA ŁĄCZNIKA TRANSPORTOWEGO Z 
CHODNIKIEM 8D POKŁAD 510L, POZIOM 765M 
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3.3. ZABEZPIECZENIE SKRZYŻOWANIA CHODNIK ŚCIANA 
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3.4. PRZYKŁADY Z KOPALŃ PRZEPROWADZONYCH ROZCINAK 
(DOWIERZCHNI) ŚCIANOWYCH 
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Obudowę rozcinki 327 (pokł. 620- I st. tąpań) stanowią stropnice podporowo-kotwowe 
SPK-Z-I (2) o długości 5,5m i maksymalnym momencie gnącym 36,8kNm. Stropnice były 
budowane z podziałką 1,0m. Każda stropnica była podbudowana przy ociosach stojakami 
PISK-II-2500 (1) o podporności nominalnej 250kN. Dodatkowo każda stropnica została 
przykotwiona dwoma kotwami strunowymi IR-4B (3) w odległościach po 1,8m od końców 
stropnicy o długości minimalnej 3,3m (tak aby kotew była mocowana w górotworze na 
głębokość 3,0m). Na odcinkach pogorszonych warunków stropowych zastosowano kotwy o 
długości 4,0m. Każda kotew mocowana była przy pomocy ładunków klejowych LOKSET na 
odcinku nie mniejszym niż 1,0m. Nośność zastosowanych kotew wynosi 200kN. Po każdym 
zabiorze i zabudowaniu obudowy podporowej następowało przykotwienie stropnicy.  

Opięcie stropu i ociosu wykonano siatkami zgrzewanymi (4). Drążenie rozcinki o długości 
250m zakończono w październiku 2002r. prowadząc drążenie ze średnim postępem 
3m/zmianę. Wymiary wyrobiska  w świetle obudowy wynoszą: szerokość ok. 5,0m, 
wysokość 2,2-2,4m. 
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Przykłady zastosowanych wzmocnień chodników przyścianowych dla utrzymania ze 
ścianą, lub zabezpieczenia szczególnie w pokładach tąpiących przed ścianą, w chodnikach 
gdzie w nadmiarze wyciska spąg i kotwiąc strop bardzo zacznie się to ogranicza. 

- KWK Piast w warunkach stropowych od 8,0÷18,0 MPa, czyli bardzo słabych stropach 
osiągamy utrzymanie wyrobisk za pomocą kotwienia wysokiego, oraz budowania kasztów 
za frontem ściany. 

- KWK Wieczorek utrzymanie chodnika równoległego w II warstwie (pod stropem ściana 
wybrana na zawał o wys. 3,0m) dla potrzeb wentylacyjnych 

- KWK Halemba, KWK Jankowice, KWK Staszic  wzmocnienie chodnika 
przedścianowego z powodu bardzo dużego wyciskania spągu z powodu czego wysokość 
na skrzyżowaniu ze ścianą posiadała bardzo małą wysokość wzmocnienie chodników 
równoległych w odległości 1,0 ÷ 7,0m od chodnika podścianowego, gdzie prowadzono 
eksploatację 

- KWK Pokój, KWK Halemba wzmocnienie stref szczególnego zagrożenia tąpaniami 
- KWK Wujek – wzmocnienia obudowy za przodkiem, który wykonuje od 12,0÷15,0m na 

dobę 
- Pozwolę sobie tylko przytoczyć nazwy kopalń, na których wykonywaliśmy prace KWK 

Bielszowice, KWK Borynia, KWK Brzeszcze – Silesia, KWK Halemba, KWK 
Jankowice, KWK Jas – Mos, KWK Krupiński, KWK Murcki, KWK Piast, KWK 
Pniówek, KWK Pokój,  KWK Staszic, KWK Zofiówka, KWK Wesoła – Mysłowice, 
KWK Wieczorek, KWK Wujek – Śląsk. 
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4.  OPRACOWANIE PROJEKTÓW OBUDOWY PODPOROWO – KOTWIOWEJ I 
SPOSÓB JEJ WDRAŻANIA 

4.1. STAN BADAŃ NAUKOWYCH W KRAJACH STOSUJĄCYCH OBUDOWĘ 
KOTWIOWĄ. 

W wielu krajach jak Anglia, Australia, Kanada i USA są kopalnie, które prowadzą 
wyrobiska w obudowie kotwiowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to duże głębokości i w 
górotworze nie występują żadne zaburzenia, wybiegi ścian sięgają kilka km, a skały stropowe 
pozwalają na kotwienie kotwami stalowymi do 3,0m. Ociosy też się kotwi, o czym świadczy 
stosowany szeroko (produkcja roczna firmy Joy 120 – 150 sztuk). Kombajn Continus Maneir, 
który posiada głowicę urabialną w postaci walca na szerokość wyrobiska, oraz dwie kotwi 
arki do kotwienia w stropie oraz po jednej kotwi arce na lewy i prawy ocios. Cała zatem 
teoria kotwienia skupia się na wyrobiskach prostokątnych. Nie mniej podczas pobytu w 
Polsce jednego z profesorów z USA zapytano, co robi się kiedy wystąpi zaburzenie i spąg z 
ociosami zaczynają mocno pracować i zawężają gabaryty wyrobiska. Odpowiedź była jedna – 
buduje się dodatkowo słupy betonowe po ociosach, a w stropie dodatkowo kotwi się dłuższe 
kotwy linowe.  

W Europie i w  Polsce badania wzorowane są na tych krajach, które wymieniłem, oraz na 
wprowadzaniu coraz większych przekrojów obudowy V, np. w Niemczech osiągnięto już 
V44. 

Rozwój firmy Novum Servis Sp. z o.o. w aspekcie obudowy podporowo - kotwiowej. 

Firma od 2001 roku produkowała stojaki podporowe PISK oraz stropnice podporowo – 
kotwiowe z ceownika zimno giętego i dwuteownika gorąco walcowanego ze szczeliną w 
środku 40mm, ale w 2004 roku uruchomiła usługę kotwienia. 

Współpracując z jednostkami badawczymi i kopalniami pragnąłem osiągnąć efekt w 
postaci zabezpieczenia skrzyżowania chodnik – ściana i zrobiłem wszystko, aby utrzymać  
chodnik za ścianą, gdzie o to nie dbano, bo nie byłoby efektów. Stosunkowo niezły efekt 
osiągnięto na Kopalni „Zofiówka” co pokazują poniżej zdjęcia. 
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Zaczęło się to poszerzać to na wiele kopalń, ale podchodzono do tego bardzo nieufnie – 
każdy mówił, u nas są inne warunki górniczo – geologiczne. Do dzisiaj są kopalnie, które nie 
chcą o tym wiedzieć. 
 
 
4.3.  ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU ZASTOSOWANIA 

OBUDOWY PODPOROWO - KOTWIOWEJ 

Należy udostępnić wszystkie wiadomości górniczo – geologiczne, jak wytrzymałość na 
ściskanie w stropie od 10-15,0m, w spągu do 3,0m  i w węglu do 3,0m w wytrzymałości na 
rozciąganie, RQD wskaźnik podzielności rdzenia, głębokość eksploatacji, nachylenie 
pokładu, występowanie krawędzi pod i nad pokładami, parametry stosowanej obudowy, 
ciężar objętościowy skał, kąt tarcia wewnętrznego (węgla do 200, łupku do 260, piaskowca do 
300, zawału do 150), wskaźnik rozmakalności, moduł sprężystości, współczynnik Poissona, 
występujące zagrożenia. 

Na bazie tych danych budujemy model i obliczamy strefą zruszenia  przed i za ścianą, ale 
możemy to zrobić dla nowoprojektowanego wyrobiska lub będącego w popędzie. 

Wysokość strefy zruszenia będzie decydować o zastosowaniu odrzwi obudowy 
chodnikowej w jakich odstępach, o długości i gęstości zabudowanych kotew, co ma 
doprowadzić do zachowania gabarytów wyrobiska eliminując wyciskanie spągu. 

Pierwsze objawy złego doboru obudowy podporowej tj zginanie kształtownika V, czyli 
dochodzi do nadmiernego obciążenia od 130 – 200 KNm (tj. od 13,0 – 20,0t na ramię 1m). 

Od zarania górnictwa Protodiakonow ustalił strefę zruszenia, ale dla prawie warunków 
modelowych. Nie mniej w mocnych piaskowcach w rejonie filara szybowego wykonano na 
niższych poziomach wyrobiska w obudowie kotwiowej, z siatkami otarkietowanymi. 

Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd, pokazując modelowe przeliczenia dla warunków 
naszych kopalń i dla naszych osiągniętych wyników, ponieważ każda kopalnia, każdy 
chodnik ma zmienne warunki, a poza tym nie wszystko ujawniam ze względu na wzór 
użytkowy zastrzeżony w Urzędzie Patentowym. Nie mniej współudział Kadry inżynieryjnej 
kopalnie jest bardzo Duzy, bo ich znajomość górotworu jest znakomita, a moja „znikoma” o 
czym nie wiedzą naukowcy, a co niektórzy sami byli zaskoczeni, że uzyskujemy np. 
eliminowanie wypiętrzenia spągu. Dzielę się wiadomościami w kilkunastu procentach, ale 
przy pomocy Was musimy osiągnąć 300% gwarancji. 
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5. WNIOSKI KOŃCOWE 

Należałoby pamiętać, że najlepszym projektantem jest inżynier – to oni projektują 
największe budowle świata, wieżowce, szeroki i długie estakady, czy tunele. W górnictwie 
jednak zawsze brakuje czasu, którego ja jako emeryt też nie mam, ale dlatego, że traktuję to 
jako hobby i sprawia mi satysfakcję -  chętnie poświęcam na to czas. 

Te rozwiązania próbuję wdrożyć w kopalniach szczególnego zagrożenia tąpaniami, bo 
wiele naszych wykonanych obudów podporowo – kotwiowych uchroniło chodniki 
przyścianowe  i wydobycie 3 – 4 tyś. ton na dobę uratowano. Ponownie czytając literaturę 
takie zagrożenia w wielu krajach występują i robi się obudowę kotwiową obok podporowej, 
tj. jeszcze za mało wiadomości do stosowania, a u nas w kraju przepisy pozwalają. 

Dla skrócenia moich wywodów, w tych w nioskach pragnę zwrócić uwagę, ze nie można 
stosować kotew krótszych, tj. minimum jak 1,5 razy wysokość wyrobiska, plus strefa klejenia, 
a dla pokładów 3 razy grubość jego plus Stefa klejenia – gęstość zabudowy, będzie zależała 
od naprężeń pionowych i poziomych, naprężenia pionowe są decydujące, one najbardziej 
powodują wyciskanie spągu. Ten szkic pozostawiam do zastanowienia.  
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ii  ssttrreeffaa  ww  ttyymm  kklleejjeenniiaa  

 

PPoo  --  ssiiłłaa  oocciioossoowwaa  
PPpp  --  ssiiłłaa  ppiioonnoowwaa  
PPww  --  wwyyppaaddkkoowwaa  wwyyppiięęttrrzzeenniiaa  

ssttrreeffaa  rróówwnnoowwaaggii  
oobbcciiąążżeenniiee  ==  ppooddppoorrnnoośśćć  

 

ggrruubboośśćć  ppookkłł..  22,,00mm  
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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 

mailto:j.rus@arnall.com.pl
mailto:jaroslaw.drozd@orica.com
mailto:piotr-gluch@wp.pl
mailto:g.dubiel@kwsa.pl
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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. 
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VRTACÍ A SVORNÍKOVACÍ SOUPRAVY V OKD 
 
Annotation:  
Improving stability and load-bearing capacity of mine works in OKD conditions is ensured 
also with combined support. Execution of anchor support represented introduction of modern 
drilling and bolting machines. Article deals with their development and primarily describes 
drilling and bolting machines currently in service which are used for execution of combined 
support. 
 

Zvyšování stability a únosnosti důlních děl je v podmínkách OKD zajišťováno nejen 
zvyšováním hmotnostního stupně a hustoty budování poddajné obloukové výztuže, ale také 
pomocí kombinované výztuže. Realizace kotevní výztuže představovala zavedení nových 
moderních vrtacích a svorníkovacích zařízení. Postupně v osmdesátých a devadesátých létech 
minulého století byly provozně ověřeny hydraulické i pneumatické vrtací a svorníkovací 
zařízení různých parametrů a výrobců, např. ruční hydraulické vrtací a svorníkovací zařízení 
Victor, Merol, Brngál, Board nebo umísťované na samohybných zařízeních – Morath, 
Hydramatic a Boehler. Svou historickou epochu již má za sebou také pneumatické vrtací a 
svorníkovací zařízení Gopher. Tyto vrtací a svorníkovací zařízení se používala především 
k vrtání vývrtů pro instalaci tyčových kotev. Obvyklé průměry vývrtů byly od 27 do 32 mm 
v délkách od 2 do 2,5 m. Pouze výjimečně byly vrtány vývrty větších délek pomocí SDA 
kotev injektovaných pryskyřicí pro účely zpevnění horninového prostředí za účelem zvýšení 
jeho pevnosti, soudržnosti a deformačních schopností. Tyto kotevní a injektážní práce byly 
vyhodnoceny jako „progresivní metody ovlivňování vlastností horninového masívu“. 

Projekční kanceláře Akademie věd České republiky, Ústav geoniky Ostrava, 
Geoengineering s.r.o. a další zpracovávaly Technické zprávy, které braly za samozřejmé, že 
zesilování ocelové výztuže na chodbách a v prorážkách bude prováděno kombinovanou 
výztuží. Vrtání vývrtů a instalace tyčových kotev v klenbové části doporučovali provádět 
v 90.-tých létech pomocí ruční hydraulické vrtací svorníkovací soupravy UNICORN od fy 
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NEI VICTOR z Anglie. Vrtačka UNICORN vyráběna pro hornictví již neobsahovala hliník 
ani jeho slitiny. Byla zkonstruována pro vrtání vývrtů pro svorníky jak do stropu, tak i do 
boků důlních děl. Vrtací zařízení vážilo 65 kg a při celkové délce 3,0 m umožňovalo zdvih 
2,6 m. Pracovalo při provozním tlaku 10 – 17 MPa při průtoku 50 – 64 litrů za minutu. Při 
průtoku 55 l/min dosahovala otáček 550 1/min. Při provozním tlaku 14 MPa vyvozovala 
kroutící moment 190 Nm a přítlak 4905 N (500 kg). Pro zásobování vrtací soupravy 
minerálním olejem se používala hydraulická jednotka HJ 16/65 s příkonem el.motoru 22 kW. 
Běžná délka dopravních hadic byla okolo 40 m. Ovládána byla z ovládací jednotky 
dvojtlačítkem z místa vrtání. Vrtací zařízení od fy Merol a Brngál nedosahovala takovýchto 
parametrů. Z různých technických důvodů byla později hydraulická vrtací a svorníkovací 
zařízení nahrazena pneumatickými teleskopickými zařízeními. Téměř na všech dolech se 
zahájilo provádění vrtných a svorníkovacích prací pomocí zařízení Gopher od fy Minova. 
Souprava se skládá ze dvou hlavních částí, tj. vrtacího stroje a pneumatického třístupňového 
teleskopu umožňujícího vertikální pohyb vrtacího stroje. Vrtací stroj sestává ze vzduchového 
motoru, převodovky, vrtací a výplachové hlavy. Souprava je ovládána pomocí 
pneumatického ovládacího systému umístěného na ovládacím ramenu, které je připevněno 
speciálním kloubovým čepem k horní části zvedacího teleskopu. Souprava je opatřena 
přívodem vzduchu vybaveným olejovou maznicí s čisticím filtrem a přívodem pro 
výplachovou vodu. Pro obsluhu zařízení je zapotřebí dvou pracovníků, zejména při vrtání 
šikmo orientovaných vývrtů a při stahování teleskopu po dokončení vrtání. Při 0,42 MPa 
tlaku vzduchu dosahuje při 550 otáčkách za minutu kroutící moment 163 Nm. Svou 
hmotností 48 kg a jednoduchou ovladatelností se stala na přelomu století nejrozšířenějším 
vrtacím a svorníkovacím strojem. V současnosti je nahrazena modernější verzí z produkce 
Minova UK Super Turbo Bolter. Modernější pístový motor zvyšuje kroutící moment zařízení 
při stejných provozních parametrech na 350 Nm, při zabrzdění na 200 Nm. Jeho lehkost a 
výšková variabilita s unikátním pracovním dosahem až do 4,6 m vedla k jeho masívnímu 
rozšíření. 

Z důvodů zvýšení pracovních schopností vrtacích a svorníkovacích zařízení a zajištění 
včasnosti realizace jsou tato v současnosti montována na razící kombajny SANDVIK (RHR 
50) a vrtací vozy na samohybných podvozcích pro klasické ražby od fy Deilmann-Haniel.   

V budoucnosti lze očekávat doplnění stávajících typů vrtacích a svorníkovacích zařízení o 
přenosné rotační hydraulické soupravy. Porovnávací parametry jsou uvedeny v závěrečné 
tabulce. 
 
 
 



Srovnání vrtacích strojů - 2010      
         
Výrobce   Minova UK ZKL MEROL Brngál P&P MOJ Permon Sandvik 
                  

Parametr Jednotka STB 
UMW 

Merolka VPS-01 PP.KH-1 MOJ hydr. SS 0,3 RHR 50 
    rotační rotační rotační rotační rotační příklep rotační 
Poh.médium   stl.vzduch hydr.olej hydr.olej hydr.olej hydr.olej stl.vzduch hydr.olej 
Tlak média Mpa 0,4 - 06 10 - 17 17,5 8 - 17,5 14,5-16 0,3 - 0,45 210 
Sp.mn.média dm3/min. 2800-3400 40 - 60 60 - 65 35 +2,5 60 43 neudán 
                neudán 
Ot. unášeče ot./min. 600 - 700 500 750 10 - 475 680 22x108 do 1000 
                  
Hmotnost kg 43 42 80 90 80 70 40 

Max.výška mm 
3900 

(4200) 2400 (3000) 4450 2700 neudán 2900 neudán 
Min.výška 

mm 
1500 

(1700) 750 1700 1700 neudán 1400 neudán 
                neudán 
Zdvih mm 2400 neudán 1000 - 2800 2500 1500 1500 3350 
Ovládání   rameno rameno pult 33kg+ha pult rameno rameno   
St.výsuvu   2 - 3 st. 1 1     1 2 
Posuv   stl.vzduch zub.motor čl.řetěz+hydr.motor hydr.? neudán stl.vzduch lanko+hydr.motor 
                  
Pr.vývrtu mm 27 - 35 mx 28 28 - 75 max 42 ? neudán 42 20 - 64 
Hl.vývrtu mm až 8000 max 6000 do 40000 max25000 neudán   neudán 
                  
Krout.moment N.m 165 - 245 170 -250 190 - 240 300 - 370 130 - 160 25 450 
                  
Odklon od 
svislice St. neudán 30 neudán 20 neudán neudán neudán 

Typ vrt.tyče 
6HR 
(mm) 19 - 22 neudán 22 22 neudán 22x108 neudán 

Tlak výpl.vody Mpa 1 -  2,7 0,6 - 1,6 1,2 1,6 neudán 0,25 neudán 
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LIKVIDACE STROPNÍCH ZÁPARŮ INJEKČNÍ METODOU 
NA DOLE HANDLOVÁ  8. POLE  VÝCHODNÍ  ŠACHTA 

 
Abstract:  
Aim of the project was to find method for liquidation of over breaks without using water 
influencing stability of the mine works. Project was named „Dry method of over breaks 
liquidation. Based on received information several types of renewal methods were 
determined. Chosen method of liquidation was based on chemical method without use of 
water.  
 

Zloženie uhoľného sloja je znázornené na obrázku. Sloj je delená tufityckými výplňami 
rôznej hrúbky. Medzi jednotlivými tufitmi je kvalita uhlia rôzna čo spôsobuje pri razení 
chodieb vypadávanie stropnej vrstvy niekde viac, niekde menej. Takto vzniknuté nadvýlomy 
sú zárodkom samovznietenia a vzniku  otvoreného ohňa. Doposiaľ používaný spôsob 
likvidácie nadvýlomov spočíval vo vybratí zásoby zabudovania vybratého priestoru 
a následne vyplnenie popielkovou zmesou. Celá operácia je pracovne náročná a časovo dlhá. 
Pri vlastnostiach podložných materiálov je použitie vody ako dopravného média pre 
popieľkovú zmes nevyhovujúce. Dochádza k vzdúvaniu počvy, následkom je predčasná 
deformácia výstuže banského diela. 

Z dôvodu hore uvedených sa hľadal spôsob ako by sa likvidácia nadvýlomov dala riešiť 
bez prítomnosti vody („asanácie suchou cestou“). Na základe dostupných informácií bolo 
vytypovaných niekoľko možnosti zvládnuť tento problém. Prvou úlohou bolo vytypovať 
vhodné materiály na zvládnutie problematiky. Ako vhodné sa javili dve hmoty a to, 
EKOFLEX a FT – 30. Ekoflex sa dá použiť ako nástrekova hmota v pomere 1:2, alebo ako 
výplňová hmota v pomere 1:4. FT – 30 využitie na utesnenie bokov, stropov i počvy chodieb. 
FT- 30 spĺňa aj stabilizačné parametre vzhľadom na jeho vlastnosti, to znamená, že po 
vytvrdnutí pôsobí ako stabilizačný prvok.   
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       Nový spôsob technológie riešenia nadvýlomov spočíva: 

1. Využitie nástrekovej hmoty FT-30 bez potreby utesňovania bokov, bez použitia vody. 
2. Nástreková hmota má vysoké pevnostné vlastnosti, keď po dvoch hodinách vykazuje 

1 MPa po 28 dňoch vykazuje 37 MPa. 
3. Hmota FT-30 má schopnosť absorbovať vlhkosť. 
4. Likvidácia nadvýlomu bude bez potreby vypustiť zásobu rozrušeného uhlia.  
5. Výplňová hmota Ekoflex má schopnosť zväčšovania objemu 30 až 40 krát. 
6. Má vysokú priľnavosť. 
7. Stabilita – životnosť hmoty Ekoflex je cca 5 rokov. 

Na overenie týchto spôsobov likvidácie nebezpečných miest, bolo vytypovaných päť lokalit 
v oblasti novo vyrazených banských chodbách. 
             
Realizácia programu likvidácie nadvýlomov v ŤÚ Handlová 

Po prehodnotení zámeru, ktorý bol vypracovaný ŤÚ Handlová na likvidáciu piatich miest 
nadvýlomov v chodbách č. 208 680-1, 208 281 a 208 181, bolo po jeho prerokovaní 
rozhodnuté o likvidácii nadvýlomov v ch. č. 208 680-1 a v ch. č. 208 281 pomocou metódy, 
ktorú realizovala firma MINOVA. 

Išlo o riešenie likvidácie nadvýlomu, kde hrozilo nebezpečie vzniku zápary, ktorá 
obyčajne prerastie do otvoreného ohňa. Nový spôsob likvidácie ohrozeného miesta spočíval 
v tom, že priestor nadvýlomu nebol likvidovaný vypustením napadaného uhlia, ale novým 
spôsobom, keď vypadaný priestor bol vyplnený hmotou EKOFLEX a časť chodby v mieste 
výlomu o dĺžke 5 m a po 2,5 m vpred a vzad bol zabezpečený nástrekovou hmotou pod 
označením FT 30.    

Nadvýlom v chodbe č. 208 281 bol skúšobne likvidovaný novým spôsobom tak, že 
priestor nadvýlomu v dĺžke cca 2,5 m ako aj  samotný nadvýlom bol likvidovaný nástrekovou 
hmotou EKOFLEX. 
 
Postup prác bol nasledovný: 

Dňa 31.3.2009 
Po doprave materiálu na ŤÚ Handlová bol tento naložený a dopravený do podzemia, kde 

bol postupne rozvezený na miesto použitia.  
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Dňa 1.4.2009 

Dňa 1.4.2009 bolo fáranie na miesta, kde bude vykonaná realizácia likvidácie nadvýlomov 
v ch. č. 208 680-1 a ch. č. 208 281. V priebehu rannej zmeny bolo započaté s osadením 
pletiva v miestach, kde bude použitý nástrek, ktoré bolo urýchlené použitím nastreľovacích 
pištolí namiesto ručného pribíjania. 

Bolo rozhodnuté o nástreku bokov a stropu chodby po obvode v dĺžke 5 m, t.j. cca 0,5 m 
pod stredom v bokoch chodby. V tento deň bola realizovaná v ch. č. 208 680-1 i výplň 
nadvýlomu, ktorý sa nachádzal v staničení č. 440 až 445. Pri realizácii výplne tohoto miesta  

bolo spotrebované 54 litrov katalyzátoru EKOFLEX a 150 litrov živice EKOFLEX pri 
pomere 4:1. 

Zároveň bol v ch. č. 208 281 v staničení 30 až 45 m realizovaný nástrek a výplň 
nadvýlomu pomocou 54 litrov katalyzátoru EKOFLEX a 150 litrov živice EKOFLEX, ktorý 
bol použitý v pomere 2:1. 
 
Dňa 2.4.2009 

Po príprave a úprave miesta použitia - zhotovenie lešenia nad pásom a doprave materiálu 
a čerpadiel sa overila technológia nástreku hmotou FT 30. V priebehu skúšky došlo k poruche 
technického zariadenia - upchatiu trysiek, čo bolo spôsobené tým, že po predĺžení prívodu 
vody nebolo zabudované potrubie prečistené a došlo k upchatiu  trysiek. Čerpadlo muselo byť 
zdemontované a jeho časti vynesené na povrch k oprave. Čerpadlo bolo ešte v ten deň 
opravené, dopravené na miesto a bola vykonaná skúška funkčnosti celého zariadenia, ktoré už 
nevykázalo žiadne nedostatky a technológia bola pripravené k použitiu. 
 
Dňa 3.4.2009 

Dňa 3.4.2009 bol zrealizovaný nástrek hmotou FT 30 v ch. č. 208 680-1, kde na dĺžke 
10,8 m bola spotreba 9,6 t materiálu. Táto práca bola vykonaná v čase od 8.00 do 13.00 
hodiny, práce boli ukončené o 15.00 hod. 
 
Odpracované zmeny :  

Pri realizácii likvidácie nadvýlomov v ŤÚ Handlová boli odpracované nasledovné 
pracovné zmeny: 
1./ Doprava materiálu na pracovisko + vývoz súpravy                            12 zmien (6 x 2) 
    (10,0 t materiálu, 20 ks bandasiek, 3 ks čerpadlá a pomocné                prac. dopravy 
      zariadenie - hadice)                                                 
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2./ Výplň EKOFLEX  + nástrek v ch. č. 208 281             4 hod (2 zam.) 
3./ Osadenie pletiva v dĺžke 20 m             12 zmien (2 x 6) 
4./ Nástrek hmoty FT 30 v ch. č. 208 680 2 zamestnanci ŤÚ Handlová    1,5 zmeny 
5./ Manipulácia s vrecami pri plnení čerpadla zamestnancami                   6 zmien 
     ŤÚ Handlová                                                                                             
     

Práce zo strany firmy MINOVA zabezpečovali dvaja zamestnanci, dvaja zamestnanci 
z ŤÚ Handlová, ktorí boli zaškoľovaní pre výkon týchto prác a pomocné práce vykonávali 
zamestnanci ŤÚ Handlová, ktorí sú zaradení ako zamestnanci so ZPS. 

    Dňa 9.4.2009 bolo vykonané kontrolné fáranie, v priebehu 17. týždňa budú osadené 
ďalšie 2 ks termistorov a založené meracie stanice.   
 
Technické hodnotenie prác :  

Samotné technické práce likvidácie nadvýlomov, teda vyplnenie priestoru Ekoflexom 
a nástrek hmoty FT 30 boli zrealizované v reálne krátkom čase t.j. 8 a 2 hodín. 

Tento postup je náročný na organizačné zabezpečenie dopravy, technickej prípravy 
pracoviska / voda, manipulačný priestor, tech. zariadenia / a organizácie vlastnej práce.  

Pri nástreku chodby bolo v priebehu cca 6 hodín spracovaných celkom 9,5 t materiálu čo 
si už vyžaduje zručnosť a intenzitu práce čo bolo cca 60 vriec za hodinu. 

Pri vypĺňaní nadvýlomu Ekoflexom neboli žiadne problémy . 

Nedostatkom je potreba mať k dispozícií 3 druhy čerpadiel, ktorými HBP a.s nedisponuje.  
 
Ekonomické hodnotenie :        

Rozpočet výkonu prác v hodnote 4785,9 EUR na realizáciu likvidácie nadvýlomu 
v chodbe  280 680 bol predložený firmou Minova a HBP a.s akceptovaný. 

Faktúra za výkon prác bude predložená v 17. týždni.  

Práce vykonané v chodbe 280181 – likvidácia nadvýlomu Ekoflexom fakturované nebudú.  
 
Náklady na  likvidáciu 10m nadvýlomu klasickým – mokrým postupom  ŤUBN 
sú nasledovné: - 186,65 EUR/bm 

- práce  boli vykonávané 4 dni v priebehu 10 zmien 
- bolo odpracovaných  35 zmien/osoba 
- bolo použitých 2,840 t omietkovej a 19,200 t výplňovej zmesi 
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Náklady na likvidáciu miesta nadvýlomu overovaným spôsob v dĺžke 5,0 m a nástrek na 
dĺžke 10 m boli následovné : - 4091,52 EUR za materiál 

-                                      -      483,14 EUR / 14 zmien/osoba  / 
-                                      - = 4584,66 EUR 

potom náklady na  1 bm predstavujú 458,47 EUR /bm 
 
REKAPITULÁCIA 

Na likvidáciu nadvýlomu v dĺžke 10,0 m bolo potrebné vynaložiť následovné prostriedky : 
A. likvidácia tzv. „mokrou cestou“ spôsob BN 

- prace vykonané za 4 dni 
- odpracovaných 35 zmien/osoba 
- spotreba materiálu : - 2,84 t omietkovej zmesi 
                                      - 19,2 t výplavovej zmesi 

                                                               -  dosky a spony 
Náklady spolu : 186,65 €/bm 
 

B. likvidácia tzv. „suchou cestou“, realizovaná firmou MINOVA 
- práce vykonané za 2 dni 
- odpracovaných 14 zmien/osoba 
- spotreba materiálu : -      9,5 t hmoty FT 30 
                                       -   54 l katalyzátor EKOFLEX 

                                                                - 150 l živica EKOFLEX 
                                                                -   50 m pletivo 
 
Náklady spolu :  458,47€/bm 
 
Rozdiel v nákladoch na 1 bm chodby je 271,82 € v neprospech technológie fi. MINOVA. 
Poznámka : v nákladoch nie je započítaný náklad za prenájom čerpadiel a dopravu v bani.  

Ekonomické porovnanie postupu likvidácie nadvýlomov, ktorý bol využitý v ŤU-BH 
s klasickým postupom využívaným v TU-BN neposkytne pravdivý obraz o stave veci   

a relevantný údaj o ekonomickej náročnosti, ktoré v posudzovanom prípade sú 
jednoznačne vyššie. 
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Skrátenie času výkonu prác na polovicu a skutočnosť, že sa vylúči z technológie voda  
so svojim negatívnym vplyvom na horniny v počve a tým aj na stabilitu chodby sú 
nesporne prínosom. 

Asanované miesta boli dlhodobé sledované a podľa výsledku sa rozhodlo o ďalšom 
postupe. Sledovala sa teplota v nadvýlome a stav chodby – jej stabilita, keďže nastreková 
hmota FT 30 má po dozretí vysokú únosnosť, až nad 35 MPa.  
 
  
Záver      

Z pôvodného programu, ktorý vypracoval ŤU-BH boli zrealizované miesta č. 1 a č.5.    

Overovaná technológia preukázala možnosť jej aplikácie v našich podmienkach. Výhodou 
je rýchlosť výkonu prác a tzv. „suchá“ technológia. Overil sa aj nový postup 
zabezpečenia nadvýlomu bez vypustenia rozrušeného uhlia.  
Účinnosť a kvalita práce je dlhodobo sledovaná a priebežne a vyhodnocovaná. 
 
Overovanie spôsobu likvidácie nadvýlomov EKOFLEXOM a popielkovou zmesou. 
 
Získané poznatky sa v celom rozsahu využili pri príprave pracoviska 208 087 – 95.  
V oblasti bolo zaevidovaných 6 nadvýlomov potrebných realizovať v krátkom časovom 
úseku. Po prefáraní boli určené spôsoby likvidácie jednotlivých nadvýlomov.   
 
Popis 

Nadvýlom č. 291        - koncentrácia CO 0,001, teplota 36 oC, 
9 m3    - obkládka - betónové pažnice, 
    - spôsob - ponechať, 
    - možnosť - vonkajší nástrek Ekoflexom za pažnice, 

Nadvýlom č.300  - dohľadaný nadvýlom - koncentrácie CO - 0 oC, teplota  
2,16 m3                                               29 oC,        
                                               -           obkládka - drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob - pravidelná kontrola (vyplniť Ekoflexom), 

Nadvýlom č. 298  - koncentrácie CO 0,001, teplota  27 oC, 
3,6 m 3                               - obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vybratá, zabudovaná, vyplniť popielkovou   
            zmesou, 
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Nadvýlom č. 301  -  koncentrácie CO 0,002, teplota  25 oC, 
1,6 m3                             -  obkládka - drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – pravidelná kontrola (vyplniť Ekoflexom), 

Nadvýmom č. 299  - koncentrácie CO 0,005, teplota  31 oC, 
24,0 m3                             - obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – stenová prerážka, po namontovaní pilierového 
dopravníka celý ohradník vypustiť od uhoľnej zásoby, 

Nadvýmom č. 295  - koncentrácie CO 0,005, teplota  42 oC, 
18,24 m3           -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – po zabudovaní sekciami vybrať priestor, 
zabudovať a ovetrávať vybratý priestor nad sekciami, po 
spustení steny vynadstropovať. Ďalší spôsob – vyplniť 
priestor Ekoflexom. 

Nadvýmom č. 296 a 293 - asanovaný 19.9.2009, 
- spôsob – vybratý a vyplnený popielkovou zmesou, 

Nadvýlom č. 110  - asanovaný 30.9.2009,  
- spôsob – vybratý a vyplnený popielkovou zmesou, 

Nadvýlom č. 303  - koncentrácie CO 0,001, teplota  35 oC, 
0,5 m3     -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vybratá, utesnená popielkovými vrecami.  
 Dotesniť Ekoflexom. 

Nadvýlom č. 302  - koncentrácie CO 0,001, teplota  26 oC, 
25,9 m 3       -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vonkajší nástrek, vyplnený popielkovou  
 zmesou,          

Nadvýlom č. 304  - koncentrácie CO 0,005, teplota  39 oC, 
3,3 m3                          -          obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 
    - spôsob – vybratá, utesnená popielkovými vrecami.  
     Dotesniť Ekoflexom, 

Nadvýlom č. 305  - koncentrácie CO 0, teplota  28 oC, 
11 m3                                      - obkládka – drevená obkládka (tyčovina), 

- spôsob – vybratá, utesnená popielkovými vrecami.  
 Dotesniť Ekoflexom, 
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Prijaté opatrenia na realizáciu likvidácie nadvýlomov: 

- zabezpečenie kontroly asanovaných nadvýlomov kontrolnou hadičkou,  
-  nadvýlom osadiť 2“  potrubím na odber vzorky, 
- do miesta s najväčšou teplotou osadiť termistor, 
- v pravidelných intervaloch vyhodnocovať namerané hodnoty, 

Vyhodnotenie ekonomiky asanovaných nadvýlomov poukazuje na rôzne kvality prevedenia 
asanácii. Obidva spôsoby sa ukázali ako účinné na danú problematiku. Rozdiel je v cenovej 
relácii, dĺžky času realizácie a kultúre prevedenia. 
 
 
Tabuľka nákladov na jednotlivé spôsoby asanácii: 
 

  
VYHODNOTENIE 

  

          

Dátum Spôsob Popielok 
SPOTREBA  - 

Ekoflex 
NÁKLADY MZDY SPOLU 

NAD 

VÝLOM 
likvidácie 

Zmeny 

likvidácie (vozy) 
živica 

( kg ) 

Katalyzátor 

( kg ) ( € ) ( € ) ( € ) 

308 20.11.2009 10 injektáž 0 240,00 72,00 976,56 283,4 1 259,96 

309 19.11.2009 13 injektáž 0 720,0 216,0 2929,68 368,4 3 298,10 

122 9.11.2009 18 injektáž 127 vreciek 360,0 90,0 1408,5 510,12 1 918,62 

310 9.11.2009 5 injektáž 104 vreciek 360,0 90,0 1408,5 141,70 1 550,20 

        1303,7 8026,88 

291 24.11.2009 143 plášť 190v. O + 37v.P   737 4 052,6 4 789,62 

       0 0,0 0,00 

       0 0,0 0,00 

         0,00 

       7460,24 5 356,3 12 816,50 

         386 109,88 Sk 

 
 
V porovnaní nákladov je položka miezd jednoznačne výhodnejšia v prospech EKOFLEXU. 
Náklady na materiál sú v položke ˝ nástrek ˝  bez  dopravy a ceny popielka.    
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Tabuľka kontrolovaných asanovaných miest 
 

DÁTUM NADVÝLOM 291 300T 298 301T 302T 303T 304T 305T 308 309 T122 

CO 0,002 0,030 0,002 0,04   0,030 0,04 0,03 0,02 0,004   
12.X 

Teplota 32,0 25,0 31,2 35,2 31,0 28,0 42,0 27,0 28,8 28,5   

CO                 0,02 0,01   
5.XI 

Teplota                       

CO                     0,06 
9.XI 

Teplota                     32,0 

CO   0,002   0,01     0,01 0,001       
11.XI 

Teplota   25,0   32,0 24,0 27,0 34,0 27,0 30,5 29,4   

CO                     0,05 
12.XI 

Teplota                     27,0 

CO       0,01     0,008       0,08 
16.XI 

Teplota       32     30       25,0 

CO   0,001   0,01     0,010 0,01 0,002 0,01   
18.XI 

Teplota   25,0   31,0 24,0 27,0 30,0 27,0 31,0 29,5   

CO   0,01   0,01 - - 0,01   0,003 - 0,01 
23.XI 

Teplota   24,0   31,0 23,0 27,0 29,0   25,0 24,0 25,0 

CO           -   0,006     0.05 
28.XI 

Teplota          -   26,0 24,0 22,0 24,0 

 

Vývoj koncentrácií a teploty v asanovaných miestach je sledovaný v mesiaci október 
a november v tabuľke. Vo všetkých sa sledované parametre upravujú smerom nadol. 
Pravidelnými kontrolami sa zisťuje aj poškodenie nástreku alebo výplne. V sledovanej oblasti 
po asanovaní neboli zaznamenané teplotné zmeny ani namerané zvýšené koncentrácie. 
Dosiahnuté výsledky použitých spôsobov na likvidáciu nadvýlomov poukazujú na správnosť 
určeného smeru. Zavedením nových materiálov a technických zariadení rastie spoľahlivosť 
v dosahovaní pozitívnych výsledkov v tejto oblasti. Personálnym a technickým zabezpečením 
sa vytvorili podmienky na zavedenie získaných poznatkov do praxe. Zásadou však ostáva 
predchádzať nadvýlomom už pri samotnom razení banského diela. 
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Rostislav Mikošek  
Minova-Bohemia  s.r.o, Lihovarská 10, Ostrava-Radvanice, tel.: +420 596 232 801,  
fax: +420 596 232 994, e-mail: rostislav.mikosek@minovaint.com 
Miroslav Jureňa  
Minova-Bohemia  s.r.o, Lihovarská 10, Ostrava-Radvanice, tel.: +420 596 232 801,  
fax: +420 596 232 994, e-mail: miroslav.jurena@minovaint.com 
 
 

ZKUŠENOSTI Z APLIKACE NÁSTŘIKOVÝCH – VÝPLŇOVÝCH 
MATERIÁLŮ V PODMÍNKÁCH OKD 

 
Annotation:  
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. 
 
ÚVOD 

S neustále  rostoucí koncentrací hornické činnosti vyvstává nutnost zabezpečení důlních 
chodeb, jak u nízkých tak mocných slojí, proti nežádoucím komunikacím vzdušin s 
vydobytými 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 stařinama při dobývání 40.sloje v lávkách. 
V ostravských slojích jde o riziko vysoké ztráty účinnosti větrání při „Y“ a „Z“ systémech 
komunikacemi přes trhliny důlními tlaky porušeného žebra a bezprostředního nadloží. 
 
1. 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 

mailto:rostislav.mikosek@minovaint.com
mailto:miroslav.jurena@minovaint.com
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• zamezení průtahů vzdušin na kontaktu žebra a horninového masivu  močovinovou 
nebo fenolovou pryskyřicí vyplněním dutin nebo nástřikem 

 
2. ZAJIŠTĚNÍ CHODBY POMOCÍ ŽEBRA 

Na Dole Karviná, závod Lazy byl v roce 2007/08 dobýván ve sloji č. 163 - Natan porub č. 
163 102. Úvodní chodba č. 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. 
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Přes veškerou snahu dodržet řádně systém a včasnost při stavbě a plnění vaků k dotěsnění 
závalového prostoru a přidržení stropu, docházelo při větrním systému „Y“ k vymývání 
vyrubaného prostoru a výstupu metanu kolem vyplněných 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  s vyšším obsahem CH4 než 
povoluje vyhláška ČBÚ č. 22/1989  Sb. do průchodního větrního proudu a souběžně po celé 
délce chodby. S ohledem na tlakový spád hlavního ventilátoru se ztrácelo okolo 50%  
z objemového průtoku čerstvých větrů ve vydobytém prostoru. Aby  k těmto jevům 
nedocházelo bylo třeba řádně zabezpečit úvodní třídu proti tlakům nadloží a zároveň zamezit 
prostupu metanu do úvodní třídy z porušených nadložních vrstev a  k průtahům mezi již 
zatlačenými vaky. 

Abychom tomu zabránili, bylo nutné utěsnit ochranné žebro těsnící pěnou o obchodním 
názvu Krylamina, v modifikaci Super.                                                  

Jedná se o novou dvousložkovou výplňovou, nástřikovou  a těsnící  pěnu na bázi 
močovinoformaldehydové pryskyřice. Tato pěna se vyznačuje odolností proti migraci plynů, 
vysokým stupněm napěnění (35 – 45 násobné), dlouhodobou stálostí a své těsnící vlastnosti si 
uchovává i při změně objemu zatížením nadložních  hornin. 
Použití    - k prevenci a represi endogenních požárů  

- ke zvyšování větrního odporu ve vyrubaném prostoru za posuvnou výztuží v 
   porubech                                                                                                                                                                    
- na stavbu „izohrázek“ k lepšímu využití průchodního větrního proudu v porubech 
- na stavbu dlouhodobých těsnících hrázek plněním mezi peření nebo do vaků 
- na stavbu manžet izolujících důlní díla od vyrubaných prostor 
- na vyplňování výlomů za výztuží důlních chodeb s dlouhodobou životností 
  a výklenků k zabránění hromadění výbušných směsí plynů 
- ke snížení migrace důlních plynů nástřikem na výztuž dlouhých důlních děl 

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. 
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Bok díla před nástřikem          Po nástřiku 
 
3. UZAVŘENÍ DOKOPANÉHO PORUBU 

Po dokopání porubu č. 163 102 byl tento ze strany úvodní chodby uzavřen stojkořadím 
z dřevěných stojek mezi, které byly nainstalovány vaky z geotextilie a vyplněny minerální 
hmotou Tekblend H. Následně byla tato uzavírací hráz dotěsněna nástřikem fenolové 
pryskyřice Ekoflex o tloušťce do 10 cm. Tím byla vytvořena souvislá vrstva, která, překryla 
prostor bývalého vstupu dokopaného porubu od pevného pilíře až po ochranné žebro a to 
min.3m na každou stranu. Nástřik byl proveden zubovým čerpadlem typu SK 90 s poměrem 
složek 2 : 1. 

    h        

                   Průběh nástřiku                                          Nástřik po dokončení 
 
4. 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 a životnosti. Stavby „brudniků“ (těsnících manžet po obvodu dlouhých důlních děl 
s následnou výplní) jsou sice nejúčinnější, ale nejvíce pracné a časově zdlouhavé. Našim  
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důležitým poznatkem v likvidaci  prostupu stařinné atmosféry do činných důlních děl je 
nástřik minerálními jednosložkovými rychle tuhnoucími prefabrikovanými materiály P3-41/1 
do suchého prostředí nebo FT 30 do vlhkého až zvodnělého. Nástřiky jsou plnohodnotnou 
náhradou klasických staveb „brudniků“. Aplikují se suchým způsobem nástřiku. FT 30 je 
hydraulická směs určená 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 dosahuje pevnosti v tlaku po  2 hodinách až 
1,0 MPa. Aplikace  směsi  FT–30  je prováděna technologií suchého nástřiku pomocí čerpadla 
na suché směsi – Meyco  Piccolo, Aliva nebo SSB  a stříkací pistole, ve které je dopravovaná 
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 . 
                                                               

                  
                      Nástřik FT30         Hotový nástřik 

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  
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 . Jako podklad bylo použito rabicové  
pletivo ( síto )  z důvodů zpevnění a stability nástřiku. Nástřik prováděli 3 zaměstnanci ZBZS 
v souladu s návodem k použití. Tloušťka nástřiku byla od 10 do 20 mm. 
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Nástřiková hmota měla vynikající přilnavost, jak na horninu, tak na pažiny  i rabicové 
pletivo. Docházelo k minimálnímu odprýskávání aplikovaného materiálu od nástřikové 
plochy a doba tuhnutí byla cca 5 min. Nástřik se prováděl opakovaně po vrstvách. 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.  Při aplikaci 
popílku již nedocházelo k průsakům materiálu do důlního díla č. 130 89 (viz.ilustrační foto 
pod textem).  
 

                         
 
5. ZÁVĚR   

Můžeme tedy konstatovat , že minerální směs FT – 30 je velice vhodná pro nástřik  do 
prostředí silně vlhkého až zvodnělého a k vytvoření obálky, za kterou je možno aplikovat 
popílkovou směs. 

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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BADANIA UNIEPALNIONEJ TKANINY Z PRZEPLOTEM 
METALOWYM I WYROBÓW Z TKANINY POD KĄTEM 
BEZPIECZEŃSTWA  STOSOWANIA W WYROBISKACH 

GÓRNICZYCH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM 
 

Testing of inflammable fabric with metallic yarns and products based on it regarding the 
safety in mines with explosion hazard 

 

Abstract:  

A characteristic of polypropylene fabric with metallic yarns for mining applications were 
given. Properties of presented fabrics allow to use them separately or with contact with 
mineral materials and with organic foams. Plastic fabrics are used as diaphragm, shuttering, 
ventilation dams and containers. Results regarding inflammability and antistatic properties 
were presented. The results were analyzed in terms of use in mines with explosion hazard.  
 

Stosowanie tkanin tworzywowych w wyrobiskach górniczych jest powszechne. 
Właściwości takich tkanin pozwalają na ich samodzielne użycie oraz w kontakcie z podsadzką 
hydrauliczną, spoiwami mineralnymi, pianami organicznymi. Tkaniny tworzywowe 
stosowane są do wykonywania przesłon, szalunków, budowy tam wentylacyjnych i 
podsadzkowych oraz pojemników. 

Tkanina z przeplotem metalowym, znana i stosowana od wielu lat w przemyśle [1], nie 
była dotychczas stosowana w polskim górnictwie i dlatego jej ocena pod kątem zagrożeń 
związanych z elektrycznością statyczną i palnością była przeprowadzona bardzo  wnikliwie. 

mailto:stanislaw.makarski@minova.com
mailto:mariusz.rasek@minovaint.com
mailto:pawel.zarek@minovaint.com
mailto:lorzech@komag.eu
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Nie oparto się jedynie na sprawdzeniu zgodności z normą PN-EN 1710 +A1:2008 (Urządzenia 
i podzespoły w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych) [2], która uznaje, że pod względem zagrożeń elektrycznością statyczną 
spełnić należy wymagania normy PN-EN 13463-1 [3], a pod względem trudnopalności 
wymaganie testu przeprowadzonego zgodnie z normą PN-EN ISO 340 (Taśmy 
przenośnikowe, charakterystyka palności w skali laboratoryjnej) [4]. Za niewystarczające 
uznano również spełnienie wymagań Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa 
[5]. Zakres badań wykroczył poza przyjęte standardy i kryteria oceny tym bardziej, że 
niejednorodny pod względem elektrycznym charakter tkaniny utrudniał jednoznaczną ocenę.  

Podstawowym celem było uzyskanie takich wyników badań , które można byłoby uznać za 
przydatne do przeprowadzenia analizy ryzyka zastosowania tkaniny i wyrobów z tkaniny w 
wyrobisku górniczym. Dodatkowo starano się  wyjaśnić rozbieżności w wynikach niektórych 
badań uzyskiwanych w różnych laboratoriach [6].  
Charakterystyka tkaniny: 

• tworzywo bazowe – polipropylen uniepalniony, 
• siatka włókien stalowych  - 14×370 mm, 
• grubość deklarowana – 0,2 – 0,5 mm (dla różnych metod pomiarowych), 
• antyelektrostatyczna, 
• trudnopalna. 

Widok badanej tkaniny przedstawiono na rysunku 1. 

     
siatka przeplotów metalowych                            widok przeplotów metalowych 

Rysunek 1. Widok tkaniny polipropylenowej z przeplotem metalowym 
 

Badanie tkaniny pod kątem zagrożeń zjawiskami elektrostatycznymi. 

Badania laboratoryjne 

Oznaczone w procesie certyfikacji rezystancje: powierzchniowa, skrośna i między 
punktami były na poziomie 1×103Ω, co pozwalało tkaninę uznać za bezpieczną z punktu 
widzenia zagrożeń zjawiskami elektrostatycznymi. 

Wykonane badania kontrolne stworzyły problem, gdyż w wynikach badań pojawiał się 
pojedynczy błąd gruby – rezystancja na poziomie 1012 Ω.(Tabela 1) 
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Tabela 1. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych parametrów rezystancyjnych 

Najmniej korzystny uzyskany wynik badania Pochodzenie 
próbki Termin badań Laboratorium Rs [Ω](1) Rv [Ω](2) Rpp [Ω](3) 

Magazyn 
producenta 08.09.2008 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

3,4·103 < 1·103 1,86·104 

KWK 
Zofiówka 22.12.2008 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

< 1·103 < 1·103 1,9·103 

KWK 
Zofiówka 30.01.2009 KD „Barbara” 5,06·1011 < 1·104 8,99·1012 

LW 
Bogdanka 05.05.2009 KD „Barbara” 9,30·104 1,10·105 5,13·1011 

 

Wyjaśnienie błędu grubego przeprowadzono poprzez analizę geometrii przeplotu 
metalowego na wyciętej próbce i sond do pomiaru rezystancji. Błąd gruby  dotyczy głównie 
rezystancji między punktami, ale może się również zdarzyć dla badania rezystancji 
powierzchniowej, gdy metalowy drut zostanie opleciony nieprzewodzącym materiałem. 

Poniższe rysunki wyjaśniają poszczególne konfiguracje sond i przeplotu w próbkach 
tkaniny (Rys.2–5). 

 

 
Rysunek 2. Widok elektrod do pomiarów  

(a)- rezystancji powierzchniowej, (b)- przeciwelektrody do pomiaru rezystancji skrośnej, 
(c)- pojedyncza sonda do pomiaru rezystancji między punktami  (wymiary w mm). 
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Rysunek 3. Widok rozmieszczenia sond na próbce podczas badań w konfiguracji 1 

(przewodzenie zapewnione na statystycznie najliczniejszej grupie próbek) 
 

 
Rysunek 4. Widok rozmieszczenia sond na próbce podczas badań w konfiguracji 2 

(przewodzenie zapewnione na statystycznie mniejszej grupie próbek) 
 

 
Rysunek 5. Widok rozmieszczenia sond na próbce podczas badań w konfiguracji 3 

(brak przewodzenia) 
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Brak przewodzenia podczas przeprowadzania badań rezystancji między punktami może 
zaistnieć m.in. wtedy, gdy próbka będzie miała minimalny wymiar określany przez normę PN-
EN 61340-2-3 [7], czyli 413,5 x 163,5 mm i zostanie wycięta w określony sposób. Na rysunku 
6 przedstawiono przykładowe miejsce wycięcia takiej próbki. W sytuacji takiej próbka nie 
posiada wzdłużnego metalowego przeplotu, co uniemożliwia kontakt elektryczny pomiędzy 
przeplotami poprzecznymi. Taka konfiguracja próbki nie wpływa na pomiar rezystancji 
powierzchniowej i skrośnej. 

 

 
Rysunek 6. Widok tkaniny wraz z miejscem wycięcia próbki do badań rezystancji między 

punktami 
 

Powyżej przedstawione rezultaty badań rezystancji obligują do  wykonania badania 
elektryzacji według PN-EN 13463-1, jako rozstrzygającego o możliwości nagromadzenia się 
na tkaninie takiego ładunku, który mógłby stanowić zagrożenie w atmosferze wybuchowej.  

Istotą badania jest określenie przeniesionego ładunku Q poprzez rozładowanie badanej 
próbki elektrodą kulistą do kondensatora o znanej pojemności C i zmierzenie występującego 
na nim napięcia U. Wartość ładunku wyznacza się z poniższego wzoru: 

UCQ ⋅=  

Próbki badanego materiału elektryzuje się trzema niezależnymi metodami: pocieranie 
tkaniną z czystego poliamidu, pocieranie tkaniną bawełnianą oraz elektryzacja z użyciem 
źródła wysokiego napięcia stałego. Elektryzację tkaniny każdą z metod powtarza się 10-
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krotnie. Wynikiem końcowym badania jest wartość maksymalnego przeniesionego ładunku Q, 
zmierzonego po elektryzacji każdą metodą. 

Badania przeprowadzono dla tkaniny pojedynczej i dla tkaniny złożonej do grubości 3 i 
6mm. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych elektryzacji 

Metoda elektryzacji Pochodzenie 
próbki/rodzaj 

Termin 
badań Laboratorium Q [nC](1) Q [nC] (2) Q [nC] (3) 

Magazyn 
producenta/tkanina 30.03.2009 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

2,9 4,2 4,3 

Magazyn 
producenta  

(3 mm) 
16.06.2009 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

5,9 3,8 5,7 

Magazyn 
producenta  

(6 mm) 
24.06.2009 

Instytut 
Techniki 
Górniczej 

3,9 3,6 4,1 

KWK Krupiński/ 
tkanina 19.06.2009 KD 

„Barbara” 2,94 13,72 15,68 

Magazyn 
producenta/ tkanina 19.06.2009 KD 

„Barbara” 34,30 30,38 16,66 

(1) - pocieranie tkaniną z czystego poliamidu, 
(2) - pocieranie tkaniną bawełnianą, 
(3) - elektryzacja z użyciem źródła wysokiego napięcia stałego. 
 

Odnosząc się do wyników badania elektryzacji i zaleceń normy PN-EN 13463-1 uznać 
można, że tkanina jest bezpieczna pod kątem zagrożenia elektrycznością statyczną. 

Jakkolwiek spełnione zostały podstawowe wymogi normy, to wprowadzając nowy wyrób, 
dotychczas  nie stosowany w górnictwie, odniesiono się do wskazań  Raportu Technicznego 
CLC/TR 50404 CENELEC – Komisji Europejskiej do spraw normalizacji w elektrotechnice 
[8]. 

Tkaninę z przeplotem metalowym Raport zalicza do tkanin z materiału nieprzewodzącego, 
wykonanego jako rozpraszający poprzez włączenie w tkaninę włókien ze stali odpornej na 
korozję. Raport zaznacza, że w przypadku mycia lub wystąpienia naprężeń mechanicznych 
powinna być zachowana całkowita konduktywność tkaniny i nie mogą się tworzyć 
wyizolowane łaty włókien przewodzących. 

W celu wykazania spełnienia wymogów kodeksu wykonano badanie wpływu mycia i 
naprężeń mechanicznych na właściwości rezystancyjne. Uznano, że warunek będzie 
spełniony, o ile rezystancje po zabiegach mycia i rozciąganiu tkaniny będą jednakowe. 
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Przed wykonaniem pomiarów parametrów rezystancyjnych tkaninę poddano myciu wodą 
w czasie 1 godziny z przepływem równym 1dm3/min. Przeprowadzone badania wykazały, że 
właściwości rezystancyjne tkaniny przemytej nie różnią się od właściwości tkaniny przed 
przemywaniem. 

Dla oceny wpływu naprężeń tkaniny na parametry rezystancyjne tkaninę poddano 
naprężeniom rozciągającym w kierunku wzdłużnym i poprzecznym na maszynie 
wytrzymałościowej typu FPZ 100/1 klasy 1.0. Długość zakleszczenia wynosiła 450 mm, 
natomiast prędkość rozciągania 5mm/min. W wyniku naprężeń próbki tkaniny ulegały 
kontrolowanemu wydłużeniu względnemu równemu 5%, 10% i 15%, po czym obciążenie 
przy zadanym obciążeniu utrzymywano 60 sekund. 

Przeprowadzone badania wykazały, że właściwości rezystancyjne tkaniny poddanej 
naprężeniom nie zmieniły się w stosunku do tkaniny w stanie przed rozciąganiem. 

 
Badania stanowiskowe w warunkach użytkowania 

W celu potwierdzenia parametrów uznanych za decydujące o bezpiecznym stosowaniu w 
wyrobiskach zagrożonych wybuchem, przeprowadzono szereg badań wyrobów w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. Za kluczowe dla takiej oceny uznano rezystancję 
powierzchniową i rezystancję między punktami na powierzchni wypełnionego worka do 
wykładki mechanicznej oraz skuteczność uziemienia worków leżących na konstrukcji 
metalowej obudowy łukowej. Badania wykonywano w Instytucie Techniki Górniczej 
KOMAG, na stanowisku badawczym w Minova Ekochem S.A. oraz  warunkach dołowych 
kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”. 
Na rysunku 7 przedstawiono stanowisko badawcze w Minova Ekochem S.A. 
 

 
Rysunek 7. Stanowisko badawcze w Minova Ekochem S.A. 
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Zbadana, metodą opisaną w normie PN-EN 61340-2-3:2002, rezystancja powierzchniowa 
wynosiła : 

- worek wypełniony spoiwem mineralnym: 2,45·104 Ω, 
- worek wypełniony pianą fenolową: 1,49·105 Ω, 
- worek wypełniony pianą mocznikową: 1,55·107 Ω, 
co oznacza, że wypełnioniony worek nie stwarza zagrożenia wybuchem. 

Skuteczność uziemiania wypełnionych worków, mierzona poprzez rezystancję między 
sondą pomiarową rozmieszczoną w trzech punktach a metalowym kształtownikiem, nie 
przekraczała w żadnym z punktów rozmieszczenia sondy pomiarowej wartości 1·104 Ω. 

 
Badania dołowe 

Dla potwierdzenia wyników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych i na stanowiskach 
pozorujących warunki rzeczywiste przeprowadzono badania dołowe. 

Badania przeprowadzono na worku do wykładki mechanicznej w chodniku podścianowym 
na poziomie 920 w kopalni LW Bogdanka. Wykonano pomiary rezystancji uziemienia 
worków nie wypełnionych oraz worków wypełnionych materiałem nie utwardzonym, 
znajdujących się w przodku a także worków wypełnionych materiałem utwardzonym, 
znajdujących się w odległości ok. 300 m od przodka.  

Warunki klimatyczne panujące podczas badań:  
- w przodku temperatura otoczenia 25 °C przy wilgotności względnej 70% 
- 300 m od przodka temperatura otoczenia 29 °C przy wilgotności względnej 70%. 

Widok badanych worków przedstawiono na rys. 8. 
 

  
Rysunek 8. Widok worków w dołowych warunkach aplikacyjnych  

W przypadku worków nie wypełnionych i wypełnionych spoiwem mineralnym 
nieutwardzonym największa zmierzona wartość rezystancji uziemienia wyniosła 1,3·103 Ω. W 
przypadku worków wypełnionych materiałem utwardzonym największa zmierzona wartość 
wyniosła 1,30·105 Ω. 
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Dodatkowo przeprowadzono pomiary rezystancji powierzchniowej i rezystancji między 
punktami na workach położonych na spągu. Widok sposobu pomiaru rezystancji 
powierzchniowej i rezystancji między punktami materiału worków w warunkach dołowych 
przedstawiono na rysunku 9. 

   
rezystancja powierzchniowa                   rezystancja między punktami 

Rysunek 9. Układ pomiaru parametrów rezystancyjnych w warunkach dołowych  
na spągu 

 
Badanie właściwości palnych 

Duży zakres badań właściwości palnych, wykraczający poza stosowane zazwyczaj  
kryteria oceny,  miał na celu potwierdzenie faktu, że tkanina jako spełnia  postawiony 
przez ustawodawcę w § 360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 
roku warunek trudnopalności [9] a uzyskane wyniki badań mogą być podstawą do 
przeprowadzenia analizy ryzyka zastosowania wyrobu w wyrobisku górniczym.  
Potwierdzenie trudnopalności osiągnięto przez: 

• wykazanie zgodności z wymaganiami uznanych  w polskim górnictwie kryteriów 
służących do oceny trudnopalności tkanin [5] 

• wykorzystanie znormalizowanych metod badawczych oceny właściwości palnych 
materiałów budowlanych w stosunku do tkaniny oraz układów materiałowych, w 
których tkanina występuje w wyrobiskach górniczych [10,11] 

• wykonanie badań palności tkaniny z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego [12] 
• przeprowadzenie analizy uzyskanych wyników  

 
Badania na zgodność z uznanymi w górnictwie kryteriami  

Badania wykonane zostały w Zakładzie Inżynierii Materiałowej Głównego Instytutu 
Górnictwa. 

Badanie palności według normy PN-EN ISO 9773 [13] 
Badanie polega na poddawaniu testowanego materiału dwukrotnemu działaniu płomienia 
palnika gazowego. Próbka w postaci zbliżonej do cylindrycznej zamocowana jest pionowo.  
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Palność ocenia się na podstawie czasu płomienia resztkowego oraz żarzenia resztkowego. 
Wyniki badania służą do porównawczej oceny materiałów. Wyniki badań przedstawiono w 
Tabeli 3. 
 

Tabela 3.   Zestawienie wyników badań w/g normy PN-EN ISO 9773 

 
 

Klimatyzacja 
w 23oC i 

50% 
wilgotności 
względnej 

Klimatyzacja 
w 70oC 

Wymagania 
dla 

kategorii 
VTM 

Pierwszy czas płomienia 
resztkowego (t1) [s] 1 - 5 1 - 3 t1  ≤  10s 

Drugi czas płomienia resztkowego 
(t2) [s] 1 - 5 1 - 2 t2  ≤  10s 

Całkowity czas płomienia 
resztkowego dla pojedynczej 
kształtki kształtki (tFi) [s] 

5 - 8 2 - 5 - 

Całkowity czas płomienia 
resztkowego zestawu (tFS) [s] 31 16 tFS  ≤  50s 

Czas żarzenia resztkowego po 
drugim przyłożeniu płomienia (t3) 
[s] 

0 0 t3  ≤  30s 

Zapalenie waty bawełnianej nie nie Nie 

Palenie, żarzenie powyżej linii 125 
mm nie nie Nie 

Kategoria VTM-0 VTM-0 - 

Oznaczenie trudnopalności według normy BN-78/6301-07[14] 
 
Badanie polega na poddawaniu testowanego materiału działaniu palnika spirytusowego i 

pomiarze czasu palenia i żarzenia próbki. Próbka w postaci płaskiego paska tkaniny 
zawieszona jest pionowo. Na podstawie otrzymanych wyników klasyfikuje się materiał jako 
trudnopalny. Wyniki badania służą do porównawczej oceny materiałów. Wyniki badań 
przedstawiono w Tabeli 4. 

Tabela 4.   Zestawienie wyników badań w/g normy BN-78/6301-07 
 
 

Wyniki 
badań Wymagania  

Czas palenia pojedynczej próbki (t1) [s] 1,0 - 1,3 t1  ≤  10s 

Średni czas palenia (t2) [s] 1,1 t2  ≤  3s 

Czas żarzenia pojedynczej próbki (t3) [s] 0,0 - 0,0 t3  ≤  30s 

Średni czas żarzenia (t4) [s] 0,0 t4  ≤  10s 
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Długość niespalonego lub niezżarzonego 
odcinka pojedynczej próbki (L1) [mm] 110 - 120 L1  >  75 

mm 
Średnia długość niespalonego lub 
niezżarzonego odcinka próbki (L2) [mm] 113 L2  >  75 

mm 
Ponowne pojawienie się płomienia lub żaru 
na próbce nie nie 

Klasyfikacja trudnopalny - 

Oznaczenie wskaźnika (indeksu) tlenowego według PN-ISO 4589-2[15] 
 
Badanie polega na oznaczeniu najmniejszego stężenia tlenu w mieszaninie tlenu z azotem, 
przy którym palenie się materiału jest jeszcze podtrzymywane. Wyniki badań przedstawiono 
w Tabeli 5. 

Tabela 5.   Zestawienie wyników badań w/g normy PN-ISO 4589 
Kierunek wycięcia próbki  

wzdłuż w poprzek 
Typ kształtki / grubość [mm] V / 0,25 V / 0,25 
Wartość wskaźnika tlenowego 

[%] 
30,9 31,7 

 
Badania z wykorzystaniem wybranych norm dla materiałów budowlanych 

Badania przeprowadzono w laboratoriach Centralnego Ośrodka Badawczo – 
Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, w Pracowni Badań 
Jakościowych. 

Badanie reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN ISO 11925-2:2004 [10] 

Za przyjęciem metodyki badania laboratoryjnego opisanego w normie przemówiła 
możliwość sprawdzenia reakcji na ogień nie tylko tkaniny, ale również tkaniny na podkładzie. 
Jeżeli jako podkład zastosuje się materiał mający w wyrobisku górniczym rzeczywisty kontakt 
z tkaniną, badanie przybiera charakter badania użytkowego, pokazującego w jaki sposób w 
kontakcie z płomieniem zachowuje się taki układ warstwowy. 

Przygotowana próbka do badań stanowiła w przypadku samodzielnej tkaniny prostokąt o 
wymiarach (250×90)mm, w przypadku tkaniny z podkładem prostopadłościan z tkaniny o 
wymiarach (250×90×60)mm, wypełniony spoiwem. Badanie przeprowadzono przykładając 
znormalizowany płomień na 30 sekund do krawędzi i powierzchni próbek (Rysunek 10). 
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Płomień na powierzchni  
arkusza tkaniny 

Płomień na powierzchni  
płyty organicznej  

pokrytej badaną tkaniną 

Płomień na krawędzi  
płyty organicznej  

pokrytej badaną tkaniną 
Rys.10  Widok próbek podczas badania 

 
Wyniki badań zestawiono w Tabeli 6. 
 

Tabela 6.   Zestawienie wyników badań reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN ISO 
11925-2:2004 

 
tkanina - próbka 

bez podkładu 

tkanina na pianie 
organicznej  

(piana fenolowa) 

tkanina na pianie 
organicznej  

(piana 
mocznikowa) 

tkanina na pianie 
nieorganicznej  

(piana 
cementowa) 

miejsce 
działania 
płomienia 

powier
z-chnia 

krawęd
ź 

powier
z-chnia 

krawęd
ź 

powier
z-chnia 

krawęd
ź 

powier
z-chnia 

krawęd
ź 

kierunek 
wycięcia 
próbek 
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wystąpienie 
zapalenia 

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak 

Osiągnięcie 
przez 

wierzchołek 
płomienia 
odległości 

nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie 
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150mm 
powyżej 
punktu 

przyłożenia 
płomienia 

Czas potrzebny 
do osiągnięcia 

przez 
wierzchołek 
płomienia 
odległości 
150mm 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Zapalenie 
papieru 

filtracyjnego 
nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie 

 
Badanie reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN 13823:2004 [11] 
 

Metoda ta nazywana jest także metodą SBI (Single Burning Item). Zasada metody jest 
taka, że element próbny składający się z dwóch pionowych skrzydeł tworzących prostokątne 
naroże poddawany jest działaniu płomieni z palnika umieszczonego u dołu naroża. Płomienie 
uzyskiwane przez spalenie propanu przechodzącego przez pojemnik z piaskiem mają moc 
cieplną (30,7±2,0) kW. Właściwości elementu próbnego określa się przez 20 minut. Parametry 
charakteryzujące wyrób to wydzielanie ciepła i dymu, poziome rozprzestrzenianie płomienia 
oraz spadające krople i cząstki. Część pomiarów prowadzi się automatycznie, część przez 
obserwację wizualną. Przewód wentylacyjny wyposażony jest w czujniki do pomiaru 
temperatury, osłabienia wiązki światła, ułamka molowego tlenu i dwutlenku węgla oraz 
różnicy ciśnień w przewodzie. Wielkości te są rejestrowane automatycznie i używane do 
obliczania przepływu objętościowego, szybkości wydzielania ciepła i szybkości wydzielania 
dymu. 

Wybór metody badawczej został dokonany na podstawie faktu uznania jej przez przemysł 
materiałów budowlanych do badań w zakresie reakcji wyrobów na ogień oraz skali badania 
umożliwiającej badanie wyrobu o gabarytach występujących w rzeczywistości, a przede 
wszystkim na podstawie uzyskiwania istotnych technicznych wskaźników procesu spalania 
wyrobu. 
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Tkaninę zbadano w następujących układach: 
• Tkanina na podkładzie z piany fenolowej - dwie płyty warstwowe o wymiarach 

(1500×1000×60) mm i (1500×500×60) mm. Tkanina obejmowała wszystkie krawędzie 
płyt. 

• Tkanina na podkładzie ze spoiwa mineralnego -  dwie płyty warstwowe o wymiarach 
(1500×1000×60) mm i(1500×500×60) mm. Tkanina obejmowała wszystkie krawędzie 
płyt. 

• Tkanina złożona w narożnik składający się z wielu warstw tkaniny (wymiary elementu 
580×550×6 mm). 

• Tkanina w formie rulonu (jak w czasie transportu dołowego) – do badań reakcji na 
ogień.  

W przypadku płyt stanowiły one narożnik komory (rys. 11c), tkanina złożona 
wielowarstwowo również stanowiła narożnik zainstalowany w sposób przedstawiony na rys. 
11b, natomiast rulon tkaniny umieszczono zgodnie z rys. 11a. 
 

   

a - rulon tkaniny 
b - tkanina w wielu 

warstwach 
c - tkanina na płycie  

podkładu z piany 
Rys.11. Widok próbek w komorze do badań 

 
Na Rysunku 12 pokazano poszczególne fazy testu palenia. 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
f 

Rys.12. Badanie próbek - kolejne fazy testu 
a - widok próbki bezpośrednio przed rozpoczęciem badania, 
b - start testu (start płomienia), 
c,d,e - widok próbki w trakcie testu, 
f - zakończenie testu (20-ta minuta), 
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W trakcie cyklu badawczego wizualnie oceniano i odnotowywano zachowanie się próbek, 
a komputer odnotowywał następujące parametry: 

• wskaźnik szybkości rozwoju pożaru - FIGRA 
• całkowite ciepło wydzielone z próbki w ciągu 600 s – THR600s 
• wskaźnik szybkości wydzielania dymu – SMOGRA 
• całkowite wydzielanie dymu w ciągu 600s 

Uzyskane wyniki zestawiono w Tabeli 7. 

Tabela 7   Zestawienie wyników badań reakcji na ogień z wykorzystaniem normy PN-EN 
13823:2004 

Grupa 
właściwoś

ci 
Badany parametr 

Tkanina 
(„rulon”

) 

Tkanina 
(„wiele  

warstw”
) 

Tkanina 
na płycie 
organiczn

ej 
(piana 

fenolowa) 

Tkanina na 
płycie 

nieorganicz
nej (piana 
cementowa

) 
Wystąpieni
e zapalenia tak impuls 

cieplny 
10s Samoistne 

zgaszenie tak 

Wystąpieni
e zapalenia tak 

Reakcja 
na ogień impuls 

cieplny 
30s Samoistne 

zgaszenie tak 

nie 
badano nie badano nie badano 

Wskaźnik szybkości 
rozwoju pożaru 

FIGRA 0,2MJ  
[W/s] 

nie 
badano  312,7 1274,3 0,0 

Wskaźnik szybkości 
rozwoju pożaru 

FIGRA 0,4MJ [W/s] 

nie 
badano  312,7 1246,3 0,0 

Całkowite ciepło 
wydzielone z próbki w 

ciągu 600s, THR600s 
[MJ] 

nie 
badano  11,0 6,9 0,7 

Właściwo
ści 

ogniowe 
wyrobu 

Boczne 
rozprzestrzenianie 

płomienia do krawędzi 
próbki, LFS 

nie 
badano  

nie 
określon

o, ze 
względu 

na 
rozmiary 

wystąpiło nie 
wystąpiło 

Wskaźnik szybkości 
wydzielania dymu 
SMOGRA  [m2/s2] 

nie 
badano  271,4 333,5 0,0 

Właściwo
ści w 

zakresie 
wydziela
nia dymu 

przez 

Całkowite wydzielanie 
dymu w ciągu 600s, 

TSP600s [m2] 

nie 
badano  543,6 129,2 23,1 
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wyrób 
Spadanie płonących 
kropli/cząstek, które 
płoną nie dłużej niż 
10s od spadnięcia 

nie 
badano  

nie 
wystąpił

o 
wystąpiło nie 

wystąpiło 

Właściwo
ści w 

zakresie 
wytwarza

nia 
płonącyc
h kropli i 
cząstek 

Spadanie płonących 
kropli/cząstek, które 
płoną  dłużej niż 10s 

od spadnięcia 

nie 
badano 

nie 
wystąpił

o 
wystąpiło nie 

wystąpiło 

Powierzchniowy 
zapłon 

nie 
badano  wystąpił wystąpił nie wystąpił 

Odkształcenie lub 
zniszczenie elementu 

próbnego 

nie 
badano  

wystąpił
o wystąpiło nie 

wystąpiło 

Obserwa
cje 

podczas 
badania Spadanie cząstek 

elementu próbnego 
nie 

badano  
wystąpił

o 
nie 

wystąpiło 
nie 

wystąpiło 
 
Badanie z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego 
Badanie wykonane w Głównym Instytucie Górnictwa w oparciu o normę ISO 5660-1 [12].  
 

Kalorymetr stożkowy składa się z promiennika elektrycznego w kształcie stożka, 
urządzenia do pomiaru masy próbki w czasie badania palności, uchwytu próbki, wyciągu 
odprowadzającego produkty spalania wraz z oprzyrządowaniem do pomiaru stężenia tlenu i 
prędkości przepływu, iskrowego obwodu zapłonu, miernika strumienia ciepła, palnika 
wzorcowego i systemu zbierania i analizy danych. 

W metodzie wykorzystana jest ogólna zależność, zgodnie z którą ilość ciepła powstająca 
podczas spalania jest proporcjonalna do ilości zużytego tlenu i wynosi 13,1·103 kJ na 
kilogram zużytego tlenu. Badane próbki podczas testu poddawane są działaniu promiennika o 
określonej mocy w zakresie do 100 kW/m2 , w wyniku czego ulegają spaleniu w powietrzu 
pobieranym z otoczenia. Określane są szybkości przepływu gazów spalinowych i stężenie 
tlenu w tych gazach. Dane zebrane  przez system są analizowane i przedstawiane w formie 
wskaźników istotnych do oceny palności materiału, takich jak czas do zapalenia, czas końca 
palenia, ilości wydzielonego ciepła i dymu, szybkości wydzielania ciepła i dymu. Uzyskane 
wyniki badania zestawiono w Tabeli 8. 
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Tabela 8.   Zestawienie wybranych parametrów pracy kalorymetru stożkowego i wyników 
badania  

parametr oznaczenie wartość jednostka 
natężenie promieniowania - 30 [kW/m2] 
czas do zapłonu tig 105,3 [s] 
czas końca palenia tfo 249,7 [s] 
całkowita ilość wydzielonego ciepła 
na jednostkę powierzchni 

QA,tot  (THR) 30,8 [MJ/m2] 

całkowita ilość wydzielonego dymu 
na jednostkę powierzchni 

SA   (TSR) 1385,3 [m2/m2] 

średnia szybkość wydzielania ciepła 
na jednostkę powierzchni 

qA,f    (HRRśr) 
215,53 [kW/m2] 

maksymalna szybkość wydzielania 
ciepła na jednostkę powierzchni 

qA,max    (PHR) 
412,11 [kW/m2] 

średnie efektywne ciepło spalania Δhc,eff   (HOCśr) 25,57 [MJ/kg] 
maksymalne efektywne ciepło 
spalania 

Δhc,eff,.max   
(HOCmax) 80 [MJ/kg] 

średnia powierzchnia zadymienia σavg   (SEAśr) 1077,16 [m2/kg] 
maksymalna powierzchnia 
zadymienia 

σmax   (SEAmax) 
8010,6 [m2/kg] 

FIGRA FIGRA 1253,9 [W/(m2*s)] 
SMOGRA SMOGRA 27,19 [m2/(kg*s)]  

 
Omówienie wyników badań 

Właściwości elektrostatyczne  

Norma PN-EN 1710 +A1:2008 uznaje, że bezpieczny pod kątem zjawisk 
elektrostatycznym materiał powinien spełnić wymagania Normy PN-EN 13463-1:2003, czyli :  

• posiadać  powierzchnię jest mniejszą od 100cm2, lub 
• mieć rezystancję powierzchniową przy wilgotności względnej (50±5) 0C w 

temperaturze (23±2)0C mniejszą niż 1GΩ, lub 
• ładunek przeniesiony, w wykonanym według załącznika C (D w wersji z kwietnia 

2009 roku) normy doświadczeniu, powinien być mniejszy niż 60nQ. 

  W uzyskanych wynikach badań, zestawionych w tabeli 2 widać, że wszystkie uzyskane 
wyniki badań elektryzacji są mniejsze niż powołana w normie wartość graniczna 60 nC 
ładunku przeniesionego. Odnosząc ten wynik do kryteriów zawartych w załączniku C (pkt. 
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C.4.2.4) do normy PN-EN 13463-1:2003 [3] można stwierdzić, że badana tkanina 
polipropylenowa z przeplotem metalowym jest odpowiednia do stosowania w grupie 
wybuchowości I. 

 Podczas elektryzacji ze źródła wysokiego ujemnego napięcia stałego występowały ciągłe 
wyładowania iskrowe, w wyniku czego, ze względu na wydajność prądową źródła wysokiego 
napięcia stałego, wartość napięcia wyniosła około 25 kV, nie zaś 30 kV jak przewiduje norma. 
Zjawisko to wynika  z faktu, iż źródło wysokiego napięcia stałego nie zostało zaprojektowane 
na tak duże prądy upływu, jak występujące podczas wyładowań iskrowych, co świadczy o 
dobrym odprowadzaniu ładunku przez materiał. 

Wykonane badania rezystancyjne, zalecane przez Kryteria GIG, rezystancje 
powierzchniowa, skrośna i między punktami, których wartość nie powinna przekroczyć 1GΩ, 
budziły wątpliwości, gdyż sporadycznie wyniki przekraczały tą wartość. Rozbieżności  zostały 
wyjaśnione poprzez analizę geometrii próbek, przeplotu metalowego  i sond rezystancyjnych. 
Rozbieżności w wynikach badań, występujące głównie w przypadku badania rezystancji 
między punktami, wynikają z różnego sposobu rozmieszczenia układu sond rezystancji na 
próbkach w stosunku do siatki metalowych przeplotów. Wskazują one jednocześnie, że norma 
PN-EN 61340-2-3 nie jest odpowiednia do badania układów elektrycznie niehomogenicznych 
jakim jest układ tkaniny polipropylenowej z włóknami metalowymi. 

Raport Techniczny CLC [8], uznawany przez wszystkie środowiska jako praktyczny 
poradnik bezpiecznego poruszania się w zagadnieniach ochrony przed zagrożeniami 
wynikającymi z elektryczności statycznej daje wyraźne, w przeciwieństwie do norm,  
wytyczne dla oceny tkanin z przeplotem metalowym. Mówi o możliwości tworzenia się łat 
nieprzewodzących w wyniku przemycia lub poddania naprężeniom tkaniny a także zaleca  
sprawdzenie możliwość jej elektryzacji. Wszystkie warunki bezpiecznego stosowania zostały 
w badaniach potwierdzone.  

Mycie i znaczne wydłużenia, bliskie granicy rozerwania tkaniny nie powodują zmian w 
układzie przewodów metalowych – parametry rezystancyjne nie ulegają zmianie. Również 
sprawdzone metodą normatywną możliwości elektryzacji potwierdzają właściwości 
antyelektrostatyczne badanej tkaniny. 

Ponadto, przeprowadzone badania parametrów rezystancyjnych w warunkach użytkowania 
potwierdziły dobre właściwości antyelektrostatyczne wyrobów wykonanych  
z badanej tkaniny . Zmierzone na gotowych wyrobach rezystancje powierzchniowe i między 
punktami w  żadnym przypadku nie przekroczyły wartości 1×109Ω, zaś istotne dla dokonania 
oceny pomiary skuteczności uziemienia wynosiły nie więcej niż 106Ω , co mieści się w 
kryterium podanym w p. 11.2.2 Kodeksu [8]. Przedstawione wyniki uzyskano tak na 
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stanowiskach badawczych w Minova Ekochem S.A., jak w warunkach użytkowania na w 
kopalni LW Bogdanka. 
 
Właściwości związane z palnością 

Badania palności wykonane według normy PN-EN ISO 9773 [13] oraz na normie BN-
78/6301-07 [14] dały wyniki pozwalające uznać tkaninę jako trudnopalną. Badanie według 
obydwu norm było uzasadnione grubością tkaniny, wynoszącą dla pomiaru mikrometrem 0,2-
0,3 mm, podczas gdy punkt 7.5. normy [13] przewiduje grubość kształtki nie większą niż 0,25 
mm. W pierwszym przypadku  uzyskano kategorię palności VTM-0 – najwyższą jaką 
przewiduje norma, w drugim spełnienie wymagań normy. Jednak zapisy w normach wskazują 
na to, że nie mogą to być jedyne badania potwierdzające cechę trudnopalności. 

Oznaczony według normy PN-ISO 4589-2 [15] wskaźnik tlenowy dla typu kształtki V 
wynosi 30,9 i 31,7%, w zależności od kierunku wycięcia próbki. Tak wysoki wskaźnik 
tlenowy, według niektórych  autorów, klasyfikuje tkaninę jako niepalną [16]. 

Przeprowadzone badania reakcji na ogień z wykorzystaniem norm PN-EN ISO 11925-
2:2004 [10] oraz PN-EN 13823:2004 [11], stosowanych do oceny materiałów budowlanych, 
dają możliwość wykorzystania wyników do szeroko pojętej oceny ryzyka zagrożenia 
pożarowego. W przeprowadzanych badaniach naocznie można stwierdzić, jak zachowuje się 
tkanina w kontakcie z określonym energetycznie płomieniem. 

Badania tkaniny wg normy PN-EN ISO 11925-2:2004 wykazują, że co prawda element 
zapalenia się tkaniny w warunkach badania występuje (w bezpośredniej bliskości płomienia 
palnika), ale materiał sam gaśnie i nie występuje propagacja płomienia (płomień nie osiąga 
granicznej linii 150mm oraz nie następuje zapłon papieru filtracyjnego). 

Tkanina lub wyroby z tkaniny transportowane w warunkach dołowych mogą znaleźć się w 
strefie działaniu płomienia. Jeżeli będzie to działanie do 30 sekund, to przedstawione w 
tabelach (6,7) wyniki wskazują na to, że tkanina zapali się, jednak po odjęciu  płomienia  
samoistnie zgaśnie. Zgasną również oderwane palące się elementy oraz płonące krople 
stopionego tworzywa. Transportowana w wyrobisku górniczym tkanina nie będzie więc 
źródłem rozprzestrzeniania się pożaru. 

Jeżeli istniejące warunki pożarowe spowodują długotrwałe działanie płomienia na tkaninę 
w transporcie,  to oznaczone w teście wskaźniki mogą być użyteczne do obliczenia 
parametrów istotnych dla oceny zagrożeń z tego wynikających. Te podstawowe parametry to 
wskaźnik szybkości rozwoju pożaru FIGRA [W/s], całkowite ciepło wydzielone z próbki w 
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ciągu 600s, THR600s [MJ], wskaźnik szybkości wydzielania dymu SMOGRA  [m2/s2] oraz 
całkowite wydzielanie dymu w ciągu 600s, TSP600s [m2].  

Każdy z tych parametrów wyznaczany jest w oparciu o zmierzone parametry przepływu 
oraz składu powietrza i gazów pożarowych, co można odnieść do warunków rzeczywistych.  

Jedno z zastosowań tkaniny w wyrobisku górniczym, to pojemniki z tkaniny wypełnione 
spienionym materiałem organicznym, najczęściej pianą fenolową lub mocznikową albo 
spoiwem mineralnym. W przypadku pożaru działanie płomienia będzie podobne do tego, które 
występuje w teście według normy PN-EN 13823:2004 [11]. Układ elementów próbnych 
(narożnik), daje warunki najbardziej korzystne dla rozwoju pożaru.  

Uzyskane wyniki wskazują na to, że najniższe wskaźniki szybkości rozwoju pożaru i 
dymotwórczości osiągane są dla układu tkaniny wypełnionej spoiwem mineralnym, gorsze dla 
tkaniny wypełnionej pianą fenolową. Dla tkaniny wypełnionej spoiwem mineralnym w teście 
nie nastąpiło poziome rozprzestrzenianie się ognia oraz nie wystąpiło zniszczenie lub 
odkształcenie elementu próbnego. Z powyższego wynika, że w warunkach pożarowych 
konstrukcja pasa zbudowanego z worków z wypełnieniem mineralnym nie będzie 
prawdopodobnie przenosiła płomienia oraz zachowa swoje właściwości użytkowe. 

W ostatnich latach powszechną metodyką badawczą stała się kalorymetria zużycia tlenu 
wykonywana w oparciu o normę ISO 5660-1 [12]. Jest to metodyka oceny właściwości 
palnych materiałów, gdzie w jednym badaniu uzyskuje się szereg wskaźników istotnych dla 
oceny rozprzestrzeniania się pożaru. 

Metodykę,  rozpowszechnioną w ocenie materiałów budowlanych, zaczęto stosować w 
górnictwie [17,18,19] i stąd wykonano próbę rozpoznawczą wykonana na przedmiotowej 
tkaninie. Na podstawie jednego pojedynczego badania nie można dokonywać wiarygodnej 
oceny wyników ani próbować znaleźć korelacji z innymi metodami , ale długi czas do zapłonu 
świadczy o znacznym uniepalnieniu tkaniny.  

Znalezienie  korelacji pomiędzy wynikami badań w oparciu o kalorymetr stożkowy i 
komorę SBI  może być istotne, ponieważ wyniki tych badań mają przełożenie na rzeczywiste 
parametry rozprzestrzeniania się pożaru, natomiast  koszt badań jest różny z uwagi na skalę 
urządzeń. Badania takie zostały wcześniej dla innych materiałów  przeprowadzone i wykazały, 
że istnieje możliwość przewidywania wyników badań w komorze SBI na podstawie wyników 
badań z użyciem kalorymetru stożkowego [20].  

W docelowym programie badawczym kwalifikującym tkaniny do stosowania w wyrobisku 
górniczym można przewidzieć badania wstępne z zastosowaniem kalorymetru stożkowego i 
potwierdzenie wyników w komorze SBI, chociaż żadne z nich nie zastąpi prób sztolniowych. 
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Wnioski 

1. Badana tkanina z przeplotem metalowym, jako spełniająca wymagania norm 
obowiązujących w górnictwie (PN-EN 1710 +A1:2008, PN-EN 13463-1:2003),  a także  
wytycznych Raportu Technicznego CLC/TR 50404 CENELEC – Komisji Europejskiej do 
spraw normalizacji w elektrotechnice Raportu Technicznego może być uznana jako 
bezpieczna do stosowania w wyrobiskach górniczych z punktu widzenia zagrożeń 
wynikających z elektryczności statycznej.  

2. Występujące w badaniach kontrolnych rezystancji błędy grube są wytłumaczalne poprzez 
analizę geometrii przeplotu metalowego, wielkości próbek oraz miejsca ich wycięcia z 
tkaniny  i nie mogą być podstawą kwestionowania bezpiecznego stosowania.  

3. Wyniki przeprowadzonych badań palności pozwalają uznać, że tkanina spełnia wymóg 
trudnopalności i jest bezpieczna w stosowaniu w wyrobisku górniczym. Dodatkowo 
można się spodziewać , że transportowana w wyrobisku górniczym tkanina nie będzie 
przenosić płomienia, o ile kontakt ze źródłem ognia będzie trwał  do 30 sekund. Pojemniki 
z tkaniny wypełnione spoiwem mineralnym będą stosunkowo odporne na działanie 
płomienia i nie będą brały udziału w procesie poziomej propagacji ognia. 
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NOVÁ GENERACE VŘETENOVÝCH ČERPADEL S ŘÍZENÝM 
VODNÍM SOUČINITELEM 

 
Annotation:   
To ensure the safety of the mine today is necessary to use such technologies to facilitate our 
work while increasing the work safety. Currently, the use of pumps is the necessary part of the 
technological process for all current mining operations, without which we already can not 
imagine running within the mine. 
 
ÚVOD 

Čerpací agregáty - vřetenová čerpadla jsou nápomocná v hornictví pro vyplňování 
uzavíracích hrází, žeber a výlomů vodní suspenzi namíchané z prefabrikovaných 
cementových a minerálně cementových směsí typu např. Tekblend H, Wilfoam K, Geolith a 
jiných na stejné bázi. Jedním z těchto  čerpacích agregátů  je vřetenové čerpadlo typu  
„MONO TF.“ 
 
1. POŽADAVKY KLADENÉ NA ČERPACÍ AGREGÁTY                   

• Výkon  
Kdy zařízení je schopno čerpat za krátký čas velké množství cementové hmoty. 

• Použití      
Čerpadlo musí být schválené pro použití v důlním prostředí se zvýšeným nebezpečím 
výbuchu dle Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. § 232, 233 a 216 ve znění pozdějších předpisů. 

• Konstrukční vlastnosti 
Jednoduchá konstrukce, mobilnost, minimální hlučnost, stabilní výkon čerpadla, přesná 
dávkování množství vody v závislosti na množství používané směsi, jednoduchá obsluha, 
bezpečný provoz, spolehlivost, univerzálnost pro připojení dopravních VT hadic. 
Všem výše uvedeným požadavkům vyhovuje nejlépe výtlačné vřetenové čerpadlo typu 
„MONO TF.“ 

mailto:skorpik@okd.cz
mailto:m.konecny@okd.cz
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2. POPIS VŘETENOVÉHO ČERPADLA 

Vřetenové čerpadlo MONO TF se skládá ze základního rámu, elektrického motoru, 
šnekového podavače s násypkou, míchací jednotky se šnekovým podavačem, řemenových 
převodů pohánějící šnekový podavač a vřetenového agregátu (statoru a rotoru). Pro dopravu 
zahuštěné směsi z výtlačné části vřetena se používají VT hadice o Js 32 – 52 mm. 

 
 

 
Výtlačné vřetenové čerpadlo typu „MONO TF.“ 

 

3. TECHNICKÉ PARAMETRY 

Délka mm 2550 

Šířka mm 600 

Výška mm 800 

Hmotnost Kg 780 

Výkon čerpadla 
 

m3 / hod 2-15 / 1 

Typ elektrického motoru 500V dSg 132 M4 

Výkon motoru kW 7,5 

Otáčky motoru Ot./ min 1450 

Jmenovitý tlak MPa 0,39 

Spotřeba vzduchu při jmenovitém výkonu m3 / hod - 

Hadicová přípojka - Js 32  

Typ dopravní hadice - vysokotlaká s čepovým spojením 

Vnitřní průměr dopravní hadice mm 32  

Délka dopravní hadice 
(min. / max.) 

M 40 / 320 

Maximální výstupní tlak MPa 1 

Dosah čerpání * 
(při vodorovném / dovrchním položení hadic) 

m 320 / 95 

Spotřeba  práškové směsi 
(1.stupeň / 2.stupeň) 

kg / hod 1500 – 3000 

Potřeba záměsové vody 
(při tlaku 0,5 MPa) 

l / min max. 150 

Dosah čerpání je závislý na úklonu díla, vodním součiniteli míchané suspenze a průměru dopravních hadic 
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4. PRVNÍ ZKUŠENOST Z POUŽITÍM ČERPADLA MONO TF NA DOLE 
KARVINÁ ZÁVOD LAZY 

Vřetenové čerpadlo MONO TF vyráběné firmou „TOK-FRES“ Sp. Usługovo-
produkcyjno- handlova získala svůj certifikát Nr KOMAG/09/MD/ATEX/ST/90 od Zakładu 
Badaň Atestacyjnych v Gliwicach v roce 2009.  

Ve dnech 13. a 19. 5. 2009 bylo vřetenové čerpadlo MONO TF odzkoušeno v důlních 
podmínkách Dolu Karviná, závodu Lazy v oblasti provozovaného porubu č. 163 104. 
V porubu č. 163 104 je úvodní třída č. 63 105 udržována za porubem pomocí žebra tvořeného 
vaky o rozměrech 1x1x2 m, které byly plněny lehkou betonovou směsí Tekblend H a 
cementovou výplňovou hmotou  Wilfoam K. Do doby zkoušky  čerpadla MONO TF, bylo 
používáno  čerpadlo staršího typu MTF -1. Čerpadlo MONO TF bylo umístěno na třídě 
63 105 ve vzdálenosti 50-60 m před místem plnění vaků. Pro stavbu žebra byly použity 
textilní vaky o rozměrech 1 x 1 x 2 m s plnícím rukávcem zajišťujícím automatické uzavření 
plnícího otvoru po vytažení dopravní hadice. Vaky se na třídě č. 63 105 instalovaly do 
zabudovaného prostoru za 1. sekcí v porubu pomocí dřevěných stojek ( viz obrázek). 

 

K vyplňování vaků směsí Wilfoam K na třídě 63 105 od umístění čerpadla k místu plnění 
byly požity VT  dopravní hadice Js 32. Celkové převýšení na dopravní trase bylo 5 m . 

Obsluhu čerpadla prováděli dva zaměstnanci ZBZS a jeden zaměstnanec ZBZS, který 
zajišťoval obsluhu u plnění vaků. Dne 13.5. 2009 bylo vyplněno 5 vaků v celkové délce žebra 
10 m, což činí při mocnosti sloje 0,8 m 8 m3 hmoty a dne 19.5. 2009  bylo vyplněno 6 vaků 
v celkové délce žebra 12 m, což činí při stejné mocnosti sloje  9,6 m3 hmoty. Na začátku 
provozu čerpadla bylo seřízeno množství dodávané vody na průtokoměru ( 50 l . min.1) a po 
celou dobu provozu čerpadla byla směs Wilfoamu K a vody stabilní. Chod čerpadla byl tichý, 
bezprašný a po seřízení potřebného množství vody obsluhoval čerpadlo 1 zaměstnanec. 
Dodávaná směs rmutu byla konzistentní, což se projevilo na kvalitě vyplňovaných vaků ( viz 
obrázky). 



 239 

                          

Po ukončení naplnění posledního vaku bylo čerpadlo propláchnuto vodou a bez další 
úpravy připraveno k dalšímu provozu. 
 
5. ZÁVĚR 

Zkušebním provozem na Dole Karviná závod Lazy  bylo ověřeno, že čerpadlo MONO TF 
ve srovnání s používaným čerpadlem MTF -1 je: 

1. menší a jednoduše ovladatelné 
2. má tichý a bezprašný chod    
3. jednoduše seřiditelné a s přesným poměrem vytvářené směsi 
4. bezúdržbový provoz                            
5. vyšší výkon 

Čerpadlo lze v důlních podmínkách použít pro vyplňování hrází, více výlomů, injektáž 
horniny i stavbu těsnících žeber. Konstrukce čerpadla splňuje představy o zaměstnanců 
pracujících v asanaci důlních děl  
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LONG DISTANCE PUMPING OF INJECTION RESINS, AN 
IMPORTANT CONTRIBUTION TO THE PRODUCTIVITY GROWTH 

IN THE MINING INDUSTRY 
 
Foreword 
Minova CarboTech emerged in the year 2000 from the companies Willich Fosroc and 
CarboTech Bergbau- und Tunnelbausysteme and has been a member of the Australian Orica 
Group since 2006. Orica is one of Australia's 40 largest listed enterprises and was established 
approximately 130 years ago as a supplier of explosives for the Victoria gold mines. Orica is 
globally active in the following business segments: 
Mining Services – World's leading supplier of commercial explosives and blasting 
systems 
Minova – Manufacturer and marketer of high quality speciality chemicals and bolts to 
support underground mining and tunnel operations. 
Chemicals– Leading manufacturer trader and distributor of chemicals to the mining, 
water treatment and other industrial markets. 
DuluxGroup – Marketer and manufacturer of premium branded products that enhance, 
protect and maintain the places in which people live and work.  
 

Minova CarboTech (MCT) is the world wide leader in injection and bolting technology 
and cavity filling. Injection and injection bolting technology are consistently gaining 
significance in the modern high-performance mining industry and are thus an essential part of 
the portfolio of Minova CarboTech. At the Essen location, technologies and products for rock 
control have been developed and produced for more than 30 years now. As a supplement to 
injection resins, cavity fillers, injection bolts and cartridge systems, the associated pump 
technology and the injection accessories are oriented toward the requirements of a modern 
efficient mining industry. 
 
A glimpse of the past 

Injection resins have been used in German coal mining for rock stabilisation for more than 
30 years. Until around the beginning of the 1990s, predominantly pneumatic and partially 
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hydraulically driven, simply functioning piston pumps and gear pumps were used for the 
processing of the two-component of injection resin. The location of the pumps was directly on 
the usage site at the T Junction of the face or in the face. The supply was achieved using cans 
or drums. The resin was directly absorbed from the cans/drums and conveyed up to 200 
meters.  

The philosophy was: the smaller, lighter and more mobile, the better the pump. 

Injection resin applications by means of mobile pumps directly from the container are  
characterised by:  
No constant availability of the injection medium 
High personnel requirements 
Low performance level 
Low quality standard, frequent dosing errors due to impurity 
High maintenance costs of the pumps, impurity and mechanical damage 
High transport outlay, cans must be driven in the face 
Manual can transport 
 
The path to new injection procedures 

Efficient mining operations require a high degree of exploitation, constant mobility of the 
drives as well as minimum construction times on the face / passage. The extensive multi seam 
mining and the depth-dependent increase of rock pressure make the highest demands on 
products and processes. If one wanted to increase performance despite the constantly 
increasing complexity of mining conditions, the development of efficient injection procedures 
was mandatory for one of the most demanding coal deposits.  
 
Development goals of the new injection process 

§  Increase of productivity 
§  Backup of the production 
§  Reduction of transportation costs 
§  Reduction of personnel requirements 
§  Reduction of maintenance costs 
§  High quality standard 
§  Permanent availability of the injection medium 
§  Improvement of ergonomics 
§ Reduction of accidents due to falling stone and coal 
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The greatest potential lay in the development of a remotely operable electrically driven 
modular pump system including the associated storage tanks. These tanks are designed in 
such a way that they have sufficient storage volume for an injection shift. The pump unit 
should be supplied using large volume reusable containers, which are refilled into the storage 
tank of the pump unit at the pump site.  
 
Long Distance Pumping-System CT-PM  
Pump unit 

 
 

The pump module consists of the two radial piston pump levels, the transfer gearbox with 
flanged electric motor and the required valves, safety devices, control devices and pressure 
limiting devices.  
 
Technical features of the Injection Pump CT-PM  

§ Conveyance distances up to 5000 m (dependent on flow rate, pipe line diameter 
and temperature) 

§ Electrically driven 
§ Radial piston technology 
§ High dosing accuracy 
§ Remotely operable  
§ Adjustable flow rate without pulsation up to 28 l/min 
§ High reliability 
§ Remote data transmission possible 
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Storage tank 

The storage tank for each component serves as a reserve and supply tank for the respective 
radial pump level and is equipped with overpressure protection, fill level monitoring and the 
filling device. 

 

The storage tanks are connected with the pump unit by means of a distinctive hose system 
and can be easily separated for transport. 
 
Reusable container 

The CT-PM is supplied by reusable containers with a filling volume of 1,000 litres. The 
container is filled at Minova with the respective component and transported to the mine. Here, 
it is brought underground and is refilled into the storage tank at the pump station. Empty, the 
reusable container is transported back to Minova, where it is checked and refilled. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 244 

 
Operation 
 

 
 

In general, long distance pumps are today installed centrally in the coalmine in order to 
supply entire mining fields from one location. If this is not reasonable, then the injection unit  
CT-PM is installed in the main or tailgate road of the coal face.  

The coal face is supplied by means of tubes and/or hose lines. Conveyance distances can 
reach 5,000 m depending on the cross section of the line, flow rate and temperature. The 
discharging of the injection resin in the face is achieved using tap connections, which are 
installed in accordance with operational requirements. The miner monitors the injection 
pressure in the rock using a pressure gauge, which is located on the mixing gun. The injection 
volume is manually regulated via the pump runtime. The CT-PM is switched on and off using 
the white valve on the mixing gun. 

Computer-aided control and supervision of the CT-PM with the option of data 
transmission above ground is possible, but not mandatory. 
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Schematic display of a Long Distance Pumping System 

 
Advantages of the Long Distance Pumping System CT-PM 
Increase and backup of the production by means of permanent availability of the 
injection resin with a high standard of quality. 
Injection option during the extraction.  
Reduction of transport costs. 
Reduction of maintenance costs. 
Reduction of personnel requirements. 
Improvement of ergonomics and occupational safety 
 
Summary 

Minova CarboTech has predominantly been promoting the introduction of long distance 
pumping technology in German coal mining since the mid 1990s.  

The central supply of coal faces enables an efficient usage of injection resin in all phases 
of operation. The permanent availability of the injection medium allows the user to 
immediately initiate measures as required for rock stabilisation. 

Setting up the pumps at a great distance from the point of extraction contributed to 
improvements and cost reductions in terms of logistics, maintenance and personnel 
requirements for rock injections. 

Based on present experience, it can be said that the long distance pumping technology of 
Minova makes an important contribution to the increase in productivity, injection quality and 
occupational safety in the mining industry. 
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VÝVOJ A HODNOCENÍ TĚSNÍCÍCH ZÁKLADKOVÝCH SMĚSÍ PRO 
LIKVIDACI HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL 

 
Anotace:  
Použití zpevněného zásypového materiálu pro likvidaci jámového stvolu je jedním ze způsobů 
bezpečné likvidace hlavních důlních děl.Základková směs využitelná jako výplňový materiál  
s příznivou vlastností vodonepropustnosti, je jedním z možných alternativ vhodných pro 
likvidaci jam. 
 

V řadě svislých důlních děl je značný průnik vod z horninového masivu. K utěsnění těchto 
přítoků může sloužit základkový materiál,který zajistí dostatečnou pevnost a těsnící 
účinky.Pro tyto požadavky byly navrženy základkové směsi na bázi betonů a popílkových 
směsí. 

 
1. SMĚSI NA BÁZI BETONŮ S PŘÍMĚSÍ BENTONITU 

Při návrhu nových receptur byly namíchány a odzkoušeny receptury na bázi betonu 
s přísadou bentonitu, které by byly použity zejména při výstavbě jámových zátek 
s vodotěsnícími účinky. Přísada bentonitu ve směsi měla docílit snížení vodopropustnosti, 
aniž by neovlivnila jiné zejména pevnostní vlastnosti betonu.  

Těsnící směs byla připravena na bázi betonu ve složení: 
Receptura s jedinou frakcí kameniva: 
Kamenivo frakce frakce 0/4 z kamenolomu Tovačov  1240 kg . m-3 

Cement Hranice CEM 42,5 R     500 kg . m-3 
Voda         400 kg . m-3 
Bentonit - Sabenil 65, výrobce Keramost a.s.,    0, 25 a 50 kg . m-3 

Maximální objemová hmotnost betonu    2190 Kg . m-3 

mailto:petr.otipka@vsb.cz
mailto:jiri.luks@vsb.cz
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Receptura s třemi frakcemi kameniva: 
Kamenivo frakce frakce 0/4 z kamenolomu Tovačov  620 Kg . m-3 

Kamenivo frakce frakce 4/8 z kamenolomu Hrabůvka  250 Kg . m-3 
Kamenivo frakce frakce 8/16 z kamenolomu Hrabůvka  370 Kg . m-3 
Cement Hranice CEM 42,5 R     500 Kg . m-3 
Voda         400 Kg . m-3 
Bentonit - Sabenil 65, výrobce Keramost a.s.,    0, 25 a 50 Kg . m-3 

Maximální objemová hmotnost betonu    2190 Kg . m-3 

 

Použitý bentonit s označením Sabenil 65, výrobce Keramost, a.s., je aktivovaný 
uhličitanem sodným pro zlepšení těsnících účinků bentonitu. 

Nižší objemové hmotnosti uvedených betonů charakterizují tekutou konzistenci čerstvého 
betonu, která je dopravitelná potrubím o průměru 100 mm. 

Z každé směsi bylo vytvořeno požadované množství zkušebních těles -  krychlí o rozměru 
150 x 150 x 150 mm, které byly uloženy buď ve vodní lázni (krychle označeny písmenem w) 
nebo ve vlhkém prostředí (krychle označeny písmenem a). Po 28-mi dnech byla zkušební 
tělesa podrobena zkoušce pevnosti v tlaku [1] a zkoušce metodou měření hloubky 
průsaku tlakovou vodou [2], výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 1 a 2. Ze zbylých 
krychlí byly odvrtány zkušební válcové vzorky, které byly podrobeny zkoušce 
plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti [3]. 

Tab. 1 – Výsledky pevností po 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí 

Pevnost v tlaku po 28-mi dnech (MPa) Označení Bentonit Kamenivo 

∅ w (uložení ve vodě) ∅ a (uložení ve vlhku) 

KJ0 0 % 1 frakce 24,77   100 % 23,57   100 % 

KT0 0 % 3 frakce 24,20   98 % 23,37   99 % 

KJ5 5 % 1 frakce 21,62   87 % 21,00   89 % 

KT5 5 % 3 frakce 21,09   85 % 19,47   83 % 

KJ10 10 % 1 frakce 20,26   82 % 19,31   82 % 

KT10 10 % 3 frakce 19,37   78 % 18,94   80 %  

Z uvedených výsledků je zřejmé, že pevnost v tlaku měřená po 28-mi dnech je vždy vyšší 
u vzorků, které byly uloženy ve vodní lázni, než u vzorků, které byly uloženy pouze ve vlhku. 
Rovněž vyšší nárůst pevností byl zaznamenán u zkušebních vzorků, ve kterých byla použita 
pouze jemná frakce kameniva. 
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Zkoušky pevnosti v tlaku s obsahem bentonitu vykazovaly o 20 % nižší pevnosti v tlaku, 
než vzorky bez přísady bentonitu. Snížení pevností v tlaku klesá s přísadou bentonitu. Beton 
KJ10 lze zařadit do třídy C 16/20. 

Při zkoušení vodotěsnosti vzorků metodou měření průsaku tlakovou vodou byly zjištěny  
rozdíly ve vodopropustnosti jak je znázorněno v tabulce č. 2.  Bylo zjištěno, že zkušební 
vzorky směsí s jedinou frakcí kameniva měly podstatně nižší průsak vody než zkušební 
vzorky směsí se třemi frakcemi kameniva a zkušební vzorky směsí s vyšším obsahem 
bentonitu ve směsi měly rovněž nižší propustnost než zkušební vzorky směsí s nižším 
obsahem bentonitu. 

Tab. 2 – Výsledky měření vodopropustnosti na tlakové stolici 

Průsaky zkušebních vzorků po 28-mi dnech (mm) Označení Bentonit Kamenivo 

∅ w (uložení ve vodě) ∅ a (uložení ve vlhku) 

KT0 0 % 3 frakce 125   100 % 141   100 % 

KT5 5 % 3 frakce 48   38 % 128   91 % 

KT10 10 % 3 frakce 39   31 % 114   81 % 

KJ0 0 % 1 frakce 42   34 % 46   33 % 

KJ5 5 % 1 frakce 26   21 % 42   30 % 

KJ10 10 % 1 frakce 24   19 % 35   25 %  

Značný rozdíl mezi zkušebními vzorky uloženými ve vodní lázni a zkušebními vzorky 
uloženými ve vlhku. Zkušební vzorky uložené ve vlhku vykazovaly podstatně vyšší 
vodopropustnost, než zkušební vzorky uložené ve vodní lázni. Pozitivní výsledky vykazuje 
beton KJ (jemná frakce) s 10% i 5% bentonitu, to je zvýšení nepropustnosti o 70% až 80%. 

Vodotěsnost byla doplněna metodou měření plynopropustnosti za trojosého stavu 
napjatosti [3]. Zkoušení uvedenou metodou bylo provedeno na zařízení, které vlastní Ústav 
geoniky AV ČR Ostrava.  

Při vlastním výpočtu plynopropustnosti je možno předpokládat viskozní (laminární) 
proudění a tedy pro výpočet koeficientu propustnosti použit Darcyho zákon (1): 

k  = ( )2
2

2
1

00

pp  S
pLQ2

−

⋅⋅⋅⋅ β
 (1) (1) 

Kde k - koeficient propustnosti (m2), 
 Q0 - množství plynu proteklého za 1 sekundu při referenčním tlaku p0 (m3. s-1), 
 β - dynamická viskozita (Pa .s), 
 L - výška vzorku (m), 
 p0 - referenční tlak (v našem případě se rovná p2) (Pa), 
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 S - plocha vzorku kolmá ke směru proudění plynu (m2), 
   p1  - počáteční tlak protékajícího plynu (Pa), 
 p2 - konečný tlak protékajícího plynu (Pa). 

Propočet na koeficient filtrace - propustnosti vzorku vodou o různé teplotě, jelikož se 
zvyšující hloubkou důlní jámy se zvedá teplota s hloubkou. Teplota vzduchu i důlní vody 
dosahuje v 800 m přibližně 40 - 50 °C. Se zvyšující se teplotou vody vzrůstá i její kinetická 
viskozita, kterou je nutno ve výpočtu zohlednit, tak jak je uvedeno v níže uvedené rovnici (2): 

vk  = 
γ

gk ⋅  (m . s-1) (2) 

Kde kv - koeficient propustnosti vody (m . s-1), 
 k - koeficient propustnosti (m2), 
 g - tíhové zrychlení (m . s-1), 
 γ - kinematická viskozita vody za normálního tlaku 0,1 MPa [10] 
     při teplotě 10 °C - 1,30 . 10-6 (m2 . s-1),  
     při teplotě 20 °C - 1,00 . 10-6 (m2 . s-1), 
     při teplotě 50 °C - 5,53 . 10-7 (m2 . s-1). 

Veškeré naměřené a přepočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 3, hodnoty propustnosti 
vzorků při teplotě vody 50 °C jsou znázorněny v grafu na obr. 1. Vliv zvýšení teploty vody se 
projeví v propustnosti za trojosého stavu napjatosti pouze v hodnotě z       2,33 . 10-13 na 5,48 . 
10-13. 

Tab. 3– Hodnoty propustnosti materiálu za trojosého stavu napjatosti 

Propustnost vzorků pro různá média (m . s-1) Ozna-

čení 

Obj. hmot. 

(kg.m-3) dusík voda (10 °C) voda (20 °C) voda (50 °C) 
KJ0a 2039 3,01 . 10-17 2,27 . 10-10 2,95 . 10-10 5,39 . 10-10 
KJ0w 2048 2,86 . 10-18 2,16 . 10-11 2,81 . 10-11 5,07 . 10-11 
KJ5a 2042 3,53 . 10-18 2,66 . 10-11 3,46 . 10-11 6,26 . 10-11 
KJ5w 2034 4,09 . 10-19 3,09 . 10-12 4,01 . 10-12 7,25 . 10-12 
KJ10a 2045 5,35 . 10-19 4,04 . 10-12 5,24 . 10-12 9,49 . 10-12 
KJ10w 2054 3,09 . 10-20 2,33 . 10-13 3,03 . 10-13 5,48 . 10-13  
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Obr. 1 – Graf propustnosti materiálu při teplotě 50 °C  

 

Sloupcový graf č. 1 charakterizuje propustnosti betonu s jemnou frakcí kameniva, přičemž 
výrazný rozdíl je mezi vodním a vlhkém uložení, což potvrzuje účinnost bentonitu ve vodě. 

Rozdíly koeficientu propustnosti za trojosého stavu napjatosti u zkušebních vzorků bez 
přísady bentonitu a s přísadou 10 % bentonitu se projeví zvýšením o dva řády, tedy z KJ0w - 
5,07 . 10-11 na KJ10w - 5,48 . 10-13. 

Betony s přísadou bentonitu mají příznivé vodotěsnící i plynotěsnící účinky, které lze 
adekvátně aplikovat při stavbě jámových zátek či při likvidaci jámové tůně popř. 
jámového stvolu zaplněného vodou. Vodní uložení dokonale nabudí přísadu bentonitu a 
dojde tak k maximálnímu „nabobtnání“ směsi a zaplnění celého likvidovaného prostoru. 

 
2. SMĚSI NA BÁZI POPÍLKŮ, CEMENTU A BENTONITU 

Dosud používané popílkocementové směsi pro likvidaci důlních děl byly rovněž ověřeny 
s přísadou bentonitu Sabenil 65, výrobce Keramost a.s. 

Popílky použité do zkušebních směsí dosahovaly různého chemického složení, jak je 
uvedeno v tabulce č. 4. Z této je patrné, že největší rozdíl je ve volném CaO, které u fluidních 
popílků je až trojnásobné. 
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Tab. 4 – Chemické složení použitých popílků 

Parametr Fluidní popílek Kladno Fluidní popílek Třinec Popílek Přerov 

SiO2 50,5 ± 1,1 42,6 ± 1,0 53,5 ± 2,2 

CaO 6,8 ± 0,3 9,9 ± 0,3 2,45 ± 0,6 

Al2O3 27,3 ± 1,0 24,4 ± 1,0 24,2 ± 1,0 

Uhličitany jako CO2 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,65 ± 0,2 

Sírany jako SO3 1,9 ± 0,1 5,8 ± 0,2 0,55 ± 0,6  

Z každé směsi bylo vytvořeno požadované množství zkušebních těles -  krychlí o rozměru 
150 x 150 x 150 mm, které byly uloženy vlhkém prostředí, kdy následně tyto byly podrobeny 
zkoušce pevnosti v tlaku [1] po 1 nebo 7-mi 14-ti a 28-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí, aby 
mohla být vytvořena uvedená křivka nárůstu pevnosti. 

Uvedené pevnostní hodnoty byly zaznamenány v tab. č. 5, kdy z naměřených hodnot byly 
vytvořeny dva grafy viz. obr. 2 a 3, ve kterých byl zaznamenán regresní vývoj pevnostních 
parametrů. 

V prvním níže uvedeném grafu znázorněném na obrázku č. 2 jsou vytvořeny 3 křivky 
nárůstu pevnosti v rozmezí 1 až 28 dnů, směsí K5, T5 a P5, tedy popílkových směsí 
s obsahem 5% cementu a s obsahem 10% bentonitu. Z grafu je zřejmé, že směs fluidního 
popílku K5 má nárůst pevnosti plynulý, který po 28-mi dnech zrání nabývá pevnosti 
přesahující hodnotu 4 MPa a směs popílku T5 má nárůst pevnosti pozvolný, který po jednom 
dni tuhnutí a tuhnutí nevykazuje měřitelnou pevnost a zřetelný nárůst pevnosti probíhá mezi 7 
až 14 dnem a rovněž přesahuje hodnoty 4 MPa, hodnota pevnosti směsi P5 je sice pozvolná, 
nicméně nepatrná nepřesahující ani hodnotu 0,5 MPa. 

Tab. 5 – Průměrné výsledky zkoušek směsí na bázi popílku, cementu a bentonitu  

Přísady (%) Pevnost v tlaku měřená po 1, 7, 14 a 28 dnech (MPa)   Ozna-

čení 

Po-

pí- Bent. CEM 1den 7 dnů 14 dnů 28 dnů 

K10 K 10 10 0,63 3,74 - 4,76 

K5 K 10 5 0,48 1,56 - 4,13 

T10 T 10 10 - 1,73 4,09 4,76 

T5 T 10 5 - 1,06 3,72 4,40 

P10 P 10 10 - 0,79 1,06 1,66 

P5 P 10 5 - 0,11 0,14 0,15 

Vysvětlivky :  K – fluidní popílek z teplárny Kladno odebraný z čistírny pod silem, T – fluidní popílek z energetiky 

Třinec odebraný z kotlů 11-12, P – popílek Přerov, cement Hranice CEM 42,5 R. 

 



 252 

Logaritmická regrese - bez průměrů y = 2,4141Ln(x) - 3,3121
R2 = 0,8834

y = 0,0313Ln(x) + 0,0486
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Obr. 2 – Logaritmická regrese nárůstů pevností směsí s použitím 5% cementu 

 

Uvedené pevnosti jasně ukazují, že fluidní popílky s volným CaO společně 
s cementem mají latentní hydraulické vlastnosti, které vykazují znatelně vyšší pevnosti, 
než nefluidní popílek z teplárny Přerov. 

V grafu znázorněném na obrázku č. 3 jsou vytvořeny 3 křivky nárůstu pevnosti v rozmezí 
1 až 28 dnů, směsí K10, T10 a P10, tedy popílkových směsí s obsahem 10% cementu a 10% 
bentonitu. 
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Obr. 3 – Logaritmická regrese nárůstů pevností směsí s použitím 10% cementu 

Zde je zřejmé, že na směs fluidního popílku K10 má příznivý vliv vyšší obsah cementu, 
který uspíšil nárůst pevnosti a již po 7-mi dnech tuhnutí a tvrdnutí vykazují zkušební vzorky 
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pevnostní hodnoty kolem 4 MPa. Směs fluidního popílku T10 má nárůst pevnosti pomalejší, 
který se radikálně začíná projevovat až po 7-mi dnech zrání a po 14 dnech přesahuje 
pevnostní hodnoty 4 MPa. Opět uvedené pevnosti zřetelně ukazují, že fluidní popílky 
s vysokým množstvím volného CaO mají latentní hydraulické vlastnosti a společně 
s cementem mají pucolánové vlastnosti, které velmi příznivě ovlivňují pevnost celé směsi. I u 
směsi popílku P10 je zřejmé, že vyšší obsah cementu ve směsi příznivě ovlivnil nárůst 
pevnosti, ovšem i tak zkušební vzorky po 28-mi dnech zrání nepřesáhly pevnost v tlaku 2 
MPa a proto využití popílku z teplárny Přerov pro likvidaci hlavních důlních děl bylo 
irelevantní. 

Po 28-mi dnech zrání byla zkušební tělesa každé navržené směsi podrobena zkoušce 
metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou [2], ovšem výsledky zkoušek navržených 
směsí metodou měření hloubky průsaku tlakovou vodou prokázaly, že ani jedna 
z navržených popílkových směsí s přísadou cementu a bentonitu nemá vodotěsnící 
účinky. 

 
[1] ČSN EN 12390-3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

Září (2002). 
[2] ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 

vodou. Květen (2001). 
[3] Kožušníková, A. – Konečný, P. Jr.: Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu 

napjatosti, Sborník – Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a 
ekologii, Institut fyziky VŠB – TU, Ostrava (1998). 
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ÚNOSNOST OCELOVÉ VÝZTUŽE OO-O-19 V ZÁVISLOSTI  
NA ZPŮSOBU ZALOŽENÍ 

 
Anotace 
The paper presents the problem of interaction between the steel arch support  and 
surrounding rock mass. Both quantitative and qualitative character of this interaction is 
largely  dependent on the   properties of the filling in the space between the steel arch and 
ground. Method and quality of the filling belong to  very important technological factors 
affecting the load transfer to the steel  arch support  and, consequently, the  bearing capacity 
of the support as well.  

Příspěvek se zabývá problematikou interakce výztužního oblouku s okolním horninovým 
prostředím. Kvantitativní i kvalitativní charakter této interakce závisí do značné míry na 
charakteru a vlastnostech základky mezi výrubem a obloukovou konstrukcí. Způsob a kvalita 
založení je  velmi významným technologickým faktorem ovlivňujícím charakter přenosu 
zatížení na samotnou obloukovou výztuž a je tedy i jedním z určujících faktorů únosnosti  
výztužní konstrukce 
 
1.ÚVOD 

V rámci tohoto příspěvku jsou prezentovány  výsledky numerické analýzy interakce 
ocelové obloukové výztuže 00-0-19  profilu  TH36 s kloubovým podepřením se třemi typy 
základky: 

1) ruční základka 
2) betonová základka 
3) základka s využitím základkových polštářů 

První dva typy představují souvislý typ základky, třetí varianta má charakter bodového 
založení v jednotlivých diskrétních částech přiléhajících k výztužní konstrukci.  

mailto:eva.hrubesova@vsb.cz
mailto:josef.aldorf@vsb.cz
mailto:lukas.duris@vsb.cz
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Analýza byla provedena s využitím deformační numerické metody, jejíž principem je 
rozdělení konstrukce na určitý počet přímých prutů, jejichž deformace od uvažovaného 
zatížení musí splňovat podmínky spojitosti deformací konstrukce jako celku. V jednotlivých 
dělících bodech (uzlech) konstrukce jsou pak lokalizovány jednak výslednice vnějších sil a 
dále rovněž pružiny, umístěné kolmo ke každému z prutů, umožňující simulovat vliv 
pasivního odporu. Z podmínek rovnováhy vyjádřených složkami posunů v jednotlivých 
bodech konstrukce při respektování podmínky spojitosti deformací celé konstrukce a 
příslušných okrajových podmínek deformace konstrukce dostáváme výslednou soustavu 
lineárních rovnic pro stanovení hodnoty svislého a vodorovného posunu a hodnoty pootočení  
v každém uzlu. Na základě vypočtených  hodnot posunů jsou pak následně  stanovovány 
hodnoty vnitřních sil a pasivních odporů na počátku a na konci každého prutu konstrukce.  

Obrazec pasivních odporů není při aplikaci této metody zadáván explicitně, ale je funkcí 
zatížení a tuhosti systému hornina – výztuž a  je stanovován až v rámci realizovaného 
iteračního výpočtu. Pasivní odpor K může být aktivován pouze v místech  zatlačování 
konstrukce  do obklopujícího  prostředí, jeho velikost je závislá na deformačních parametrech 
obklopujícího  prostředí, poloměru výztužního oblouku a velikosti posunu u směrem do 
obklopujícího prostředí : 

 

kde Eh – modul pružnosti obklopujícího prostředí 
       µh – Poissonovo číslo obklopujícího  prostředí 

a- poloměr výztužního oblouku 
k – součinitel pasivního odporu  

Dle tohoto vztahu lze ve výpočtu zohledňovat variantní přetvárné charakteristiky 
obklopujícího prostředí a tím simulovat i vliv různých typů základky konstrukce, která navíc 
může být lokalizována pouze v určitých částech na rubu konstrukce. 

Uvedená výpočetní metodika je implementována ve výpočetním systému REVYZ, který 
byl vytvořen na katedře geotechniky a podzemního stavitelství FAST VSB-TU Ostrava.  

Analyzovaný výztužní oblouk byl rozdělen ekvidistantními uzly na 30 dílčích prutů délky 
cca 40 cm, tato délka prutu odpovídá velikosti základkových polštářů a umožňuje tak jejich  
variabilní rozložení po obvodu konstrukce (obr.1).  
Konkrétně byly modelovány následující varianty a podvarianty základky: 
I)  ruční základka (spojitá): 
    Ia) velmi kvalitní ruční základka Ez=60 MPa 
    Ib) běžně prováděná ruční základka Ez= 10 MPa 
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II)  betonová základka (spojitá):  
podvarianty IIa)-IId) odpovídaly variantním modulům pružnosti materiálu základky Eh= 
500 MPa, 1000 MPa ,2000 MPa ,5000 MPa. 

III) základkové vaky-polštáře (bodový typ základky): 
  podvarianty IIIa)-IIId) odpovídaly variantním modulům pružnosti materiálu 

v základkových polštářích Eh= 500 MPa, 1000 MPa ,2000 MPa ,5000 MPa. 

Ve všech variantách byla při výpočtu koeficientu pasivního odporu uvažována identická 
hodnota Poissonova čísla µh=0.2, poloměry výztužního oblouku byly zadávány dle 
odpovídajících poloměrů  jednotlivých částí obloukové výztuže 00-0-19. 
Aktivní spojité rovnoměrné zatížení konstrukce bylo uvažováno 100 kPa, 200 kPa, 300 kPa. 
 
2. VÝSLEDKY ANALÝZY 

Výsledky řešení matematického modelu jsou uvedeny v následujících obrázcích: 
 

 
Obr. 1 Schema modelu a rozmístění základkových vaků 

 

 
Obr. 2 Průběh ohybových momentů při běžné základce 
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Obr. 3 Průběh momentů při velmi kvalitní základce 

 

 
Obr. 4 Průběh momentů při betonové základce 

 

 
Obr. 5 Průběh momentů při aplikaci základových vaků 
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Obr. 6 Vliv způsobu založení na velikost ohybových momentů 

 

 
Obr. 7 Vliv kvality základky na průběhy ohybových momentů 

 
 

 
Obr. 8 Vliv způsobu založení na průběh ohybových momentů při Ep = 500 MPa 
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Obr. 9 Změny velikosti vnitřních sil v závislosti na způsobu založení 

 

 
Obr. 10 Hodnoty napětí v základkových polštářích v závislosti na zatížení oblouku 

 

 
Obr. 11 Změny ohybových momentů v klenbě a bocích výztuže v závislosti na způsobu 

založení 
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obr. 12 Hodnoty napětí v krajních vláknech průřezu tvar. tyče TH36 

 
 

 
Obr. 13 Návrhový graf pro ocelovou výztuž 00-0-19 (TH36)  
Hf – efektivní hloubka díla (m), σR  - pevnost hornin v tlaku (MPa) 
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Zobecněné závěry studie vlivu způsobu založení lze formulovat takto: 

1.  kvalita základky,vyjádřená velikostí požadovaných přetvárných vlastností základkového 
materiálu podstatně ovlivňuje velikost vnitřních sil ve výztuži a tím i její únosnost 

2. přetvárné vlastnosti základkového materiálu by neměly být menší než 500-1000 
MPa,pevnostní vlastnosti hrají významně menší roli (požadovaná pevnost základkového 
materiálu nepřekračuje cca 0,5 MPa, není-li požadována součinnost základky při přenosu 
zatížení (víceplášťová výztuž)) 

3. rozdíl mezi plnou základkou z betonového materiálu a založením základkovými 
vaky(polštáři) je z hlediska vlivu na velikost vnitřních sil méně podstatný a plné založení 
oproti založení vaky sníží velikost ohybových momentů pouze o cca 5 procent.Lze 
tvrdit,že náhrada plné základky pomocí vaků je stabilitně ekvivalentní. 

4.  zpracovaný návrhový graf na obr.č.13 dokládá,že únosnost profilové tyče TH 36 pro 
průřez OO-O-19  při vzdálenosti oblouků 0,7 m pokrývá požadavky stabilizace pro 
všechny typy nadloží v širokém rozmezí poměru hloubky díla a pevnosti hornin 

 
Literatura: 

Konečný P. a kol. Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených 
k dvojímu použití. Ústav geoniky AV ČR, Ostrava 2009 
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RÓŻNICE W NOŚNOŚCI PASA PODSADZKOWEGO POD 

DZIAŁANIEM SIŁ ŚCISKAJĄCYCH W ZALEŻNOŚCI OD 

MATERIAŁU KONSTRUKCYJNEGO 

 

ROZDÍLY V ÚNOSNOSTI ŽEBRA PŘI JEHO TLAKOVÉM ZATÍŽENÍ 

PODLE DRUHU STAVEBNÍHO MATERIÁLU 

 

LINEAR SUPPORT – DIFFERENCES IN BEHAVIOUR UNDER 

COMPRESSIVE LOAD FOR DIFFERENT CONSTRUCTION MATERIALS 

 
Streszczenie: 

Minova Ekochem od 17 lat wspomaga górnictwo podziemne w rozwiązywaniu problemów technicznych. 

Jednym z takich zadań jest zapewnienie ochrony chodnika ścianowego w jednostronnym otoczeniu zrobami. 

W referacie przedstawiono przegląd istniejących rozwiązań materiałowo-technologicznych. W pierwszej części 

przedstawiono przegląd rozwiązań techniczno - materiałowych stosowanych na świecie z odniesieniem do 

aktualnej oferty Minova. W drugiej części omówiono teoretycznie i praktyczne zagadnienia związane 

z charakterem pracy tych rozwiązań w polu naprężeń ściskających. 

Summary: 

Minova Ekochem assisted for 17 years in solving technical problems for underground mining. One of such task 

is to protect the haulage in long wall unilateral goabs environment. The paper presents a review of existing 

materials and technological solutions. The first part provides an overview of material and technology solutions 

used in the world with reference to the current Minova’s offer. In the second part theoretical and practical issues 

were discussed in the related to the nature of work in compressive load field. 

WSTĘP 

Niniejszy referat jest rozwinięciem prezentacji przedstawionej na zeszłorocznych 

seminariach. W tym roku został położony nacisk na konkretne rozwiązania materiałowo-

technologiczne w odniesieniu do spodziewanych efektów technicznych. 

Eksploatując pole wydobywcze zazwyczaj przechodzi się do nowej ściany pozostawiając płot 

węglowy i drąży się nowe wyrobiska. Opierając się o kalkulacje związane z wykonaniem 

mailto:wojciech.wezik@minovaint.com


 263 

nowego wyrobiska oraz o koszty związane z utrzymaniem istniejącego, szala ekonomiczna 

przeważa zdecydowanie za utrzymaniem chodników w jednostronnym otoczeniu zrobów. 

Problem ten narasta się wraz ze schodzeniem eksploatacji na niższe poziomy. Wzrost 

ciśnienia górotworu powoduje konieczność zagęszczenia obudowy przy jednoczesnym 

zwiększeniu jej przekroju, dla zwiększenia ilości przepływającego powietrza niezbędnego do 

likwidacji zagrożeń wentylacyjnych.  

SPOTYKANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

Pasy podsadzkowe 

Budowane są 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. 

Mogą być stosowane także worki kontenerowe szyte pod konkretne rozwiązanie. Do tak 

przygotowanego szalunku wtłaczano pierwotnie anhydryt (górnictwo niemieckie) [1]. 

Obecnie stosuje się najczęściej materiały podsadzkowe na bazie mieszaniny popiołów lotnych 

z cementem portlandzkim. Podsadzka tego rodzaju ma konsystencję plastyczną, co zapobiega 

nadmiernym stratom poprzez zazwyczaj niezbyt szczelny szalunek. Stosowanie do pasów 

podsadzkowych spoiw wysokowydajnych HYG, takich jak TEKBLEND, wymaga użycia 

bardziej szczelnych worków kontenerowych ze względu na płynną konsystencję zawiesiny. 

Obecnie ze względu na wymagania związane z antyelektrostatyką i palnością stosowane są 

pojemniki Minobag wykonywane z trudnopalnego i antystatycznego płótna podsadzkowego 

PP-fabric G04 [3]. 

 
Zdjęcie 1. Widok na chodnik otoczony jednostronnie pasem podsadzkowym z Tekblendu 

(materiały własne). 

Słupy podsadzkowe 

Poza Europą jedną z najpowszechniejszych metod budowania trwałych podpór są pojemniki 

wypełnione różnego typu materiałami wiążącymi. W USA dominują dwa ich typy. Są to 
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pojemniki sztywne typu „can”. Zbudowane są one z beczki stalowej wypełnianej spoiwem. 

Kontakt ze stropem uzyskiwany jest poprzez zastosowanie wykładki z drewna lub z 

dodatkowego worka podsadzkowego. Jest to najtańsza technologia. Ma ona jednak poważne 

ograniczenie – beczki zajmują znaczną objętość w trakcie transportu. Ponadto wymagają 

dodatkowych prac związanych ze starannym przygotowaniem podłoża oraz z uzupełnieniem 

przestrzeni pomiędzy stropem i górną powierzchnią słupa. 

  
 

Zdjęcie 2. Widok nowoczesnego słupa podsadzkowego – konstrukcja zbrojona drutem 

stalowym. Wysokość 3,8 m; średnica 0,76 m; nośność 150 ton przy konwergencji 5 cm; 

wypełnienie Tekpak (Minova USA). 

Znacznie ciekawszym rozwiązaniem są słupy wykonane z tkaniny zbrojonej spiralnym 

drutem (zdjęcie 2). Konstrukcja ta pozwala na łatwe dopełnienie słupa spoiwem do samego 

stropu - nie są potrzebne dodatkowe środki do wykładki. Przy jednoczesnym podawaniu 

materiału wypełniającego z powierzchni lub z centralnej instalacji podsadzkowej, możliwe 

jest uzyskiwanie znaczących postępów prac przy jednocześnie niskim nakładzie pracy. 

W USA metoda ta stosowana jest łącznie z systemem Tekpak. Jest to dwukomponentowy 

produkt mineralny. Przygotowuje się go zazwyczaj na powierzchni i tłoczy osobnymi 
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rurociągami na miejsce przeznaczenia. Bezpośrednio przed workiem podsadzkowym obie 

linie są spinane i przez mieszalnik statyczny materiał jest wtłaczany do pojemnika gdzie 

wiąże w ciągu kilku minut.  

Kaszty drewniane 

Kaszty drewniane są jednym z najstarszych rozwiązań stosowanych w górnictwie. 

W ostatnich latach nastąpił jednak znaczący postęp w ich jakości i technicznym 

dopracowaniu. Australijska firma Strata opatentowała i wprowadziła na rynek system Link-n-

Lock, który pozwala na teoretycznie pełne wykorzystanie wytrzymałości użytego drewna. 

Również jakość surowca – stosuje się w nich twarde drewna liściaste – wydatnie powiększyły 

możliwości tego rozwiązania. System ten spotyka się ze sporym odzewem ze strony kopalni i 

ma swoje pozytywne miejsce w utrzymaniu wyrobisk. 

 
Zdjęcie 3. Kaszt drewniany Link-n-Lock w trakcie budowy [4]. 

Kaszty żelbetowe 

Metoda ta jest raczej rzadko spotykana. Stosuje się ją między innymi w niektórych kopalniach 

Donbasu (Ukraina) czy w USA [4]. Układane są tam stosy dla zapewnienia podporności w 

wyjątkowo trudnych warunkach wysokiego ciśnienia górotworu. Ich wysoka masa i trudności 

w transporcie ograniczają zastosowanie tego rozwiązania do krajów gdzie koszty pracy są 

relatywnie niskie  lub brak jest innych rozwiązań o wysokiej natychmiastowej podporności.. 

Metoda kombinowana – kotwienie wysokie z pasem izolacyjnym 

Połączenie tych dwóch metod zdobywa coraz większe uznanie ze względu na 

niespodziewanie korzystne efekty. Chodnik jest kotwiony wzdłuż wyrobiska od strony 

zawału lub w osi szeregiem kotew strunowych wklejanych na ładunkach LOKSET lub 
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LOKSET-PUR. Można osadzać je również na klejach mineralnych przeznaczonych do kotwi 

linowych, jak np. CEMENT KL. 

Jeśli zachodzi konieczność izolowania zrobów od chodnika, po przejściu frontu ściany, 

budowany jest pas z użyciem lekkich materiałów wypełniających jak na przykład Durafoam 

czy Pianocem B. Podobnie jak w klasycznym pasie podsadzkowym, worki kontenerowe 

wypełniane są pianą cementową. Układ taki pozwala na zachowanie pełnej szczelności 

wyrobiska nawet przy znacznej konwergencji. 

 
Rysunek 1. Schemat wykonania pasa wzmacniającego (po lewej) oraz sposób zabudowy 

skrzyżowania ściany z chodnikiem podścianowym – rzut poziomy (po prawej). 

RÓŻNICE W ZACHOWANIU SIĘ POD OBCIĄŻENIEM 

Zachowanie się konstrukcji pod obciążeniem warunkuje nie tylko rodzaj użytego materiału 

konstrukcyjnego. Znaczący wkład daje sama konstrukcja elementu i sposób jego 

zabudowania. Może to znaczący sposób zmienić przede wszystkim nośność maksymalną 

elementu jak i charakter jego zniszczenia. 

a. b. 

   
c. d. 
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Rysunek 2. Przebieg krzywej naprężenie różnych rozwiązań konstrukcyjnych: a. kaszt 

drewniany Link-n-Lock; b. słup zbrojony drutem spiralnym wypełniony Ekopianą; c. słup 

niezbrojony wypełniony spoiwem Minobet; d. słup zbrojony po obwodzie drutem stalowym i 

wypełniony Tekpakiem [2, 3]. 

Na Rysunku 2 został przedstawiony przegląd sposobu pracy typowych rozwiązań 

konstrukcyjnych. Zostały one dobrane pod kątem charakteru zniszczenia dla przedstawienia 

możliwości jego kształtowania. Krzywe 2a. i 2b. mimo zbliżonego przebiegu stanowią 

zupełnie inne rozwiązania. Pierwsze z nich to kaszt drewniany Link-n-Lock. Po wstępnym 

zakresie odkształceń sprężystych krzywa wypłaszcza się przechodząc w zakres miażdżenia 

struktury drewna z postępującym wzmocnieniem aż do momentu całkowitego zniszczenia 

konstrukcji. Podobne zjawiska zachodzą w pianobetonie umieszczonym w zbrojonym 

spiralnym drutem pojemniku. Po przejściu przez zakres odkształceń sprężystych następuje 

niszczenie struktury komórkowej i z stopniowe zagęszczanie struktury. Zniszczenie 

konstrukcji może nastąpić dopiero po całkowitym zniszczeniu struktury porów i 

jednoczesnym rozerwaniu zbrojenia pojemnika. 

Zasadniczo inny charakter zniszczenia obserwowany jest dla materiałów litych. W przypadku 

słupa niezbrojonego (Rys. 2 c.), po przekroczeniu naprężenia granicznego następuje szybko 

praktycznie całkowita utrata nośności. Rzecz ma się zupełnie odmiennie dla słupa zbrojonego 

drutem spiralnym (Rys. 2 d.). Po osiągnięciu naprężenia granicznego następuje co prawda 

znaczący spadek nośności, jednak utrzymywana jest ona na poziomie 50% nośności 

maksymalnej do osiągnięcia około 15% odkształcenia względnego. Doświadczenia pokazują 

[1], że dalsza manipulacja grubością i gęstością zbrojenia pozwala na osiągniecie prawie 

pełnego wachlarza sposobu zniszczenia od kruchego do pseudoplastycznego. 

PODSUMOWANIE 

Dzisiejsze rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne pozwalają w pełny sposób kształtować 

sposób pracy elementów podporowych służących do ochrony chodników w jednostronnym 
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otoczeniu zrobów. Zarówno szybkość uzyskiwania podporności, jak i nośność końcowa, 

mogą być regulowane praktycznie w pełnym zakresie. Wobec takiej sytuacji najistotniejszym 

problemem pozostaje przygotowanie technologii realizacji tych konstrukcji w rzeczywistych 

warunkach kopalni. Z tego punktu widzenia najbardziej korzystne jest użycie słupów 

podsadzkowych. Aspekt ten okazuje się szczególnie korzystny dla budowli zawierających 

wiele powtarzalnych elementów, przy jednoczesnym łatwym dostępie do instalacji 

podsadzkowej. Przy zastosowaniu właściwego sprzętu i środków, metoda ta pozwala uzyskać 

szybką wczesną podporność i jednocześnie wysoką sztywność. Nakład pracy jest przy tym 

minimalny i sprowadza się zasadniczo do podwieszenia worka pod stropem, i wypełnienia go 

mieszanką wiążącą. 

Zaproponowane rozwiązania powinny dobrze sprawdzać się w rejonach, gdzie słupy stanowią 

jedyny środek ochrony wyrobiska. W rejonach, gdzie na przykład zroby muszą być chronione 

przed migracją powietrza ze względu na niebezpieczeństwo zaistnienia pożarów 

endogenicznych lub gdy występuje znaczna emisja metanu do powietrza wentylacyjnego, 

konieczna jest dodatkowa izolacja. Doświadczenia pokazują, że wypełnianie przestrzeni 

pomiędzy kasztami czy słupami nie daje pełnej szczelności w pełnym okresie eksploatacji. W 

takich sytuacjach wydaje się korzystniejsze zaproponowanie metody kombinowanej – 

kotwienia długiego z izolacją zrobów pasem wykonanym z piany cementowej. W tym 

układzie dwóch środków technicznych uzyskujemy najlepsze połączenie– podporę od 

długiego kotwienia i skuteczną izolację w szerokim zakresie konwergencji ze strony pasa 

izolacyjnego z piany DURAFOAM. 
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