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TENSIONABLE CABLE BOLTS 

 

Agenda 

• Primary support & value proposition 

• Unique product features 

• Technical data sheets  

• Component parts & Lab trials 

• Underground installations 

MSHA accept partially encapsulated, pretensioned cables as primary support therefore there 

is a demand in the USA (and elsewhere) for these systems. 

 

 

TCB as primary support  
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Extract from value proposition model 

 

 

Unique product features 

• ‘Resin to plate’ tension in the cable. Others can only tension the stiffener. 

• Consistently higher primary installed torque / tension, without ‘bleed off’. At 15,000 

lb, almost double current market capability. 

• Patented plate & threaded cylinder design, upon installation, ‘locks in’ the pretension. 

• Easier installation in low height entry. Shorter stiffener requirement compared with 

current practices. 

• Correct resin mix (anchor) guaranteed. Some in the marketplace can be installed 

without correct resin mixing. 
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TCB Technical data sheet extracts 

Minova’s patented* Tensionable Cable Bolt (TCB) System offers an advances support 

system with all the installation versatility of the traditional cable bolts while providing the 

ability to tension the cable during the normal roof bolting cycle. The TCB System provides 

compression into the roof and ensures “top-to-bottom” tension of the cable, which places the 

anchorage higher in the roof structure to eliminate “anchorage shock” during loading. 

The TCB System can be used for primary support and as secondary support in applications 

where traditional cable bolts are used and enhanced beam building is needed. Common 

application areas include: tail gates, bleeder, recovery room, set-up room, head gates, 

intersections and other mine areas where longevity and additional support is required. 

 

Convenience. Safety. Efficiency. 

 Uses existing bolting equipment 

 Enhanced beam building with tension up to 15,000 lbs. 

 Can be used as a primary support and installed right after mining 

 Reduces the need for secondary support 

 Reduces or eliminated the need for expensive cribbing or standing supports 

 Available in long, one-piece bolts for any seam height 

 Lowers cost by allowing installation during normal bolting operation 

 Strengthens and reinforces roof structures 
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Specifications: 

 

Material 

0.6” Gr270K 

Strand 

Black, Indented 

 

Borehole 

1” or1-3/8” 

 

Ultimate Load 

Nominal 30 tons 

 

* Patent 

US7625155B1

 

TCB System Components and Installation Procedure 

Cable Components Plates 

Tensionable Cylinders Dome plates 

One hex nut Flat plates 

One hardened washer Plates designed for site conditions 

Cut to length 0.6” OC strand cable, 

indented 

Resin 

One – 2 piece wedge set 1-3/8” hole – TCB cartridges, speed varies 

depending on site conditions 

One stiffener 1” hole – TCB cartridges, speed varies depending 

on site conditions, also 1” hole will require 

reaming bottom 6” of the hole to a 1-3/8” hole 

 

 

1. Drill hole at proper diameter (1” or 1-3/8”) and depth. 

2. Insert appropriate Minova resin cartridge. It is critical that resin cartridges are inserted all 

the way to the top of the borehole before cartridges are broken. This is accomplished by 

pushing the cartridge with the Cable Bolt. 

3. Push the Cable Bolt to the top of the borehole. It may be necessary to push Cable Bolt by 

hand (or with the bolting machine) before bolt head can be inserted into the wrench. 

4. Once the Bearing Plate reached within 1/16” to 1/8” of the roof, reverse spin bolt to ensure 

complete mixing of resin, counter-clockwise direction only. 

5. Stop rotation. 

6. Hold Cable Bolt for the specified resin set time. 

7. Apply torque with bolting machine in accordance with approved roof control plan. 
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TCB end fittings 

 

 

 

TCB 0.6” Ø indented galvanized strand  Ready to go! 

                

 

 

TCB research centre pull tests      TCB wrench 
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TCB installation 

 

 

Installed TCB’s, torque testing, channel & channel plate 

 

TCB & channel for secondary ground control 



 

 7

 

 

Insitu TCB pull testing 

 

 

TCB’s with pressure cells measuring installed pre-load 
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MINOVA’S NEW DEVELOPED INJECTION MATERIALS 

 

Annotation: 

With the product range of the new generation CarboStop 1C PU systems and the 2C PU 

system CarboPur SL Minova faced the key challenge on developments to fulfil new 

environmental requirements and to create new products with extended application 

possibilities and to adapt still existing products to special new applications in a fast and very 

effective way. 

 

 

Minova has been developing and manufacturing among other chemical based materials, 

polyurethane products for rock control in the mining industry and tunnel construction for 

almost 40 years now all over the world. 

Over the years not only the demands on mechanical properties grow but also the demands on 

environmental questions and abilities became stricter. Additionally, product strategies request 

new application possibilities and extend of application fields.  

 

The products of the new CarboStop range and the system CarboPur SL will show throughout 

the presentation successfully fulfilled examples for these new product requirements. 

 

CarboStop products of the new generation are water reactive one component polyurethane 

systems based upon a modified isocyanate and cure by reaction with water to form a high 

amount closed cell structure polyurethane/polyurea product. The reaction time can be 

controlled using the CarboStop ACC accelerator. 

CarboStop 42/42 D, CarboStop 102/102 D CarboStop 402/402 D represent in their properties 

not only the environmental requests. Due to their low viscosity and the fact that their 

reactivity can be controlled precisely by an accelerator allows to work in application fields 

apart the only rock/ concrete structure but above all also in soils 
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Minova developed six new products which are environmental friendly, phthalate free, 

REACH conform. 

Three ground water approvals were obtained for CarboStop 42, 102, 402. Three ground water 

approvals were obtained for the products CarboStop 42 D, 102 D, 402 D. Additionally these 

last three products achieved the drinking water approval for small surfaces. Certificates were 

obtained at Hygiene Institut in Gelsenkirchen, Germany which is accredited and has 

acceptance over the whole world. 

Here a short explanation about the fundamental differences between the testing procedures for 

ground water and drinking water approval. 

To test the product according ground water approval non reacted product is injected into a 

column filled with gravels and free flown continually with water. Until the product is not 

cured and still reacting all ingredients which occur through this period of reaction are rinsing 

into the flowing water, which is collected and the ingredients there investigated and controlled 

based on their concentration limits.  

To long for a drinking water approval only raw materials from the UBA guideline can be 

taken to develop a formulation. In this case cured samples of certain sizes are stored in water 

for a certain period. The water later on is tested regarding the taken raw materials. 

Concentration demands of tested raw materials should match concentration demands which 

are given in the list. 

 

CarboStop 42/42D 

The systems CarboStop 42/42 D are characterized by their very low viscosity. Based on this 

fact they show efficient penetration into fine, porous wet sand and soils. Due to their low 

viscosity and variable setting times (from very slow reaction times up to quick setting) they  
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Fig.1 and fig.2 show viscosity in dependence of product temperature and reactivity in dependence of 

accelerator concentration of CarboStop 42 
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promise to get wide application benefits for tunnelling and civil engineering industry in future 

far apart the rock/ concrete structure. 

This product properties give a big advantage compared to most in former times used 2 C 

systems which are characterized by higher viscosities, higher increase of viscosity during 

reaction. Based on these facts most of them are very hard to be pumped into soil in 

expectation of a good penetration. 

CarboStop 42/42 D in connection with sand and soil is tough and flexible enough to 

accommodate considerable movement within strata and construction units and supports 

bearing capacity. Solidification leads with sand to very dense rigid mass when cured. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3  Compressive strength in dependence of storage time 

 

CarboStop 102/102 D 

Having higher viscosity, faster reaction times and higher foaming factor the products are 

effective for the control and stop of leaking water and for sealing racks and fissures.  

 

CarboStop 402/402 D 

CarboStop 402/ 402 D are flexible polyurethane foams suited to wider cracks and fissures. 

The products are characterized by a high amount of closed cells under compressed but also 

under free raised conditions. The products have high flexibility and elasticity that’s why they 

are excellent products for treating leaking joints in structures which may be prone vibration 

and small movements. 
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Fig.3  closed cell structure of CarboStop 402 observed under microscope 

 

Investigations at the University in Essen of injected product in 0,3 and 0,5 mm water filled 

cracks show in case of CarboStop 402 tensile strength of 0,2-0,3 N/mm² and elongation > 

15%. In case of CarboStop 402 D tensile strength of 0,3-0,7 N/mm² was found; elongation 

was > 20% 

In total effective facts which may the product make suitable according DIN standard EN 

1504-5 DIN/V 18028 former ZTV-Riss. 

Here the elongation request in 0,3 mm cracks is > 10 % elongation 

 

First application trials of CarboStop 42 in new sewage tunnel for ISKI in Turkey North-

eastern side of Istanbul. 

ISKI’s (Water Purveyour to Grand Instanbul) base idea is to evacuate treated water via 4 km 

of tunnels to the sea partly bored by NATM, partly by TBM system.  

At around the middle length of the NATM bored tunnel the problem arose that the digging 

was very problematic due to very instable and incoherent geology and the fact that tunnel had 

to cross the foundation of electricity pylons.  

Jet Grout Piles were established but despite these reinforcements the piles didn’t assure the 

cohesion of the soil around the tunnel periphery. Almost immediately after digging the 

relaxation started. This caused water inflow which couldn’t be channelized correctly and was 

the reason for immediate collapsing after digging. 

Turkey: Istanbul: New sewage tunnel for ISKI 
Iski/ Oztas/ Gaziler Insaat/ TMT
Soil Injections with CarboStop 42

Sink Holes

Jet grout Piles
Disrupted soil
Leads to collapsing and sink 
holes , from as soon as the soil 
decompresses 

 
Fig.4  picture of situation in Turkey 
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First trials to assure the cohesion of the soil and stop water by cement grouts failed due to fine 

soil fractions so that the grouts didn’t penetrate the mass. Following criteria lead to the 

proposal of CarboStop 42 to solve the problem: good penetration reaction and hardening in 

ultra fine materials, product is water reactive but not water dilutable, polymerizing with soil 

into a hard composite. 

Due to inaccessibility of the tunnel the injection had to done from the top. Unfortunately the 

soil here was so disturbed by larger crevices, cracks and fissures that the resin travelled 

through the crevices without having any chance to impregnate the soil. 

The material cured here. By re-injecting a second and a third time a network from crevice to 

crevice was established and in sum a compressing of soil was reached successfully. 

 

CarboPur SL a potential product for rehabilitation of transport routes and areas 

We all know the fields of application of products in tunnelling and construction industry. 

With CarboPur SL we found based on product properties a product to cover a new market 

segment: rehabilitation of transport routes and areas. This happened in a fast and very 

effective way based on the closed technical support and contact to customer and closed 

communication to Minova’s development departments. 

CarboPur SL is a two component PU-system which is characterized by in this case of 

application important high compressive strength. 

Compressive stress
 at 10% deformation in dependancy of foaming factor
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Fig. 5  Compressive stress of CarboPur SL in dependence of foaming factor 

 

The product is used for lifting of slabs for road construction and it can be used for fixing of 

transport routes.  
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Find samples of application enclosed. 

 

 
Fig. 6  Pictures of damages 

 

 
Fig. 7  Rehabilitation procedure 

 

Fig. 8  Results of quality insurance 
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TESNENIE HLBOKÝCH STAVEBNÝCH JÁM V BRATISLAVE 

 

Sealing of deep excavation pits in Bratislava 

In Bratislava near to river Danube there are special geological conditions for preparing the 

deep excavation pits. Below the quarternary gravel sediments in the depth 13 – 15 m are clay 

or clay-sandy layers. For sealing of deep excavations are used various techniques. Paper will 

show calculation models of seepage into excavation and two comparison examples between 

prediction and real demands to dewatering.  

 

1. Úvod 

 Geologické podmienky na zhotovovanie hlbokých stavebných jám v blízkosti Dunaja 

sú veľmi náročné: priepustné kvartérne štrky siahajú do hĺbky 13 až 15 m, hlbšie spočívajúci 

neogén je tvorený nepravidelným striedaním menej a viac priepustných polôh prevažne 

piesočnatých ílov. Zhotovenie tesnených jám v takomto prostredí je veľmi náročné. 

  

2. Tesnenie stavebnej jamy River Park 

 Stavebná jama areálu River Park sa nachádzala na ľavostrannom nábreží Dunaja 

v blízkosti vyústenia tunela. Podložie je tvorené kvartérnymi štrkmi, pod ktorými spočíva 

skalný podklad (bratislavský granodiorit) s rôznym stupňom zvetrania a premenlivou úrovňou 

povrchu. Paženie bolo vytvorené z prerezávaných pilót, zaviazaných priemerne 1 m do 

navetraného  skalného podložia. IG prieskum odporúčal uvažovať vo vrstve štrku s hodnotou 

k = 1,5.10-2 až 6,5.10-3 m/s, v granodioritoch bola vodnými tlakovými skúškami stanovená 

priemerná hodnota k = 1.10-5 m/s. Pre pilótové steny bolo uvažované k = 1.10-7 m/s 

(predstavuje to predovšetkým netesnosti stykov pilót).  

 Pilótová stena nebola po celom obvode jamy rovnaká. Zo strany od komunikácie bola 

na úseku dlhom 265 m vytvorená z pilót  880 mm (priemerná hrúbka steny bola pre potreby 

výpočtu ts1 = 0,7 m); od Dunaja a na dvoch kratších stranách v celkovej dĺžke 265 + 2 x 53,5 

= 372 m z pilót  1180 mm (priemerná hrúbka tohto úseku stien je uvažovaná ts2 = 0,95 m).  
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 Prítok do jamy pozostával z prítoku stenami a dnom. Prítok cez pilótovú stenu (pozri 

obr. 1) na úseku 1 m vychádzal  

      622
7

22
1 10.7,755,11

7,0.2

10.1

2




 dH
t

k
q

s

s
s  m3/s   0,008 l/s    (1) 

kde H = 14 – 2,5 = 11,5 m je výška vodného stĺpca, 

       d = 5,0 m votknutie steny pod dno stavebnej jamy (z toho 1 m do granodioritu). 

Na úseku pri ulici dlhom 265 m bude prítok do jamy cez steny 2,12 l/s. Podobne pri Dunaji na 

úseku dlhom 372 m vychádzal prítok 2,23 l/s. 

 

Obr. 1 Schéma pre výpočet odvodnenia zo strany ulice 
 

Prítok dnom sa stanovil vzťahom 

  Qd = k i Ad = 1 . 10-5 . 0,4 . 14178 = 0,0567 m3/s = 56,7 l/s    (2) 

A celkový očakávaný prítok do jamy  

 Q = Qs1 + Qs2 + Qd = 2,12 + 2,23 + 56,7 = 61,55 l/s  62 l/s  223 m3/h  (3) 

Pre prípad vysokých vodných stavov, kedy by dosiahla hladina podzemnej vody kótu 138,0 m 

n.m. (t.j. úroveň hláv pilót), sa predpokladalo zvýšenie prítoku do jamy na 266 m3/h. 

 Počas hĺbenia stavebnej jamy sa uskutočnilo meranie pohybu podzemnej vody v 6  

čerpacích (z ktorých vo 2 sa čerpala voda) a 4 záložných studniach, hlbokých 12 m. Parametre 

pohybu podzemnej vody boli určované jednovrtovou indikátorovou metódou, založenou na 

princípe riedenia indikátora. Meraním zistené filtračné rýchlosti sú uvedené v tab.1.  

‐12,0 = 129,0 

14,0 9,0 

5,0 
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1,0 
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135,5 
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 Vyhodnotené filtračné rýchlosti (vf) vo všetkých meraných objektoch zodpovedajú ich 

polohe a zloženiu podložia (štrky). V žiadnej zo studní sa nevyskytla taká anomália 

priepustnosti po hĺbke, ktorá by naznačovala na zvýšené prítoky z určitej hĺbkovej úrovne, 

prípadne z dna stavebnej jamy. Pri podrobnej analýze sa ukázalo, že z priestoru studní S-5 

a S-6 bol o málo intenzívnejší prítok, ako by to malo zodpovedať vzdialenosti meraného 

miesta od miesta čerpania. Mohlo to byť spôsobené buď ešte prítokom statických zásob, alebo 

miernym zvýšením priepustnosti stenových prvkov v oblasti zaviazania do podložia. V línii, 

kde bolo uskutočnené injektovanie pri pilótovej stene, boli namerané veľmi nízke priesaky, 

svedčiace o spoľahlivej tesniacej funkcii pažiaceho systému. Hĺbkové rozdelenie filtračných 

rýchlostí potvrdilo nehomogenitu štrkovej polohy (v niektorých hĺbkových úrovniach chýbala 

piesočnatá frakcia).  

Tabuľka 1: Filtračné rýchlosti v čerpacích studniach 

čerpacia studňa  priemerné vf (m/s) čerpacia studňa  priemerné vf (m/s) 
S-1 
S-1 
S-3 
S-4 
S-5 

9,0 . 10-5  
1,4 . 10-3  
4,7 . 10-3  
4,2 . 10-4  
3,1 . 10-4 

S-6 
Z-1 
Z-2 
Z-3 
Z-4 

6,2 . 10-5  
7,7 . 10-5  
7,2 . 10-5  
2,2 . 10-4  
2,2 . 10-4  

 

 Čerpaním 20 l/s sa v stavebnej jame znížila hladina podzemnej vody pod úroveň 

budúceho výkopu. Malé čerpané množstvo vody potvrdilo dobrú tesnosť pažiaceho systému. 

Pri úprave základovej škáry sa výkop v severozápadnom rohu stavebnej jamy prehĺbil o 0,3 m 

viac ako bolo potrebné. V dotknutom úseku sa pozdĺž pilótovej steny objavili priesaky, ktoré 

sa niekoľko dní udržiavali na rovnakej úrovni. Nivelovaním bolo potvrdené, že hladina vody 

v zamokrenej oblasti pri pilótovej stene bola o 0,48 m pod hornou úrovňou podkladového 

betónu, pričom sa udržiavala na konštantnej úrovni. Na stavbe sa medzitým preukázalo, že 

jednorazovým priamym odčerpaním sa odstránila zamokrená oblasť, odstavením lokálneho 

čerpania sa po niekoľkých hodinách ale opäť nastavila hladina na predchádzajúcu úroveň.  

 Meraním prírodnej vodivosti priesakovej vody boli identifikované dve miesta 

netesností na kontakte zaviazania pilótovej steny do zvetraného skalného masívu. Na 

odstránenie netesností stačilo zhotoviť drenáž, smerujúcu k najbližšej aktívnej čerpacej 

studni. Zároveň bolo potrebné v priestore zvýšeného prítoku vody dnom nahradiť existujúcu 

zeminu štrkom bez piesočnatej frakcie a túto plombu dôkladne po vrstvách zhutniť, aby sa 

v dotknutom priestore vylúčilo riziko zvýšených deformácií budúcej základovej konštrukcie.  
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3. Stavebná jama Eurovea 

 Nové obchodno-spoločenské centrum mesta situované tesne pri ľavom brehu Dunaja 

malo neobvyklé rozmery stavebnej jamy: 400  90 m s hĺbkou výkopu po kótu 125,5 m n.m. 

(10,5 m pod úroveň povrchu terénu). Priemerná hladina podzemnej vody z vonkajšej strany 

paženej jamy sa nachádzala na úrovni 132,0 m n.m. (t.j. 6,5 m nad dnom výkopu), hladina vo 

vnútri zapaženého priestoru sa mala udržiavať na kóte 124,5 m n.m., čo predstavovalo 

celkové zníženie HPV o 7,5 m. Podzemné steny siahali v najnepriaznivejších (najkratších) 

úsekoch po kótu 115 m n.m., od hladiny podzemnej vody boli teda hlboké 17,0 m. Hĺbka 

zapustenia podzemných stien závisela od polohy neogénnych ílovitých zemín, do ktorých 

bola požiadavka projektanta zaviazať vertikálne tesniace prvky. Hrúbka podzemnej steny bola 

ts = 0,8 m. 

 Vzhľadom na náročné geometrické podmienky si zabezpečenie tesnenej stavebnej 

jamy vyžadovalo čo najpresnejšie stanovenie priepustnosti podložia. Súčasťou IG prieskumu 

boli preto uskutočnené čerpacie a stúpacie skúšky vo dvoch čerpacích vrtoch ČS-1 a ČS-2. 

 Počas čerpacej skúšky vo vrte ČS-1 bola priemerná hrúbka zvodnenej vrstvy 8,3 m, 

pričom vrt prechádzal cez celú zvodnenú vrstvu. Vyhodnotením v podmienkach ustáleného 

prúdenia vyšlo k = 1,78.10-2 m/s, v podmienkach neustáleného prúdenia k = 3,7.10-2 m/s. 

V porovnaní s terénnou skúškou poskytli orientačné výpočty využívajúce krivky zrnitosti 

zemín k = 5,4.10-2 m/s (zvýšenie zdôvodnil spracovateľ prieskumu vyplavením jemných 

čiastočiek pri odbere vzoriek).  

 Pri čerpacej skúške vo vrte ČS-2 bol filter zabudovaný vo vrstve neogénnych pieskov 

(v hĺbke 17 až 21 m), ktoré zo zrnitostného hľadiska boli hodnotené ako zle zrnené piesky. 

Z priemernej hrúbky zvodnenej vrstvy 14,1 m vyšiel v ustálených podmienkach prúdenia pri 

čerpaní súčiniteľ filtrácie k = 5,8.10-4 m/s, zo stúpacej skúšky k = 6,5.10-4 m/s a z kriviek 

zrnitosti v dôsledku vysokej anizotropie k = 2,97.10-4 m/s. V neogénnych siltoch bol 

z triaxiálnych skúšok vyhodnotený súčiniteľ filtrácie na vzorkách odobratých z hĺbok 22 až 

23 m k = 1,32.10-7 až 8,95.10-8  m/s.  

 Výpočet prítokov do stavebnej jamy rešpektoval odporúčanie prieskumu uvažovať vo 

vrstve štrku s hodnotou k = 2.10-2 m/s, v neogénnych pieskoch k = 5.10-4 m/s. Pre monolitickú 

konštrukčnú podzemnú stenu sa bolo potrebné uspokojiť s orientačnou hodnotou k = 1.10-7 

m/s; ktorá je veľmi často citovaná v literatúre pri prezentovaní realizovaných stavieb (napr. 

Ťavoda a Šabo, 1986). Celkový prítok do stavebnej jamy cez steny na obvode dlhom (2400) 

+ (290) = 980 m (stanovený z podobnej schémy ako je na obr. 1) vychádzal 11 l/s. Pri 
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výpočte prítoku cez dno pri zaviazaní 1 m do neogénneho podložia bolo potrebné najprv 

stanoviť priemernú hodnotu súčiniteľa filtrácie 
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S použitím iného výpočtového modelu bol vyrátaný prítok dnom 

 Qd = k i Ad = 1 . 10-5 . 0,283 . 36000 = 0,102 m3/s = 102 l/s    (6) 

kde i = h / l = 7,5 / (17 + 9,5) = 0,283 

 Celkový prítok do stavebnej jamy bol predpokladaný Q = 11 + 95 = 106 l/s (alebo 

z druhého výpočtového modelu Q = 11 + 102 = 113 l/s), čo možno vzhľadom na neistoty vo 

vstupoch považovať za prakticky zhodný výsledok. Očakávané prítoky sa mali zvládnuť 12 

čerpacími studňami. Počet studní bol limitovaný schopnosťou čerpať prítok bez degradácie 

štrkovej vrstvy. Kapacita jednej studne priemeru 200 mm vzhľadom na zamedzenie 

hydrodynamického porušenia zemín v blízkom okolí studne sufóziou vychádzala 11,8 l/s (u 

studne priemeru 300 mm bolo maximálne možné čerpanie limitované hodnotu 17,7 l/s). 

Okrem toho bolo pri vnútornom obvode stavebnej jamy zhotovených 25 odľahčovacích 

studní, ktorých úlohou malo byť prepojenie piesočnatých polôh so štrkovými a tak jednak 

uľahčiť čerpanie zo štrku, jednak zmierniť hydrodynamické namáhanie piesočnatých zemín, 

príp. piesočnatej výplne štrkov.  

 Vzhľadom k náročnosti problematiky tesnenia stavebnej jamy a čerpania priesakov 

bolo tiež posudzované riziko straty filtračnej stability zemín podložia. Analyzovali sa 

problémy súvisiace s hydraulickým prelomením podložia, ako aj rizikom stekutenia 

piesočnatých polôh.  

 Najväčšia pozornosť sa venovala otázke prípadného sufózneho vyplavovania pieskov 

zo štrku. Aplikovali sa kritériá:  

 zrnitostného zloženia (napr. Busch a Luckner – 1973,  Ronžin – 1974, Ravinger – 1976, 

Broža a kol. – 1987); 

 prípustného hydraulického gradientu (Terzaghi, Van Zyl a Harr – 1981); 

 kritickej rýchlosti (Sichardt, Vodgeo, VVÚVSH Brno – in Ravinger – 1976).  
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 Posúdenie filtračnej stability zemín je veľmi zložitým problémom. Pre jednoduchšie 

úlohy postačujú kritériá zrnitostného zloženia zemín. Skutočnému pôsobeniu vody viac 

zodpovedajú hodnotenia, založené na hydraulickom účinku presakujúcej vody. Patria sem 

kritériá hydraulického gradientu a rýchlosti presakujúcej vody. Vzniku filtračných deformácií 

napomáhajú anomálie v geologickom zložení podložia. Pri hodnotení rizika sufózie je 

faktorom znižujúcim spoľahlivosť zmenšenie hrúbky siltovito-ílovitých zemín, ako aj lokálne 

vystúpenie priepustných polôh k povrchu terénu. Posudzovanie vystrojenia studní 

zohľadňovalo odporúčania Spravočnika Gidrotechničeskie sooruženia – 1983 a Gavrilenka – 

1985. 

 

4. Záver 

 Na príklade zdanlivo dvoch rovnakých úloh ukazuje príspevok prístup k stanoveniu 

predpokladaného čerpaného množstva vody z tesnených stavebných jám a naznačuje prístup 

k hodnoteniu ohrozenia filtračnej stability zemín podložia. V prípade stavebnej jamy areálu 

River Park sa predpokladalo čerpanie 62 l/s; v skutočnosti sa čerpalo približne 30 l/s. Zo 

stavebnej jamy Eurovea sa očakávalo čerpané množstvo 106 l/s, pričom sa zo stavebnej jamy 

v skutočnosti čerpalo približne 50 l/s. Výpočty prítokov sú veľmi ovplyvniteľné lokálnymi 

anomáliami; preto rozptyl medzi predpokladaným a skutočným čerpaným množstvom 

dosahujúci 50 % sa považuje za pomerne dobrú zhodu. V mnohých riešeniach dominuje 

konzervatívny prístup zohľadňujúci rizikové faktory, čo prax akceptuje. 

 V náročných úlohách z hľadiska geometrického usporiadania a geologických pomerov 

musí byť súčasťou návrhu odvodňovacieho systému analýza filtračnej stability zemín, na čo 

bolo poukázané v príklade stavebnej jamy Eurovea. 
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GATEROAD SUPPORT IN THE CZECH AND POLISH COAL MINING 

INDUSTRY – PRESENT STATE AND FUTURE DEVELOPMENTS 

 

Abstract  

The present state of Czech and Polish coal mining industry is presented at the beginning of 

the article. This paper will inform the reader of the general data concerning hard coal 

reserves—number of mines, number of miners, output, number of longwalls, productivity, 

depth of extraction, and extraction methods—in both countries. 

The main part of the paper describes the methods of gateroad development as well as 

gateroad support characteristics (support types, gateroad shape and dimensions, distance 

between support sets, types of reinforcements). 

The development prospects of gateroad support in the Czech and Polish coal mining industry 

are also presented. 

 

INTRODUCTION 

When applying a longwall extraction system in hard coal seams, it is essential to ensure that 

the gateroads are stable and of proper size during the whole mining process. Long-standing 

research and experience have led to various solutions (Bigby, 2004; Barczak, 2005; Barczak, 

2006; Barczak and Tadolini, 2005; Bowler et al., 2008; Lubosik, 2006, Dvorsky, 2009; 

Dvorsky and Nastulczyk, 2010; Dvorsky and Nastulczyk, 2008; Dvorsky at al., 2006). In the 

European hard coal mining industry, there is a single gateroad system that prevails, consisting 

of steel arch yielding support. Alternatively, in Britain only, the primary gateroad support 

applied is roof bolting. However, no matter which extraction method is chosen in the 
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gateroads, there are rock mass movements of various intensity (e.g., roof sag, floor heave, and 

horizontal convergence) as a result of the extraction pressure impact (Lubosik and Prusek, 

2009; Dvorsky and Snuparek, 2008). Coal mine management is responsible for applying 

appropriate support in the roadways and ensuring stability and work safety for the miners. As 

far as the type of support is concerned, the mine management aims to apply an economically-

friendly solution. 

This paper describes both the methods of gateroad support and the likelihood of further 

support development in the hard coal mining industries of Poland and the Czech Republic. 

The paper begins with the present state of the coal mining industry in the Czech Republic and 

Poland. 

 

DESCRIPTION OF THE PRESENT STATE OF THE HARD COAL 
MINING INDUSTRY IN POLAND AND THE CZECH REPUBLIC 

Poland is the most prominent producer of hard coal within the EU, and the Czech Republic is 

the fourth-greatest hard coal supplier after the UK and Germany. The yearly Polish and Czech 

Republic hard coal production for last 20 years is presented in Figure 1. 

Hard coal is Poland’s leading power resource, constituting 57% of the whole power industry. 

It is estimated that hard coal operational reserves come to 4.355 billion T (Bilans, 2010) and 

0.217 billion T for Czech Republic. Thus, it is possible to continue its mining for the next 57 

years in Poland and 20 years in the Czech Republic, given current levels of extraction.  

Table 1 provides essential information about the coal mining industry in the Czech Republic 

and Poland for 2010. 

In 2010 there were 32 active coal mines in Poland, employing roughly 112-thousand workers.  

Mining of hard coal in Poland comes with possible natural hazards, such as seismic hazard 

(tremors, rockbursts), climate hazard, fire hazard, and methane and coal dust outburst hazards. 

In 2010 the Polish coal mines registered two rockbursts and 1206 tremors with power of E ≥ 

105 J. In addition, nine underground spontaneous fires occured. However, in 2010 there were 

no methane, rock, and coal dust outbursts in the Polish mining industry. 

In 2010, the production of hard coal in the Czech Republic was dealt with solely by OKD a.s., 

a company from Ostrava owned by New World Resources, Holland. OKD a.s. consists of four 
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coal mines with total employment of 17-thousand people. The naturally occurring hazards are 

similar both in the Czech and Polish mining industries. In 2010, the Czech coal mines 

registered four rockbursts and 24 tremors with the power of E ≥ 105 J. In addition, there were 

six spontaneous fires, though there were no methane, rock, or coal dust outbursts.  

 

DESCRIPTION OF GATEROAD SUPPORT IN THE POLISH AND 
CZECH HARD COAL MINING INDUSTRY 

It is estimated (Koziel et al., 2009) that every year in Poland there are roughly 400 km of 

newly built roadways, including gateroads. The 2008 data shows that about 23% of roadways 

were driven with the use of explosives, with an average advance rate of 2 m per day. The 

remaining 77% of roadways were driven with heading machines at an advance rate ranging 

from 5-12 m per day. It can be assumed that the above presented data didn’t change 

dramatically in 2009 and 2010. 

In the Czech coal mines, there are 72 km of new roadways driven yearly, including gateroads. 

33% of the roadways were driven with the use of explosives at an average advance rate of 

1.5–6.0 m/day. The remaining 67% of excavations were driven by heading machines, with an 

advance rate of 5–12 m/day.  

 

GATEROAD SUPPORT IN POLAND: 

STEEL ARCH YIELDING SUPPORT LP TYPE 

Steel arch yielding support (Figure 2a) is the primary roadway support used in the Polish hard 

coal mining industry when gateroads are involved. The frame is an essential part of the 

support and consists of roof and side wall arches made through the use of steel sections that 

have a  V-shaped cross sectional profile (Figure 2c). Usually, for the gateroads, there is a 

frame applied that consists of three or four arches (Figure 2b) linked with bolted clamps. 

The support frames are connected with steel sprags to ensure crosswise stabilization. Space 

between the frame is secured with a lagging made from bentonites or steel meshes, while the 

space between rock mass and support is usually filled with stones. 

There was a survey carried out by the authors to evaluate the support condition that is used in 

the gateroads in Polish coal mines. The questions concerned the size of the frame, its frame 



 24

distance, and the weight of profile from which the frame is built. The results have been shown 

in Figures 3, 4, and 5. 

Figure 3 shows that in the Polish hard coal mining industry over 95% of gateroads are cross-

section, from 13.1 to 17.6 m2 (the frame size is LP8, LP9 and LP10). Bigger frames with a 

greater cross section, from 19.8 to 21.9 m2, are applied in only 5% of gateroads. The support 

frame distance in gateroads range is 0.75–1 m, in nearly 95% of cases. The most typical, 

though, are 0.75 m and 1 m (Figure 4). The support frames are usually made from profiles of 

elementary mass 25–32 kg/m (Figure 5). Lighter shapes (e.g. V21) have fallen out of use, 

however, in case of difficult geological and mining conditions, the heaviest ones are 

employed, with an elementary mass of 36 kg/m.  

The above-mentioned information refers to coal mines situated in Upper Silesian Coal Basin 

(Gornoslaskie Zaglebie Weglowe). Bogdanka Colliery in Lublin Coal Basin (Lubelskie 

Zaglebie Weglowe) has commonly applied LPSC (Figure 6) frames in gateroads, of which 

18.7 km were driven in 2010. An LPSC frame is a modification of a steel arch yielding 

support, which was described above (Figure 2b). The altered support may consist of six or 

seven components. The frame distance, made from the V36 profile (36kg/m) in Bogdanka 

Colliery varies between 0.75 and 0.9 m. The recently-implemented plough technique used a 

gateroad support frame distance of 0.9 m. Rock bolts were also installed between frames 

while driving the gateroads (3–8 steel bolts, 2.7 m in length and 22 mm in diameter) (Figure 

6a). In Bogdanka Colliery, a concrete backfilling is used in the roof-bar arches. The cross-

sectional area of gateroads varies between 23 and 28 m2. 

 

GATEROAD SUPPORT REINFORCEMENT IN POLISH MINES 

In the Polish mining industry, the gateroad support is often reinforced with additional 

components. These reinforcements are implemented outby the longwall, but in the case of 

gateroad maintenance, inby it. The reinforcements consist of the following components: 

wooden props, friction props, steel horsehead, bolted roof-bar arches, or flexible bolts (Figure 

7). The most commonly-used reinforcements outby the face are friction props, both Valent-

type (Figure 8a) and SV type. In 70% of the reinforced gateroads the props were used there. 

The coal mines are increasingly employing horsehead bolting by use of flexible bolts (Figure 

8b) and bolted roof-bar arches (Figure 8c). This is used to enhance the stability of the 

longwall–gateroad T-junction and limit the number of props in that area. 
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In the Polish hard coal mining industry, the U-shaped longwall ventilation system, whose 

gateroads are only used up to the first passage of face, predominates. The second most 

popular ventilation system is the Y-shape, used for the necessary gateroad maintenance inby 

the longwall (Prusek and Lubosik, 2007). In that case, the following components are applied 

for the support reinforcement: wooden props, friction props, steel horseheads, roadside packs, 

and wooden cribs (Figure 9). The most popular support reinforcements inby the longwall are 

as follows: wooden props and roadside packs with chemical or mineral binder (Figure 10). 

The information presented above on gateroad support reinforcements does not include the 

Bogdanka mine. This mine applied roof bolting in order to reinforce the support in the 

gateroads. Outby the longwall face, the frames are bolted using horseheads with 6.0 m-long 

flexible bolts between every second support frame. When geological and mining conditions 

are difficult, the set is reinforced by means of two steel horseheads bolted with 6.0 m-long 

flexible bolts in between every support frame (Kozek and Ruchel, 2011). 

 

GATEROAD SUPPORT IN THE CZECH REPUBLIC: 

STEEL ARCH YIELDING SUPPORT LP TYPE 

Similar to the Polish hard coal industry, in Czech mines the main roadway support is steel 

arch yielding support (Figure 11a). The frame is an essential part of the support and consists 

of roof and side wall arches made with a TH-shaped profile (Figure 11c). For the gateroads 

there is usually a frame applied that consists of three or four arches (Figure 11b) linked with 

bolted clamps.  

Connection between support frames (steel sprags), and lagging (armored concrete 

prefabricated elements and/or steel-mesh elements) and filling the space between the rock 

mass and support with stones is similar to Polish coal mines. There was a survey carried out 

to evaluate the support conditions used in the gateroads in Czech coal mines. The questions 

concerned the size of the frame, the frame distance, and the weight of profile from which the 

frame is built. The results have been shown in Figures 12, 13, and 14. 

From initial analysis of the resultsshown in Figure 12, it can be seen that in the Czech hard 

coal mining industry over 64% of gateroads are from 14 to 16 m2 in cross section, (frame 

sizes OO-O-14 and OO-O-16). Bigger frames with greater cross-sectional areas, from 17 to 

20 m2, are applied in about 23% of all gateroads. The most–commonly-used distance between 
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support frames in gateroads is 0.5 m (74%). Other typical distances used in Czech coal mines 

are 0.7, 0.8, and 1.0 m (Figure 13). Support frames are made from profiles of elementary mass 

from 24-29 kg/m 94% of the time. The most commonly-used profile is 28 kg/m (Figure 14), 

which, due to worsening of mining conditions, is changed incrementally to a 29 kg/m profile 

(TH 29). Lower-mass profiles of 24 kg/m (K 24), quite popular in the past, have been falling 

out of use, however. The most-massive profiles, with elementary masses from 34–36 kg/m 

(TH 34 and TH 36), are used in the case of difficult geological and mining conditions, 

 

GATEROAD SUPPORT REINFORCEMENT IN CZECH MINES 

In Czech coal mines the gateroad support is often reinforced with additional components. 

These reinforcements are implemented outby the longwall face, but in the case of gateroad 

maintenance, inby too. 

Outby the longwall face, the support is reinforced with the following components: wooden 

props, friction props, steel TH-profile bars (horsehead), wooden on side cuted bars, and bolted 

roof-bar arches by using steel bar, full-length grouted anchors, or flexibolts (Figure 15). The 

most commonly spread reinforcement of steel arch yielding support outby the face are 

mechanical and hydraulic props (friction Valent-type and hydraulic SHZ-type: See Figure 

16a). In some cases roof arches are bolted. In about 89% of the reinforced gateroads props 

were used. Currently, Czech coal mines start installation bolting of TH-steel bars by using 

flexibolts to hang roof arches in higher and stronger stratas (Figures 16a and 16b) and then 

roofbolting between support frames (Figures 16a, 16b, and 16c). All of these reinforcement 

options (also in combination) are used to enhance the stability of longwall–gateroad T-

junctions and minimalize the number of props in this area. 

As far as the Czech coal mines are concerned, gateroads are maintained inby the longwall 

face (10% of cases). To reinforce the supports in those gateroads, some additional 

components are used: wooden and friction props, wooden cribs, and link-n-lock cribs (Figure 

17). The most popular support reinforcements inby the face include the following: wooden 

cribs filled with stone, power plant ash with concrete or mineral binding (Figure 18a), and 

link-n-lock cribs (Figure 18b). Wooden props are used exclusively with other types of 

reinforcements. 
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TENDENCY FOR GATEROAD SUPPORT DEVELOPMENT IN THE 
POLISH AND CZECH HARD COAL MINING INDUSTRY 

Because of the increased depths and worsening extraction conditions, the requirements for 

gateroad support will become more strict. Ventilation requirements will force mines to use 

roadways with cross-sectional areas of 20 m2 in Poland and 18–20 m2 in the Czech Republic. 

The bigger excavations which are constantly driven deeper and deeper will require a higher 

load-capacity support. The currently-used profiles of elementary mass 24–29 kg/m will be 

replaced with those that are 32-36 kg/m. If this support is not sufficient, it is possible that the 

frame distance will be reduced. Alternatively, the use of the combined support systems—

standing support reinforced with bolting—may increase, including employment of long, 

flexible bolts. Potential changes to gateroad support in the Polish and Czech hard coal mining 

industries are presented in Figures 19a and 19b. 

New requirements for the support load capacity may impact the use of supports made from 

new types of steel with increased technical parameters (Kowalski et al., 2005; Prusek et al., 

2006). Given the higher load-capacity, applying this support is beneficial for roadway 

maintenance as well as reducing the driving cost by enlarging the frame distance or reducing 

its mass (Prusek and Stalega, 2004). Additionally, the support is stainless. In case of a high 

level of aggressive water occurrence, the corrosion can be seriously damaging, leading to 

decreasing load-capacity of the support, which leads to stability loss (Prusek et al., 2004). 

Examples of the corroded steel arch yielding support frame set are presented in Figure 20. 

It is also anticipated that the use of concrete backfilling on roof-bar arches will increase. This 

type of backfilling links the support directly to the roof strata, and it assures more efficient use 

of the support load parameters. What the filling may additionally ensure is a steady 

distribution of the support load exerted by the rock mass, limited roof sag, and enhanced 

frame stabilization. Concrete backfilling is currently widely-used in the Bogdanka mine as a 

standardcomponent of the support system. It determines the successful progress in the drive of 

roadways (Chmielewski et al., 2006; Chmielewski et al., 2009). Figure 21 shows the use of 

concrete backfilling in a roadway in Bogdanka mine. 

It is assumed that in the future it will be necessary to design innovative supports for specific 

geological-mining conditions. The LPZof or LPcBor support is an example (Figure 22). The 

first one has been designed for plough longwalls in Zofiowka mine (Prusek et al., 2011). The 
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second construction is suitable for the specific geological-mining conditions in Borynia mine 

where considerable horizontal convergence of roadways occurs (Prusek et al., 2008). 

One of many types rockbolts used in Czech coal mines is the One Step rock anchor. Initial 

trials using this type of rock anchor started in 2009 with new heading technologies 

(roadheaders MR 340 with drilling equipment ABSE (Figure 23a) and drilling jumbos BTRL-

1 (Figure 23b)). These initial trials successfully installed 4351 One Step rock achors. By the 

end of 2010, Czech mines used 15,000 One Step rock anchors, and forecasted use for 2011 is 

20,000 anchors.  

In suitable drilling conditions (low abrasivity and UCS about 60 MPa), the One Step rock 

anchor can be used to improve workers safety during installation and is also highly efficient 

as stabilization component of gateroads steel arches yielding support during face advance. 

Typical rockbolt patterns for One Step rock anchors are shown in Figure 24.  

 

SUMMARY 

This paper describes the types of support applied in gateroads in the Czech and Polish hard 

coal mining industries. The primary support of gateroads is the steel arch yielding support. 

The support consists of a three- or four-segment steel frame. At present, in the Polish and 

Czech mines, the gateroads are mostly driven with a 14–16m2 cross-sectional area. The 

support frame is mostly made from the V-shape profile of 24–29 kg/m elementary mass, and 

the frame distance of 0.75–1.0 m predominates in Poland while 0.5 m is common in the Czech 

Republic. Outby the longwall the support is usually reinforced with friction or wooden props 

and by bolting the roof-bar arches. Inby the longwall the main way to enhance the support and 

load-bearing capacity is to use wooden props and roadside packs, and, mainly in Czech mines, 

by using wooden cribs and link-n-lock cribs. 

Given that the geological and mining conditions are constantly getting worse, combined 

support systems including standing support and the application of long, flexible bolts may 

become more common. The applied support may be bigger, heavier, and made from steel with 

enhanced technical parameters. It will be also beneficial to use concrete backfilling in greater 

scale. Alternatively, it is assumed that there will be a need for more innovative supports for 

specific conditions such as roadways with significant horizontal convergence, non-symmetric 

support designed for the plough technique, or five or more segment frames. 
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Figure annex 

 
Figure 1. The level of coal extraction along with the average longwall mining in the Czech 

Republic and Poland for 1990–2010. 
 

 
Figure 2. Steel arch yielding support used in gate roads in Polish coal mines: (a) view from 

the gate road, (b) mostly used three or four segments frame, (c) V-shaped profile. 
 

 
Figure 3. The size of frame of steel arch yielding support in gate roads in Polish coal mines. 
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Figure 4. The frame distance of steel arch yielding support in gate roads in Polish coal mines. 
 

 
Figure 5. Weight of V-shaped profile of the steel arch yielding support in gate roads in Polish 

coal mines. 
 

 
Figure 6. LPSC frames used in gate roads in Bogdanka Colliery; (a) Six-component support 

set diagram along with roof-bolting between the set, (b) A view of the built-in LPSC 12/S 
support main gate of the long wall with the plough technique (Kozek and Ruchel, 2011; 

Prusek et al., 2011). 

 
Figure 7. Reinforcements applied in steel arch yielding support in gate roads out by the long 

wall in Polish coal mines. 
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Figure 8. Most commonly used reinforcements in steel arch yielding support in gate roads out 
by the long wall in Polish coal mines: (a) wooden horse head in gate road axis with Valent-
type friction props, (b) two rows of steel horse heads bolted with flexible bolts (Zimonczyk et 

al., 2006), and (c) roof-bar arch bolted with two pairs of steel bolts. 
 

 
Figure 9. Steel arch yielding support reinforcements in by the long wall in Polish coal mines. 
 

 
Figure 10. Most commonly-used steel arch yielding support reinforcements in gate roads in 
by the long wall in Polish coal mines: (a) wooden horse heads structured with wooden props 

and (b) roadside pack. 
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Figure 11. Steel arch yielding support used in gate roads in Czech coal mines: (a) view from 

the gate road, (b) most commonly used three- or four-segment frame, and (c) TH-shaped 
profile. 

 

 
Figure 12. The size (square meters) of frame of steel arch yielding support in gate roads in 

Czech coal mines. 
 

 
Figure 13. The frame distance of steel arch yielding support in gate roads in Czech coal 

mines. 
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Figure 14. Weight of V-shape TH profile of the steel arch yielding support in gate roads in 

Czech coal mines. 
 

 
Figure 15. Reinforcements applied in steel arch yielding support in gate roads out by the long 

wall in Czech coal mines. 

 
Figure 16. Most commonly used reinforcements in steel arch yielding support in gateroads 
out by the long wall in Czech coal mines: (a) one row of steel TH bars or wooden (one side 

cutted) bars in gate road axis with mechanic Valent-type friction or hydraulic SHZ props, (b) 
two rows of steel TH bars bolted with flexi bolts, and (c) roof bolts between roof arches. 
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Figure 17. Steel arch yielding support reinforcements inby the longwall face in Czech coal 
mines. 

 
 

 
 

Figure 18. Most commonly used steel arch yielding support reinforcements in gateroads inby 
the longwall face in Czech coal mines: (a) wooden one side cutted bars with wooden props, 

square cutted filled timbers with wooden props, and (b) link-n-lock cribs with wooden props. 
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Figure 19. Potential changes of gateroad support in Polish (a) and Czech Republic (b) hard 

coal mining industries. 
 

 
Figure 20. Examples of the corroded frames of steel arch yielding support.  
 

 
Figure 21. Concrete backfilling in Bogdanka Colliery: (a) view from the gateroad with 
concrete backfilling, (b) concrete backfilling processed in the driven roadway.  
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Figure 22. New designes of gateroad steel arch yielding support: (a) LPZof - destined for 

plough longwalls in Zofiowka mine, (b) LPcBor - destined for high horizontal convergence 
condition in Borynia mine. 

 

 
Figure 23. (a) Drilling equipment ABSE as part of Roadheader MR 340 - CSM Mine; (b) 

Deilmann Haniel drilling jumbo BTRL-1 - Paskov Mine. 
 

 
Figure 24. Rockbolts pattern in roadway cross-section - Paskov Mine. 
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A COMPARISON OF PRE-REINFORCEMENT ROOFING METHODS 

IN TUNNELLING 

 

1. PREVENTING OF FAILURES 

Stress redistribution, ground loss and change of groundwater table in the course of tunnel 

excavation cause displacements and settlements especially in shallow tunnels. These 

displacements may damage structures above and aside the tunnel.  

The domain of influence mainly depends on the ground properties, the quality and 

quantity of the tunnel support as well as on tunnel dimension and the construction method. 

In most cases the displacements are limited to some meters ahead and aside of the tunnel 

and stabilization is reached within a few days after excavation. In other cases an extended 

area is influenced for a long period and the stabilization process is slow. In this case a pre-

reinforcement system has to be considered to stabilize the ground. 

 

 

2. TUNNEL SUPPORT IN GENERAL 

The principal objective in the design of a support system is to help the rock mass to 

support itself. (B. Stillborg) 

The time a rock mass may remain unsupported in a tunnel is referred to as the bridging 

capacity (Terzaghi, 946; Lauffer, 1958, in Hoek and Brown,1980). It is now frequently 

termed the stand-up time. The stand-up time depends on the magnitude of stresses within the 

unsupported rock mass, depending on its span, its strength and its discontinuity pattern (Bell, 

1980). If the bridging capacity of the rock is high, the rock material next to the heading will 

stay in place for a considerable time. By contrast, if the bridging capacity is low, the rock will 

immediately start to fall at the heading so that supports have to be erected as soon as possible. 

The arch action refers to the capacity of the rock located above the roof of a tunnel to 
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transfer the major part of the total weight of the overburden onto the rock located on both 

sides of the tunnel.  

The active span is the largest unsupported span in the tunnel section between the face 

and the shotcrete support of the tunnel. In difficult ground conditions this active span is often 

a weak point, therefore the rock mass has to be supported by a pre-support system like spiling 

(forepoling) or roof-piping to improve the rock mass behaviour and to keep the construction 

save and efficient. 

 

2.1. Pre-reinforcement 

Pre-reinforcing the rock mass is a method of advancing a tunnel construction in very 

poor ground conditions by driving pipe-roofs (0) or Self Drilling Anchors (0) into the ground 

ahead of, or simultaneously with the excavating. 

 

2.1.1. Pipe-roofing 

The Pipe-roofing technique (umbrella) is a method of pre-reinforcing the poor formation 

that is located ahead of the face of the tunnel, so the excavation can proceed safely. 

The implementation of the technique consists in the construction of a canopy (the 

umbrella) of a series of sub-horizontal steel beams ahead and above the face of the excavation 

which forms an arc in the rockmass and act as an in-situ support that is placed ahead of the 

excavation. Pipe-roofs are designed to carry longitudinal loads only. 

 

2.1.2. Pre-reinforcement with Self Drilling Anchors or Spiles 

The Minova MAI Self Drilling Anchoring System (SDA) is a fully threaded steel bar 

which can be drilled and grouted into loose or collapsing ground without the use of a casing. 

The bar, or SDA, features a hollow bore for flushing, or simultaneous drilling and grouting, 

and has a left-hand rope thread for connection to standard drill tooling. Simultaneous drilling 

and grouting is similar to the successive grouting method. However, instead of drilling with 

air or water flush, a suitable grout mix is introduced. This method offers stabilization of the 

borehole and optimum filling of the annulus; improved protection against corrosion; and 

consolidation of gravel, fissures, fractures or voids surrounding the borehole. 
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3. GENERAL APPROACH TO PRE-REINFORCEMENT 

Tunnelling in loose ground conditions is generally based on the load transfer along the 

current unsupported crown and sidewall. Pre-reinforcement as an improvement of the rock 

mass reduces the overstraining in the face area. The bolts or pipes installed sub-horizontally 

longitudinal around the tunnel periphery are forming an arc in the rock mass and act as an in-

situ support placed ahead of the excavation.  

Requirements on pre-reinforcement: 

 Safety 

 Achievement of the accurate designed contours  

 Maximisation of the round length (advance) 

 Immediate adjustment on alternating ground conditions 

 Minimum installation time 

 Low costs 

 

 

4. PRINCIPLES OF PRE-REINFORCEMENT 

The excavation size is a key parameter in the stability of underground openings in rock, 

and the larger the excavation, the less stable the roof tends to be. In very poor rock masses, 

large excavations have an unsupported stand-up time inferior to the minimum time required to 

support the roof after the blast.  Instead of relying on supporting the ground following 

excavation, pre-reinforcement increases rock strength prior to excavation. The way on which 

pre-reinforcement significantly influence displacements depends on the density and length of 

the spiles, on the rock mass quality and the cross section of the tunnel.  

The excavation under the pre-supported roof results in smaller settlements at the 

beginning of the forepoled pipes or anchors due to the load transfer in the stiffer shotcrete 

arch after the face. 

 

 

5. GENERAL ADVANTAGES OF PRE-REINFORCEMENT 

The pre-reinforcement is a reasonable way of approaching ground control especially in 

case of worse ground conditions which affects an early deformation process and short stand-

up times. 
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Instead of supporting the ground by following the excavation, the ahead improved rock 

mass implicates the following advantages: 

 The excavation follows the designed tunnel standard cross section more exact which leads 

to minimized displacements 

 Pre-reinforced rock mass will be less damaged and influenced by the excavation process, 

namely the blasting and the elastic and non-elastic stress redistribution 

 The rock mass is never without support, even at the split second following blasting of the 

round 

 The support can affect more active influence on the rock mass behaviour, rather than 

passive when installed later 

 Pre-reinforced ground will not deteriorate or collapse as rapidly as a totally unsupported 

excavation, allowing a safe working period for installation of regular support 

 Self Drilling Anchors and common pipe-roofs are compatible with usual drilling jumbos, 

no extra installation machine or operating team is necessary 

 Protection against falling of loose material from the ceiling 

 It is preferred when splitting of the tunnel face especially when excavated without blasting 

 

 

6. COMPARISONS BETWEEN SPILING WITH SELF DRILLING ANCHORS 

AND PIPE-ROOFING 

Depending on the ground conditions successful pre-reinforcement can be done with Self-

Drilling-Anchors or pipe-roofs. In case of high vertical loading, the bending moment offered 

by Self Drilling Anchors may be insufficient; in this case a common roof-pipe system offers 

reliable ground stabilization ahead the excavation. 

 

6.1. Advantages of spiling with Self Drilling Anchors 

 

6.1.1. Action flexibilit 

The most striking advantage of Self Drilling Anchors as ahead support is the optimal 

action flexibility on alternating rock mass conditions which is a massive effect on the costs. 
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6.1.2. Installation  time 

The construction time for pre-reinforcement with Self Drilling Anchors is up to 40% 

faster than pipe-roofing which affects the advance speed. 

 

6.1.3. Construction costs 

Due to the faster installation time and the cheaper material costs, the construction costs 

of a pre-reinforcement with Self Drilling Anchors is less expensive. 

 

 

6.2. Disadvantages of spiling with Self Drilling Anchors 

 

6.2.1. Installation length 

Depending on the ground conditions the maximum drilling and installation length of Self 

Drilling Anchors is approximately 12 to 15 m. 

 

6.2.2. Rinsing out of loose fine-grained material 

As Self Drilling Anchors are working without casings fine-grained material can be 

rinsed out due to the water flushing which could lead to small voids and cavities in the 

ground. This effect can be avoided by simultaneous drilling and grouting (0.).  

 

 

6.3. Advantages of pipe-roofing 

 

6.3.1. Installation length 

Compared with spiling, the maximum installation length of roof-pipes is longer; this 

enables the load transfer over a more spacious area which improves the rock mass behavior 

hence the advance lengths within the “umbrella” can be increased. 

 

6.3.2. Drainage functionality 

Apart from the heavy reinforcing support the additional drainage functionality along the 

pipes is a beneficial technique to handle the ground water situation. 
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6.3.3. Ground investigation 

A further advantage of the pipe-roof system is the possibility to investigate the ground in 

terms of geological and geotechnical short term predictions by observing the sludge during 

drilling. 

 

 

6.4. Disadvantages of pipe-roofing 

 

6.4.1. Large tunnel cross section 

If we consider the “saw tooth effect” due to the look out angle of the pipes, the pipe-roof 

system needs approximately 20% more cross section area at the starting point of the umbrella. 

An increased tunnel cross section in difficult ground conditions is definitely 

counterproductive. 

 

6.4.2. Construction of the umbrella starting point 

The additional excavation volume for the space consuming pipe-roof installation process 

is time and cost intense and demanded extra second lining concrete. 

 

 

6.5. Effects on the advance speed and construction costs 

In consideration of the last important tunnel projects in Europe the average advance 

speed during spiling with Self Drilling Anchor (SDA) support was up to 40% faster than 

during pipe-roof support. This enormous gap results due to the time consuming installation 

process, in some cases the drilling equipment and the operator team was changed. The 

mentioned advance speed effects inevitably on the construction costs. In addition to the 

difference in construction time the higher material costs of the pipe-roofs should be 

considered.  
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7. RESUME 

In general, both methods enable the load redistribution in the unsupported excavation 

area without failure in accordance to the fundamentals of the New Austrian Tunnelling 

Method. 

Summing up, based on a lot of project studies and considering all the boundary 

conditions, pre-reinforcement with roof-pipes is not a substantial advantage compared with 

Self Drilling Anchors except in geology where loose fine material can be washed out due to 

the missing internal backflushing. 

The most striking advantage of spiling with Self Drilling Anchor as ahead support is the 

higher action flexibility to frequently changing rock mass conditions during construction in 

terms of the variation possibilities of the lengths, the capacity (diameter of the rods) and the 

amount (pattern) of the spiles (anchors) from one round to the next which effects on costs and 

construction time. 

The increased use of pre-reinforcement in tunnelling calls for design rules which are 

based on the support characteristic of pre- reinforcement systems.  
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VYUŽITÍ MAGNETOELASTICKÉHO DYNAMOMETRU DYNAMAG 

PRO MONITORING VÝVOJE SIL V ZEMNÍCH KOTVÁCH 

 

 

Annotation: 

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 the 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 
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Měřicí systém 

Měřicí systém se skládá ze snímačů a odečítací jednotky.  

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 

kotevních systémů předpjatých prvků. Odečítací jednotka je napájena prostřednictvím 24V 

akumulátoru nebo ze síťového adaptéru a je propojena s měřicím počítačem. Může být 

v mobilním nebo stacionárním provedení. S využitím vestavěných multiplexerů umožňuje 

měření na více kanálech (max. 64 kanálů). 

 

    

Měřicí systém Dynamag    Instalace snímače na zemní kotvu 

 

Kalibrace měřených materiálů 

Princip měřicí metody vyžaduje provedení kalibrace měřených materiálů – zjištění závislosti 

mechanického napětí na permeabilitě materiálu. Tuto kalibraci lze provést během napínacího 

procesu daného konstrukčního prvku (např. zemní kotvy), kdy se naměřené hodnoty 

magnetického toku navazují na hodnoty síly z kalibrovaného napínacího zařízení.  

Další (a v některých případech jedinou) možností je provedení laboratorní kalibrace vzorku 

použitého materiálu s využitím vhodného napínacího zařízení. Ve zkušební laboratoři INSET, 

která byla pořízena z prostředků grantu OPPI, je k dispozici univerzální hydraulické zkušební 

zařízení Tinius Olsen s kapacitou 300 kN a teplotní komora s rozsahem teplot od -30°C do 

+70°C. U každého vzorku je realizován napínací proces od 0 kN do 102 kN po krocích 3 kN a 

změřena odpovídají hodnota magnetického toku v 16 pracovních bodech závisejících na 

nasycení měřeného materiálu. Z naměřených hodnot je zpracována kalibrační charakteristika.  
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S využitím teplotní komory lze stejný proces realizovat pro různé teploty (zpravidla 20°C, 

40°C a 60°C) a určit teplotní koeficienty, které posunují kalibrační charakteristiky. 

Výsledky laboratorní kalibrace 

V laboratoři byly testovány zejména následující materiály: 

- standardní monostrand 15,6 mm používaný v zemních kotvách 

- lana použitá na zavěšené konstrukce o průměru 20, 28 a 33 mm  

- lana použitá na kotvení anténních stožárů o průměru 6 a 8 mm 

Naměřené výstupy dokumentují různé materiálové charakteristiky jednotlivých materiálů.  

 

Primární naměřená data – hodnoty magnetického toku v 8 různých pracovních bodech 
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Kalibrační charakteristiky – hodnoty relativní permeability odpovídající danému 

mechanickému  napětí 

Výstupy z napínání zemních kotev 

Měření během napínacího procesu umožňuje nejen provedení vlastní kalibrace navázané na 

konkrétní konfiguraci dané zemní kotvy, ale rovněž kontrolu kvality vlastního napínacího 

procesu a určení síly po zakotvení.  

Průběh napínání kotvy

0

200

400

600

800

1000

1200

12:16:21 12:19:14 12:22:07 12:24:59 12:27:52 12:30:45 12:33:38 12:36:31 12:39:23

Čas

S
íl

a 
[k

N
]

 

Graf kontroly napínacího procesu zemní kotvy 
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Ovlivňující faktory měření 

Na výsledky měření mohou mít obecně vliv následující faktory: 

- pozice snímače na měřeném prvku 

- pohyb snímače (axiální, radiální) 

- magnetické okolí snímače (výztuž) 

- rušení při stavební činnosti (svařování, vibrace) 

- teplota měřeného materiálu, event. snímače 

Vliv teploty v případě zemních kotev vyžaduje samostatné zkoumání a interpretaci. Za tímto 

účelem byla provedena simulace zemní kotvy na zkušebním zařízení s paralelním měřením 

předpjatého lana dvěma snímači, přičemž jeden z nich byl umístěn v teplotní komoře a zahřát 

na vyšší teplotu.  

Ke stejnému účelu byla využita rovněž data získána v rámci dlouhodobého monitoringu 

zemních kotev. 

 

      

Standardní test se snímačem v teplotní komoře    Simulace zemní kotvy na zkušebním zařízení 
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Interpretace výsledků měření 

Ze získaných výsledků lze konstatovat, že v případě měřených systémů s předem vnesenou 

zásobou mechanického napětí (zemních kotev) dochází vlivem změn teploty materiálu 

k odpovídajícím změnám vnitřního napětí měřeného prvku, které mohou kolísat v řádu 

desítek kN. 

Zjištěné skutečnosti by bylo vhodné začlenit do procesu interpretace naměřených hodnot, 

zejména v souvislosti s možným překročením varovných (kritických) hodnot napětí 

stanovených v projektu monitoringu. 
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THE APPLICATION OF STATE OF THE ART ROCKBOLTING AND 

LONG TENDON REINFORCEMENT TO COAL MINES WORLDWIDE 

 

 

Abstract  

The introduction of State of the Art rock bolting technology has been applied in many large 

underground coal mines around the world. This paper explains the methods that have been 

applied for its successful introduction. 

 

Long tendon reinforcement systems in the form of cable bolts and Flexibolts have become an 

accepted part of the reinforcement system to offer support where rockbolts alone are not 

adequate as well as providing additional support in areas where monitoring has shown that 

movement is occurring above the height of the standard rockbolts. 

  

INTRODUCTION 

 

The introduction of rock bolting and long tendon reinforcement is generally carried out in 

three phases; 

 Phase 1  Assessment  

 Phase 2   Trials   

 Phase 3  Sole support  
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Phase 1  Assessment  

This commences with an underground site visit and discussion with the mine management.  It 

will also consider during this time, the types of existing support systems in use and their 

effectiveness, the geological environment and rock properties, particularly near seam, the 

stress regime and its effects on roof and ribs, roadway size, use and life span.  

The discussions would be extended if the prospects look favorable to include local and 

possibly national unions, mines inspectors and relevant senior company staff, to ensure they 

understand the process and the approach to the introduction of rock bolting and answer any 

questions.  The financial implications would be discussed which generally offer significant 

cost and operational benefits.  

From this assessment a report would be finalized giving recommendations normally to 

proceed to the trial phase.  

 

Phase 2  Trials   

If the assessment recommends trials can be carried out and is agreed by all parties then 

suitable equipment and consumables are purchased for the trials. Rock bolting machinery, 

drilling consumables and rock bolts and associated consumables are purchased. Following 

this, underground trials are carried out to prove rock bolts can be installed successfully, 

different drill bits are trialed, the most effective bit type is then used for short encapsulation 

pull tests to prove adequate bond stress can be generated with the chosen system of drill 

machine, drill rod, drill bit, rock bolt and resin. The compatibility of all these components is 

critical to the success of the trials, with all the support consumables being covered by British 

Standard 7861, parts 1 and 2 (1). This ensures minimum standards for all components and 

ensures lesser alternatives are not purchased which can prejudice trials and ongoing support 

performance underground. Roof cores will also be taken at this stage and these will be logged 

and tested to establish lithology; fracture frequency, type and condition; RQD; UCS and 

modulus of each rock unit; Rock Mass Rating (RMR) and Coal Mine Roof Rating (CMRR) 

of the immediate roof.   This information will be used to confirm that the site is adequate for 

sole support by rock bolts and used to design initial rockbolts patterns. 

This information along with all aspects that may affect a sole supported roadway are 

considered and compiled in a geotechnical appraisal and design document. This confirms the 

suitability of the site and factors taken into consideration include other potential influences 
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such as environmental factors and roadway use. The design document will detail a rock bolt 

pattern for the roof and ribs which is then drawn up into a ground control rule, which details 

how the bolts are to be installed safely and the pattern and spacing to be used.  

Ongoing consultation with unions, mines inspectors, workmen, line managers and senior 

management is critical to ensure opposition to rock bolting is kept to a minimum. A 

transparent monitoring system and educational training system is offered to all levels within 

the organisation to ensure all staff develop their knowledge base at the same time and to a 

minimum level.  

For training a simple format is used;  

 Surface familiarization with equipment and consumables 

 Surface training on theory and best practice  

 Underground rock bolt and long tendon installation training  

 Underground rock bolt monitoring tell tale installation training  

 Underground site supervision for setting the full support cycle stage 1 – free standing 

steel supports with supplementary rockbolts  

 Underground site supervision for setting the full support cycle stage 2 – Sole support 

by rock bolts followed by the setting of free standing steel supports immediately 

behind the rock bolts     

 Underground site supervision for setting the full support cycle stage 3 – Sole support 

by rock bolts 

Training is carried out by a small team of experienced miners who carry out shift coverage on 

site. These people have international experience on the introduction of rock bolting to coal 

mines and will train the mine staff in all aspects of rock bolt installation and problem solving.   

It will be necessary to set action levels before a trial is commenced in order to give guidelines 

for the possible onset of roof dilation.   These action levels may be conservative in the early 

stages of a trial and will be refined as more data is gathered which will allow a “footprint” to 

be determined regarding strata movement and the action of the rockbolts in achieving 

stability. 
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During the trial phase sophisticated monitoring devices comprising sonic extensometers and 

strain gauged rock bolts will be installed to show the roof movement and bolt loadings 

around the excavation. The results are analysed and used to verify the support design pattern. 

This process is both time and distance dependant, with sufficient time and distance required 

to establish stable trends on the monitoring systems. Tell tales are installed at regular 

intervals of maximum 20m.  These are simple, easy to read devices which indicate roof 

movement and its location either below or above the rock bolted height. 

From these results the rock bolt pattern and spacing can be modified to account for excessive 

or biased loading on the bolts and roof dilation. 
 

TYPES OF LONG TENDON SYSTEMS AVAILABLE 

 

There are now a variety of long tendon systems available for use in mines   However, the 

particular requirements of coal mining, e.g. soft rock types, high stress etc., have resulted in 

the development of specialist systems for such applications and these are the types that are 

addressed in this paper.   They account for more than 95% of all long tendons used in the UK 

and meet British Standard 7861 Part 2.  They have been used in the UK and around the world 

for many years. 

 

Tendons 

 

Currently available tendons may be classified into two types and these are: 

 Those based on the use of -high strength Dyform strand 

 Those based on the use of indented high strength steel wire strand  

 

Cable Bolts 

 

Tendons based on the use of Dyform strand are usually called cable bolts and various types 

are available as follows: 

 Single bird caged cable bolt 

 Double bird caged cable bolt 

 Mini-Cage cable bolt 
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15.2 mm Dyform strand is usually used to manufacture cable bolts and its properties are 

given in Table 1. 

 
Type of Steel Nominal 

Diameter (mm) 
Characteristic 
Strength (kN) 

Nominal Steel 
Area (mm) 
 

7 wire drawn 15.2 300 165 
 

Table 1 – Properties of Dyform Strand Cable Bolts 
 
Cable bolts are fully grouted into boreholes by means of a cementitious grout. The borehole 

diameter required for the various types of cable bolt depends upon their manufactured outside 

diameter and ranges from 43mm diameter for a single bird caged cable to 55mm diameter for 

a double bird caged cable.   The slim line and Mini-Cage cable bolts allow a 45mm diameter 

borehole to be used whilst still providing a double Dyform strand and hence a characteristic 

load of 600 kN. 

Although both Mini Cage and Double Birdcage cable bolts are manufactured from the same 

strand there are certain advantages to be had by both. 

The Mini Cage Cable bolt requires a 45mm hole compared to a 55mm for the Double Bird 

Cage. In most operations it is quicker and easier to drill a smaller hole. 

The advantage the Double Bird Cage gives is that the design of the cable bolt and the 55mm 

hole gives the system very high bond strengths between the bolt and the strata. 

 

Flexibolts (Reflex Bolts) 

 

Tendons based on the use of high strength steel wire rope are usually called Flexibolts.   

These flexible strand bolts have a higher characteristic strength than a single bird caged cable 

and can be installed into standard 27mm diameter boreholes with a resin capsule grout.   

Typical characteristic strength of a Flexibolt is 500 kN. 

In most applications, a single, super slow resin capsule is used to provide the grouting 

medium 

 

Both Cable Bolts and Flexi bolts come with various forms of end termination 
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DESIGN GUIDELINES FOR LONG TENDON REINFORCEMENT 

 

Design guidelines are given for the following scenarios. 

 

 In conjunction with rockbolts – both as a reaction to monitoring information and 

as a planned system 

 As stand alone reinforcement 

 In conjunction with standing supports – both as a reaction to deformation and as a 

planned system 

 

 

USE IN CONJUNCTION WITH ROCKBOLTS 

 

Reaction to Monitoring 

 

Two or three point extensometers, normally referred to as Tell Tales are usually installed at a 

reasonably close spacing along a rockbolted roadway in order to provide verification 

regarding stability.  Typical spacing may be 20m. Multi point extensometers, often of the 

sonic probe type, are used to supplement the information from the Tell Tales.  These are 

typically installed at about 200m spacing, unless special circumstances dictate otherwise.   

Such circumstances would include wide areas of roadway and intersections of bolted 

roadways.  If roadway or junction instability is experienced, the results of these 

extensometers are used to determine the nature and extent of the remedial measures required.   

In this case, the results from the multi point extensometers are particularly useful as they 

provide detailed information of roof movement.  The results from these extensometers are 

usually presented in graphical form and distance into roof versus strain and distance into roof 

versus displacement plots are commonly produced. 

 

Fig. 1 shows typical distance into roof versus displacement plots for three scenarios involving 

a roadway initially supported by the use of 2.4m long roofbolts.  The example of determining 

main movement above the bolted height is shown on the graph.  All three scenarios are 

described below.   When deciding upon remedial actions, the distance into roof versus strain 

graph should also be consulted. 
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Scenario A – Typical Normal Roof Displacement 

 

This graph shows total roof displacement over the 7m monitored height of 10mm of which 

2mm is above the bolted height and 8mm within the bolted height.   A vertical line, shown 

dotted on Fig. 1 is drawn from the point where the extensometer graph intersects the 

horizontal line representing the bolted height in order to determine the above values. 

 

In this case, the rockbolts are controlling roof movement and no further action is required. 
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Fig. 1 – Example of Extensometer Output 
 

Scenario B – Movement within the bolted height 

 

This graph shows total roof displacement over the 7m monitored height of 35mm of which 

10mm is above the bolted height and 25mm within the bolted height. 

 

In this case, the bolting pattern is insufficient to control dilation within the bolted roof beam 

and additional spot bolts are required. 



 60

 

Scenario C – Movement above the bolted height 

 

This graph shows total roof displacement over the 7m monitored height of 45mm of which 

40mm is above the bolted height and 5mm within the bolted height. 

 

In this case, there is very little dilation within the bolted roof beam but the whole beam is 

detaching from a parting plane / clay band / zone of weakness located, in this example at 

about 3m into the roof.   Long tendon reinforcement is required in order to anchor the roof 

beam into the more competent, non dilating strata above.   In such circumstances, the long 

tendons, which may be Flexibolts or cable bolts, may have an end fitting and bearing plate.   

In some circumstances cable bolt tails may be trussed together beneath the roof. 

 

Use as a planned system of support 

 

In some areas of a mine, interaction from adjacent workings, both in the same seam and other 

seams may affect a roadway.   Once these areas have been identified, a pre planned system of 

long tendon reinforcement may be installed in order to increase stability in such areas.   A 

similar strategy may be adopted for areas of predicted faulting. 

 

Compatibility with roofbolts 

 

It is desirable for the Flexibolts and cable bolts to work in harmony with the original 

roofbolts.   If there is a large discrepancy between the system stiffness of the original 

roofbolts and the long tendons then this can result in the system with the higher stiffness 

accepting the greater load.   This can overload the system with the higher stiffness and 

optimum reinforcement capability of the combined system is not achieved.   Cable bolts are 

usually installed in situations where a high degree of movement is experienced.   Therefore, 

load acceptance over a large displacement is important. 
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USE IN CONJUNCTION WITH STANDING SUPPORTS 

 

Long tendon reinforcement is often used in conjunction with steel standing supports and two 

scenarios are common. 

 

 Use in reaction to deformation 

 Use as a planned system of support 

 

Use in reaction to deformation. 

 

If a roadway supported by conventional steel standing supports suffers from deformation, 

long tendon reinforcement is often used to provide supplementary support.   In such 

circumstances, cable bolts are often used as the extent of the zone of dilation is unknown due 

to the absence of instrumentation in such roadways.   Therefore, long cable bolts; typically at 

least 8m in length are used in order to provide as great a thickness of reinforced ground as 

possible. 

 

In such conditions, it has become accepted practice to take the tails of adjacent cable bolts 

and truss them together beneath the steel standing supports in order to give greater restraint to 

the support.   Fig. 3 shows a typical example.   Of course, cable bolts may also be set between 

the steel supports. 

 
Fig. 3 – Trussing of Cable Bolt Tails 

 
Cable bolt density will depend upon conditions but a minimum density of 3 cables per 2 

settings of support (i.e. an alternating 1 / 2 pattern) should be used. 

 

Protection padTrussing
block

Cable bolt tails
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Use as a planned system of support 

 

In some areas of a mine, interaction from adjacent workings, both in the same seam and other 

seams may affect a roadway.   Once these areas have been identified, a pre planned system of 

long tendon reinforcement may be installed in order to increase stability in such areas.   A 

similar strategy may be adopted for areas of predicted faulting. 

 

In some circumstances, it is desirable to set large span steelwork to support excavations in 

weak ground.   Typical examples include intersections and large span drive houses etc.   In 

such cases, the size of the steelwork would be excessively large if a beam was required to 

span the full width of the excavation.   In order to reduce the steelwork to a manageable size, 

long tendons can be used as vertical ground anchors in order to reduce the effective span of 

the steelwork.   Fig. 4 shows a typical example where Flexibolts are used to provide support 

to roof beams.  In such cases, legs can then be removed to form junctions from steel 

supported roadways. 

Flexibolts
Typically 4m

H Section Beam  

 

Fig. 4 – Flexibolts to support roof beams 

 

For design purposes, the weight to be taken by the steelwork needs to be assessed.   The 

Geomechanics Rock Mass Classification System as developed by Bieniawski [2] may be 

used to determine rock load and potential height of loosening. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

If a mine is considering introducing roof bolting and long tendon reinforcement for the first time, the 

authors consider that the following issues are important. 

 
i) Open and truthful discussions between the mine personnel and consultants 

regarding the aspirations of the mine and the standard and adaptability of the 
workforce. 
 

ii) Classroom training so that all personnel gain an understanding of rock bolting 
and long tendon technology and how it can be implemented 
 

iii) The employment of experienced trainers who can work alongside the 
workforce and impart knowledge and confidence. 
 

iv) The employment of experienced engineers who have worldwide experience in 
roof bolting and long tendon systems in a variety of geological settings to 
establish and oversee the project. 
 

v) Long tendon reinforcement systems offer great scope to use active 
support systems in large span excavations in low height conditions. 
 

vi) These systems can be used as a reaction to adverse monitoring results in 
rockbolted roadways or pre-designed systems. 
 

vii) Long tendons can be used in conjunction with steel standing supports in 
order offer added restraint.   The trussing of cable bolt tails is 
particularly useful in this respect. 
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DOVRCHNÍ JÁDROVÉ VRTY S CABLE BOLTREM 

 

Abstract: 

The paper describes  experience with the installation of anchors, driling short core holes in 

the ceiling mine. 

 

Historie použití svorníků na Dole Paskov 

S postupem dobývání do větších hloubek (1 100 m) a se zvýšením příčných průřezu ražených 

důlních děl bylo nutno uplatňovat výrazně vyšší požadavky na únosnost výztuže.   

V letech 2006 až 2008 se vrtalo ručně pomocí vrtací soupravy ABS – P Typ Gopher. Od 

ledna 2008 se pak začala používat vrtná souprava Super Turbo Bolter  ST 1500. S výše 

uvedenými soupravami se zajišťovalo vrtání svorníků před postupujícím porubem, provádělo 

se zpevnění nadloží křížů, či se prováděla instalace za postupující čelbou. Používaly se celo 

závitové ocelové kotevní tyče (CKT), které byly kotveny pomocí lepících ampulí typu 

LOKSET . Délky svorníků se pohybovaly od 2 do 3 m.   

   Od dubna roku 2009 se začalo systematicky používat lanových kotev IR-4/B délky 5 či 6 m 

místo celo závitových ocelových kotevních tyčí.  Účinek byl viditelný okamžitě.  Při 

zajišťování těžní třídy porubu 084 364 bylo používáno celo závitových ocelových kotevních 

tyčí délky 3 m. Deformace této třídy byla značná. Od října roku 2009 byla prováděna 

instalace 5-ti metrových pramencových kotev IR-4/B na těžní třídě porubu 084 271 ve sloji 

084 (22f). Kotvy byly instalovány přes podvlak z TH rovin s roztečí 3 m, později s roztečí 2 

m v úseku 985 m. Toto je pokládáno za počátek vysokého kotvení na Dole Paskov. Zde byl 

vliv těchto lanových kotev spolu s použitím dřevěných hrání link-n-lock velmi patrný. 

Deformace ocelové obloukové výztuže byla jen nepatrná. Toto zajištění těžní třídy pomohlo 

k vyšší bezpečnosti práce ve spodní úvrati porubu 084 271 i k vyšší těžbě. 
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   Lanové kotvy délky 6 m se používají nejen ke zvýšení únosnosti ocelové obloukové výztuže 

před postupujícím porubem na jejích těžní třídě, ale i na dalších třídách ovlivněných 

dobýváním porubů.   

Od března 2010 na Dole Paskov se dodavatelsky provádí instalaci lanových kotev délky 12 m.   

  Další etapu tvoří strojní vrtání svorníků na separátně větraných ražených důlních dílech. 

Pomocí vrtných vozů BTRL1 bylo prováděno vrtání celo závitových ocelových kotevních 

tyčí, lepicí ampule LOKSET bylo nutno ovšem zavádět do vývrtu ručně, kotevní tyč pak již 

pomocí vrtného vozu BRTL1. Tento typ vrtného vozu byl od října 2009 postupně nahrazen 

vrtným vozem DH-DT1, který umožňuje vrtání Hilti svorníků HOS W250/320 „One step“. 

Jedná se o jednokrokovou technologii, kdy svorník má svou vlastní vrtnou korunku, v tělese 

svorníků je i lepidlo. Svorník se upne do lafety vrtného vozu, provede se navrtání, svorník 

zůstává ve vývrtu, tlakem vody se provede i jeho zalepení. Jedná se o velmi bezpečný způsob 

instalace svorníků.  

Výše uvedenými vrtnými vozy je prováděno také vrtání vývrtů nad uhelnou slojí. Do těchto 

vývrtů se instalují injekční svorníky, které se později před postupujícím porubem použijí pro 

injektáž hornin. 

Na ražbách se rovněž provádí instalace sklolaminátových svorníků v uhelné sloji do boků 

důlního díla. 

Do roku 2010 byla instalace svorníků a pramencových kotev prováděna na základě 

předchozích zkušeností. Postupně se upravoval počet a délka svorníků a kotev.   

 

Pravidla pro dvojí použití porubních chodeb 

Od 1.1.2010 vstoupil v platnost  Technický standard č.1/2009 technického ředitele OKD, a.s. 

– Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití.  

Od 1.1.2011 vstoupil v platnost  Technický standard č.4/2011 technického ředitele OKD, a.s. 

– Metodický návod pro navrhování a používání vysokého kotvení pro stabilizaci důlních děl 

v podmínkách OKR. 
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Po 1.1.2010 byla instalace svorníků a kotev prováděna na základě výše uvedených 

Technických standardů dle zpracovaných projektů. Jako vstupní údaje pro výpočet se mimo 

jiné používaly údaje o přírodních vlastnostech získané z průzkumných vrtů (mechanické 

vlastnosti hornin a uhlí, tj. zjištěná pevnost v prostém tlaku, údaje o kusovitosti vrtného 

jádra). Pokud nebylo v oblasti, kde se plánovala instalace svorníků či vysokého kotvení 

dostatek údajů pro projekci a výpočet svorníků či vysokého kotvení, bylo potřebné provést 

dodatečný geotechnický průzkum.  

Dodatečné údaje o geologických a geotechnických vlastnostech v okolí projektované nebo již 

ražené chodby se získají v průběhu ražby nebo bezprostředně po vyražení chodby. K tomu lze 

využít např. zvlášť k tomuto účelu vrtaných vrtů a jiných průzkumných prací. 

A zde byl hlavní problém. Jak co nejrychleji a operativně získávat tyto výsledky z krátkých 

dovrchních jádrových vrtů?  

 

Krátké dovrchní jádrové vrty 

Síť geologických vrtů není tak hustá, jak je zapotřebí z důvodů častých změn geologických 

podmínek na jednom díle. Při projektování potřebujeme získat rychle, přesně a levně potřebné 

hodnoty z jádrových vrtů. 

Pro vrtání jádrových dovrchních vrtů jednoduchou jádrovkou byl vybrán vrtný stroj Cable 

Bolter, určený pro vrtání vývrtů větších průměru. Provedla se úprava přechodu vrtných tyčí 

pro jádrovací korunku o průměru 46 mm. Provedlo se zapůjčení výše uvedeného vrtného 

stroje na Minově a.s. a ve dnech 13. 5. až 18.5.2011 se provedlo odvrtání 15 m jádrového 

vývrtu na díle 063 5348 ve st. 828 m ( viz obr. 1 a 2.).  Pro vrtání při tlaku vzduchu v potrubí 

300 kPa se musel nechat seřídit přítlak pro daný tlak vzduchu. (Soupravu lze použít i při 

nižších hodnotách tlaku vzduchu). Ustavení a příprava pro vrtání trvá 2 lidem 1 směnu, vrtání 

pak 4 m/sm při dvou lidech. Což je výkon stejný jak u vrtných strojů RVS 21. Jelikož se vrtný 

stroj osvědčil, bylo vypsáno výběrové řízení a stroj dne 15.7.2011 zakoupen. Od té doby bylo 

navrtáno 10 ks jádrových vrtů délky 12 až 15 m.  Výsledek vrtání – vrtné jádro je na obr. č. 3. 

Vrtný stroj Cable Bolter je lehčí, váží včetně vrtací jednotky a teleskopické nohy 65 kg. Na 

rozdíl od RVS 21, která váží s čerpadlem a pultem 500 kg. Cable Bolter je mobilnější, 

rychlejší je i převoz. Cable Bolter je vlastně Super turbo bolter v kombinaci s teleskopickou 

nohou. 
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Jádro se odebere přímo na pracovišti a výsledek – kusovitost, složení hornin- má projektant 

k dispozici již následující směnu. 

 

Vrtací a svorníkovací souprava Cable Bolter 

Souprava se skládá ze dvou hlavních částí, tj. vrtacího stroje a pneumatické teleskopické 

stojky Stinger. Teleskopická jednostupňová stojka je opatřena horním hrotem a dolními čepy 

nebo patkou, které zajišťují stabilitu ukotvení stroje v místě vrtání. Ovládací mechanismus 

pro upínaní stojky je vybavený zpětným ventilem a garantuje její stabilitu (rozepření) i při 

případném poklesu tlaku stlačeného vzduchu. Vrtací stroj sestává ze vzduchového pístového 

motoru, převodovky, vrtací a výplachové hlavy standardně vybavené unášečem 

s šestihranným 19 mm otvorem pro vrtné soutyčí. Souprava je ovládána pomocí 

pneumatického ovládacího systému, jehož panel je pomocí hadic spojen s vrtacím strojem. 

Souprava je opatřena přívodem vzduchu vybaveným olejovou maznicí s čistícím filtrem a 

přívodem pro výplachovou vodu. Pro obsluhu zařízení je zapotřebí 2 pracovníků, zejména při 

kotvení teleskopické stojky, pro prodlužování vrtného soutyčí, při stahování teleskopu po 

dokončení vrtání kotvy do vývrtu. Pohonná jednotka vrtacího stroje je shodná s jednotkou 

Super Turbo Bolter. Přítlak vrtného soutyčí je zajišťován teleskopem. Uchycení vrtného stroje 

ke stojce Stinger je provedeno speciální objímkou, která umožňuje jeho vyklopení z osy pro 

napojení děleného vrtného soutyčí a zasouvání dlouhých lanových nebo pramencových kotev 

do vývrtu.  
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Obr. 1  Cable Bolter   
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Obr. 2 Obsluha Cable Boltru 

 

Obr. 3 – jádro z vrtu 
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SOUČASNÝ STAV POUŽÍVÁNÍ A MOŽNOSTI MONITOROVÁNÍ 
CHOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ ÚNOSNOSTI KOTEVNÍCH SYSTÉMŮ 
POUŽÍVANÝCH V PODMÍNKÁCH HLUBINNÝCH DOLŮ OKR 

Abstract: 

The paper deals with some possibilities of monitoring behaviour and the rock bolt 
systems testing using in coal mines of Ostrava Karvina Coalfield. There are some results and 
the examples of the rock bolt testing in situ and the laboratory conditions in this contribution. 

 
1. Úvod 

V současné době je stále více stěnových porubů provozováno v obtížných hornicko-

geologických podmínkách ostravsko-karvinského revíru ve velkých hloubkách. Proto je 

zvyšování stability porubních chodeb a chodeb vedených v jejich blízkém okolí jednou 

z bezpečnostních priorit v současném hlubinném hornictví. Stále se zvyšují požadavky na 

minimalizaci konvergenčních projevů horninového masivu ve vztahu k používaným 

progresivním technologiím stěnových porubů. Tyto dobývací komplexy vyžadují pro svůj 

bezproblémový postup větší zástavbový (instalační) a provozní prostor, zvláště v oblasti styku 

porubní fronty a přilehlých porubních chodeb, zejména na těžních třídách porubů.  

Minimalizace konvergenčních tlakových projevů horninového masivu je řešena 

především zaváděním podpůrných opatření a prostředků do procesu vyztužování vedených 

důlních děl a následného dobývání uhelných slojí. Jsou to zejména:  

 používání větších profilů důlních chodeb a úprava tvaru podpěrných 

obloukových výztuží,  

 zvyšování hmotnostních stupňů u jednotlivých segmentů obloukových 

ocelových výztuží, 

 používání oceli s výhodnějšími (lepšími) pevnostními a přetvárnými 

vlastnostmi,  

 používání jak samostatné svorníkové výztuže, používání kombinovaných 

systémů výztuží porubních chodeb (ocelová oblouková výztuž + samostatná 

svorníková výztuž), tak použití celé řady výztužných prvků (např. ocelová 

oblouková výztuž a pramencové kotvy), 
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 v neposlední řadě jsou často pro úpravu a zlepšení vlastností horninového 

masivu používány injektážní procesy využívající chemická injektážní média 

pro zpevnění horninového masivu. 

Dosavadní poznatky a zkušenosti potvrdily, že ani podpěrné výztuže s vysokou 

únosností a vyšší hustotou budování zcela nezabrání výrazným deformacím důlních chodeb. 

Je tomu tak především díky specifickým  geologickým podmínkám karbonského horninového 

masivu a relativně obtížným hornicko - technickým podmínkám a požadavkům (velká 

hloubka dobývání, častý výskyt tektonických dislokací, dobývání mocných slojí, chodby 

určené pro dvojí použití, vyšší světlé profily důlních děl, ponechávání uhelné hmoty v počvě, 

problematické zakládání vícevýlomů v okolí porubních chodeb apod.). Vzniklé deformace 

souvisejí s přeskupováním napětí horského masivu, a konsekventně s mechanizmem 

přetváření a porušováním hornin v okolí zájmových důlních chodeb. Právě proto dochází 

v současné době k masivnímu nárůstu používání různých typů kotev (např. pramencové kotvy 

kotvené u kořene) a svorníků lepených po celé délce. Jedná se o používání kotevních systémů 

jak v samostatné variantě použití (svorníky, popř. kotvy kotvené přímo k líci výrubu), tak 

v kombinované variantě, kdy: 

 a) kotevní prvky nejčastěji pramencové kotvy (někdy nazývané lanové či strunové) 

jsou kotveny k horninovému masivu v různých variantách přes podpěrnou ocelovou výztuž,  

b) svorníky, popř. pramencové kotvy jsou kotveny přímo k líci výrubu a zároveň je 

použita podpěrná ocelová oblouková výztuž.  

I přes stále frekventovanější používání těchto kotevních systémů lze říci, že jsou dobře 

známy pouze materiálové a technologické vlastnosti používaných kotevních a svorníkových 

systémů, předepsaný způsob a podmínky jejich instalace apod. Poznatky o vlastním chování 

těchto výztužných systémů in situ v reálných podmínkách karbonského horninového masivu 

jsou, dle našeho názoru, stále nedostatečné. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že 

systematický výzkum v podmínkách in situ není jednoduchý. Časoprostorová lokalizace 

takových experimentů bývá často velice problematická. Sladění potřeb těžební organizace a 

teoretických nároků (požadavků) takového výzkumu je mnohdy značně obtížné. Experimenty 

jsou limitovány i možnostmi stávajících výzkumných kapacit. Hlavní tlak na sledování těchto 

kotevních systému by měl přicházet zejména ze strany zákazníků a uživatelů, tedy těžebních 

organizací, ne ze strany dodavatelů, jak tomu v mnoha případech bývá.  

Na základě našich dlouholetých zkušeností a diskutovaného současného stavu 

monitorování chování kotevních systémů používaných v podmínkách hlubinných dolů OKR 
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včetně testování jejich únosnosti lze konstatovat, že by směr výzkumu měl být zaměřen 

do následujících třech oblastí: 

 in situ testování zátěžových charakteristik kotev a svorníků (tzv. pull testy), 

 in situ sledování průběhu zatěžování kotevní výztuže ve vztahu k postupu 

porubní fronty, vývoj zatížení lepených kotev v závislosti na postupu raženého 

důlního díla, popř. postupu porubní fronty apod., 

 laboratorní a in situ parametrické studie chování kotevních systémů (např. vliv 

průměru instalačního vrtu na tahovou únosnost kotev, vliv délky zalepení na 

tahovou únosnost kotev, vliv kotevní směsi na únosnost kotev apod.). 

V následujících kapitolách bychom rádi krátce představili některé výsledky a postřehy 

z již provedených testů chování svorníkových a kotevních systémů jak v důlních podmínkách, 

tak v laboratoři. 

2. Testování tahové únosnosti kotevní a svorníkové výztuže 

Základním předpokladem použití kotevní výztuže je dosažení dostatečné fixace 

kotevních prvků ve vývrtu. Účelem prováděných zkoušek je stanovit nejen prostou tahovou 

pevnost instalovaných kotev, ale také stanovit jejich celkovou charakteristiku, která udává 

deformaci (vysunutí konce kotvy) v závislosti na aplikované tahové síle. Pro měření protažení 

resp. vysouvání svorníku je používán laserový dálkoměr s registrací odečítaných hodnot 

vzdáleností. Spolu s daty z tlakového snímače na tahoměru jsou tyto synchronně 

zaznamenávána pomocí speciálního softwaru na PC do výsledného datového souboru (viz 

Obr. 1). Tato aparatura registruje skutečný pohyb konce svorníku bez ohledu na případné 

zatláčení opory tahoměru do horninového masivu. Přesnost odečtu hodnot dosahuje  1 mm. 

Následné zpracování naměřených dat je prováděno v prostředí komerčního software MS 

Excel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ilustrační fotografie systému měření při realizaci tahové zkoušky se záznamem do PC 

laserový 
dálkoměr 

Válec tahoměru na 
instalovaném svorníku 

Ruční tlaková pumpa 
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V případě kotev nelepených po celé jejich délce je vhodné do stejného grafu rovněž 

vykreslit charakteristiku znázorňující elastické prodloužení (deformaci) nezalepené části 

testovaného svorníku příslušející aplikované tahové síle pro účely zhodnocení deformací 

připadající zalepené a nezalepené části svorníkové tyče (viz Obr 2a). Na následujících 

obrázcích 2b a 2c jsou uvedeny typické charakteristiky různých používaných kotev 

v podmínkách OKR s jejich pracovními charakteristikami. 

3. In situ sledování průběhu zatěžování kotevní výztuže 

Kromě zjišťování absolutní únosnosti instalovaných kotev je velice potřebné 

monitorování přenášení tahových sil v tělese kotvy. Je to nezbytné pro zjišťování jejich 

funkce a účinnosti, především v závislosti na indukovaných změnách v horninovém masivu, 

monitorování přenášení tahových sil v tělese kotvy. Pro kotvy kotvené u kořene je vhodné 

použití prstencových hydraulických dynamometrů vybavených manometrem, na kterých lze 

odečíst aktuální tahové zatížení kotev. Tyto dynamometry jsou vhodné pro monitorování 

zatížení pramencových kotev kotvených jak k líci výrubu, tak při monitorování účinnosti v 

podmínkách OKR stále více používáné kombinované výztuže viz Obr 3. Pro úspěšnou 

realizaci měření je nutno zabezpečit dostatečně tuhou konstrukci sestavy dynamometru včetně  

použitých podložek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Pracovní charakteristiky kotevních 
výztuží 
a) 3 m Rockbolt K60-25, Lokset HS, délka 
zalepení 1,75m,inst. uhel. sloj 20 MPa 
b) 2,5 m Hilti HOS-W250/320, délka 
zalepení 2,5 m, jemn. pískovec 
c) 5 m pramencová kotva IR-4/B, Lokset HS, 
délka zalepení 1,7 m, jemn. pískovec 

 

 

c) 

b) a) 
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Na obrázku 4a) jsou typické ukázky záznamu provedeného sledování zatížení 

pramencových kotev IR 4 o jmenovité únosnosti 420 kN před postupujícím porubem do doby 

důlního otřesu vyvolaného bezvýlomovou trhací prácí (2. 10. 2011). Poškození prvků 

monitoringu důlním otřesem znemožnilo další pokračování experimentu (minimální 

vzdálenost kotev před hranou porubní fronty byla cca 120 m).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Schéma umístění prstencového dynamometru při monitorování pramencových kotev tvořící 
kombinovaný výztužný systém s podpěrnou ocelovou výztuží a ilustrační foto instalovaného 

dynamometru 

Další možností sledování průběhu zatížení např. lepených tyčových svorníku po celé 

délce je použití tenzometrů umístěných na těle svorníkové tyče měřící její vlastní deformaci. 

Z měřené deformace lze pak na základě Hookova zákona odvodit vlastní průběh zatěžování 

těla kotvy v průběhu její životnosti. V současné době v podmínkách OKR není tato metoda 

monitoringu používána. Příklad použití monitoringu pomocí tenzometrické tyčové kotvy 

lepené po celé délce je dokumentován Obrázkem 4b). Tento experiment byl realizován 

v pevných migmatitických horninách v hloubce cca 1000 m pod povrchem. 

 

4. Parametrické studie chování kotevních systémů 

Parametrická studie chování kotevních systémů umožní stanovit, jak změna jednoho 

nebo více parametrů (např. průměr vrtu, délka zalepení, geometrický tvar lepené části kotvy, 

vlhkost hornin apod.) ovlivní například tahovou pevnost kotvy nebo její celkovou tahovou 

charakteristiku. 
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a)       b) 
Obr. 4 Ukázky dlouhodobého monitoringu a) pramencových kotev (D1 a D4) v kombinovaném 
výztužném systému před postupujícím porubem (chodba 340 226, profil OO-O-19, mocnost sloje 6 – 7 
m, b) tyčové kotvy lepené po celé délce (individ. sv. výztuž, profil díla cca 10 m2, délka sv. tyče lepené 
po celé délce 3m) 
 

Uvádíme zde výsledky parametrické studie, ve které je simulován vliv průměru 

instalačního vývrtu kotvy na její výslednou tahovou charakteristiku. Průměr vrtu a tvar stěn 

vrtu se může v horninovém masivu lišit od požadovaného průměru v závislosti na 

geologických podmínkách (málo pevné horniny - vypadávaní horniny ze stěny vrtu) na 

režimu vrtání (resonanční kmitání vrtné korunky způsobující ve vrtu „šroubovici“, která 

ovlivňuje vlastní průměr a objem vrtu viz Obr 5) a lidském faktoru (nesprávně použitý průměr 

vrtné korunky apod.). Pro tahové zkoušky byly použity pramencové kotvy IR 4/C (průměr 

kotvy 24 mm) o aktivní délce cca 280 mm. Kotvy byly instalovány do betonových krychlí o 

hraně 300 mm s pevností betonu v jednoosém tlaku cca 50 MPa. Ve středu každé krychle byl 

rotačním vrtáním přípraven jeden instalační vrt průměru cca 28 mm, 32 mm nebo 40 mm o 

délce cca 280 mm. Do tohoto vrtu byla vlepena pramencová kotva pomocí polyesterové 

pryskyřice Lokset HS Slow (viz Obr. 6a). Následně asi po 8 týdnech byla provedena na těchto 

kotvách tahová zkouška. Obr 6b znázorňuje zkušební sestavu tahoměru a dálkoměru při 

vlastní zkoušce. 

Graf na Obr 7 znázorňuje typické tahové charakteristiky použitých kotev vlepených do 

vývrtů o různém průměru. Na základě průběhu jednotlivých křivek můžeme konstatovat, že 

úvodní chování jednotlivých kotev je velice obdobné přibližně do úrovně tahové síly cca 

50 kN. V této oblasti jde zřejmě o překonávání adhezních sil mezi povrchem kotvy 

a použitého tmelu. Dále lze již pozorovat odlišné chování. U největšího průměru (40mm) je 

tahový odpor kotvy nejnižší cca 100 kN. V jednom případě byl naměřen tahový odpor pouze 

8 kN. U této zkoušky s nejvyšším průměrem vrtu došlo zřejmě k nedostatečnému promíchání 

tvrdidla s tmelem v oblasti u obvodu vývrtu. Nejvyšší tahový odpor (cca 230 kN) vykazuje 

kotva instalována ve vrtu s nejmenším průměrem (28mm). Rovněž residuální tahová odolnost 
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této kotvy a její průběh v oblasti za mezí s dosaženou nejvyšší tahovou sílou vykazuje 

vhodnější vlastnosti. V průběhu tahové zkoušky dochází pravděpodobně k různé úrovni 

stlačování a přetváření polyesterové pryskyřice ve vrtu, čemuž odpovídá měnící se průběh a 

charakter tahových (zátěžových) křivek. U kotvy instalované do vývrtu s průměrem 28 mm 

docházelo při dosažení maximální tahové síly k roztržení betonové krychle tahovým napětím 

vznikajícím od stlačované polyesterové pryskyřice ve vrtu během tahové zkoušky (viz 

Obr 6c). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Vzhled průřezu vrtu se „šroubovicí“ u čelby vrtu. Kružnicí je vyznačen plánovaný průměr vrtu, 
černou barvou jsou naznačeny hranice vykavernovaných oblastí kmitáním vrtné korunky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              a)        b)           c) 

Obr. 6 a) Instalovaná kotva do betonové krychle b) zkušební sestavu tahoměru a dálkoměru při 
zkoušce. c) roztržení betonové krychle tahovým napětím od stlačovaného polyesterové pryskyřice 
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Obr. 7 Typické tahové charakteristiky kotev vlepených do vývrtů o různém průměru 

5. Závěr a doporučení  

Na základě současných znalostí o chování kotevních výztužných systémů používaných 

v podmínkách OKR lze konstatovat:  

 V případě kombinovaného výztužného systému pramencových kotev a podpěrné 

ocelové obloukové výztuže při nedostatečně tuhém založení nadvýlomů nedojde 

k potřebné aktivaci kotvy (viz obr 4a), může docházet pouze k částečnému 

přitěžování a následnému odlehčování kotvy vlivem zvedající se počvy a zvedání -

zatlačování obloukové výztuže do stropu před postupující porubní frontou. Toto 

chování je zdokumentováno na následující ilustrační fotografii (viz Obr 8). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr. 8 Ilustrační foto pramencové kotvy ukotvené přes TH rovinu k obloukové výztuži  

 Parametrická studie ukázala, že dobře zvolený průměr vrtu a jeho kvalitní provedení 

může výrazně ovlivnit tahovou únosnost a charakteristiku kotevního prvku. 

 Množství tmelu aplikovaného do instalačního vrtu je nutno nadhodnotit vzhledem 

k možným disproporcím průřezu vrtu. Příkladem může být situace na Obr. 5. 
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Zhodnotíme-li plochu předpokládaného a skutečného průřezu (viz Obr. 5), tak v 

tomto případě jde až o ~50% navýšení. Takovouto situaci je pak nutno brát v úvahu 

např. při odhadu spotřeby lepidla při lepení svorníků. 

 Obrázek 2 dokazuje, že kromě absolutní tahové únosnosti kotev je nutné zjišťovat celé 

tahové charakteristiky, které mohou být u různých kotev zcela odlišné. Na základě 

těchto charakteristik lze lépe stanovit použití kotev pro různé potřeby vyztužování.  

 Dokonalý kontakt obloukové výztuže s horninovým masivem je zásadním podmínkou 

pro dosažení předpoládané účinnosti nasazení nejen samotné ocelové obloukové 

výztuže, ale zejména celé řady kombinací kotevních výztužných prvků s ocelovou 

obloukovou výztuží. Zakládání vzniklých vícevýlomů za instalovanou výztuží je 

zásadním problémem, který zůstává v praxi neřešen po dlouhou dobu a to jak ve 

smyslu kvality provedení ražby, tak ve smyslu založení vícevýlomů, které nelze 

technologicky ovlivnit). Bez zajištění této základní podmínky je účinnost celého 

výztužného systému výrazně degradována, jakékoli další kombinace ocelové 

obloukové výztuže s kotevními prvky nemohou při existenci výlomů za výztuží 

přinést očekávaný výsledek, a jsou jen další ekonomickou zátěží těžby bez efektu. 

 Další dva aspekty, které by se při projektování a nasazování pramencových kotev do 

výztužných systémů v podmínkách OKR měly zvážit, je jejich samotné předepínání 

při instalaci na úroveň cca 250 kN a případně i jejich zalepení ve vrtu po celé jejich 

délce. To by mohlo do této kotevní technologie vnést další stabilizující prvek. 

 Zkušenosti z instalovaných pramencových kotev přes instalovanou obloukovou výztuž 

a TH rovinu ukazují, že průběh zatěžování je velmi variabilní a v mnoha případech 

vede k potřebě technického řešení dopnutí kotvy v průběhu její životnosti, zejména 

při jejím vysouvání do prostoru důlního díla. 

 Je zřejmé, že významná pozornost se věnuje stropním podmínkám, tj. zpevňování a 

kotvení nadložních partií horninového masivu. Ze zkušenosti hornické praxe víme, že 

velké problémy rovněž působí deformace a zvedání počvy v porubních chodbách 

v průběhu dobývání, především mocných slojí. Bylo by vhodné věnovat řešení tohoto 

hornického geotechnického problému výrazně vyšší pozornost, zvláště v obtížných 

hornicko-geologických podmínkách. Jedná se například o použití technologií 

zpevňujících oblast počvy chemickými injektážemi, svorníkováním či používáním 

uzavřených ocelových obloukových výztuží. Všechna tato opatření by přispěla ke 

zvýšení efektivnosti, ale i bezpečnosti hornické práce. 
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ZABEZPEČENÍ PORUBU 22 3750 PŘI PŘECHODU PŘESMYKOVÝM 

PÁSMEM V OHRADNÍKU LIKVIDOVANÝCH DOUBRAVSKÝCH JAM 

– DŮL KARVINÁ 

 

Abstract:  

First continuous face block in 37th seam in Doubrava pit bottom pillar was partially stricken 

by fault zone of Central thrust. This thrust pushed in and spread identical gabled seams into 

immediate overburden of coalface in length of 150 m and width of 75 m. Based on 

examination of submitted documentation – design of CSA mine, followed by check of 

underground jobsite and consultation with ODMG and OPV execution program for securing 

daily advance of coalface Nr. 22 3750 was established in order to prevent draw out of coal 

pillar followed by falling through of non-cohesive ceiling.  

 

První porubní blok v 37 sloji v prostoru ohradníku doubravských jam byl z části zasažen 

poruchovým pásmem Centrálního přesmyku. Přesmyk nasunul a rozvlekl identické sedlové 

sloje do bezprostředního nadloží porubu v délce cca 150 m a šířce 75 m. V předstihu na 

základě Projektu prevence samovznícení pro provoz porubu č.22 3750 byla provedena 

opatření na chodbách k zajištění styku porub – chodba. Zůstávalo stanovit opatření v porubu. 

Na základě prostudování předložených podkladů – projektu Dolu ČSA, následné kontroly 

pracoviště v podzemí a konzultace s pracovníky ODMG a OPV byl pro zamezení vyjíždění 

uhelného pilíře a následného propadávání nesoudržného stropu zpracován realizační program 

pro zajištění denního postupu v porubu č. 22 3750. 

Dle zadání vedení dolu bylo nutno v součinnosti s OPV Dolu Karviná zpracovat projekt pro 

vlastní injektáž a vypočítat předpokládané množství  práce a spotřeby materiálů. Opatření 

byla rozdělena do tří fází . Fáze I. a III. byla přibližování a oddalování se přesmyku, fáze II 

byla přímé navlečení přesmyku. 
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Navržená opatření realizována v porubu : 

a) optimalizovat délku injekčních vrtů v porubu v závislosti na předpokládaném denním 

postupu, realizovat délku injekčních vrtů na denní předpokládaný postup + 2 m  

b) ve fázi č.1 a č.3 ( st. 200-134 m , 95-80 m na tř.č. 22 3701/1 ) vrtat 1 vrt s roztečí 

1,75m ( každá sekce ) šachovitě ve výškové úrovní 0,5 a 1,0 m pod stropem sloje 

s vodorovným vedením vrtu 

c) ve fázi č.2 ( st.134-95 m na tř.č. 22 3701/1 ) vrtat 2 vrty s roztečí 1,75m šachovitě ve 

výškové úrovní 0,5m vodorovně a ve výškové úrovní 1,0m s úklonem +150  

d) do vrtů vkládat pro vyztužení obrobitelný prvek, např. sklolaminatové kotvy typu 

Rockbolt K60-25, působící jako ohrazující a závěsný element s vyšší únosností 

Navržený materiál pro injektáž : 

a) čerpadlo CT-PM, včetně zásobníků a velkobjemových dopravních nádob (výkon 10 až 

12  litrů/min) 

b) čerpadlo GX-45 (výkon 5-10 litrů/min) 

c) rozvod hydraulických hadic NW 20 od čerpadel až do porubu 

d) rozvod hydraulických hadic NW 10 – přípoje k rozvodu v porubu 

e) organicko-minerální pryskyřice Geoflex 

f) plastové injektáží trubice 

g) sklolaminatové kotvy Rockbolt K 60-25 

h) pakr CT BVS 40SM 

Obrázek č.1 – čerpadlo CT-PM včetně zásobníkových nádrží o objemu 600 litrů 

 

Porub č.22 3750 byl stěžejním porubem Dolu Karviná z hlediska dalších využitelností zásob 

uhlí v této lokalitě. Vzhledem k nutnosti přechodu předpokládaného přesmyku v porubu byl 

tomuto úkolu přikládán značný význam jak ze strany vedení OKD, vedení Dolu Karviná i 

firmy Minova, která byla vybrána pro uskutečnění vlastní realizace injektážích prací 

v porubu. Vzhledem ke zvýšenému nebezpečí vzniku záparu v tomto porubu bylo nutno 

bezpodmínečně zajistit plynulý a pravidelný denní postup ve výši min. 4 m. 
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Pro úspěšné a včasné nasazení celého systému, museli zodpovědní  pracovníci Dolu Karviná 

ve spolupráci s firmou Minova s dostatečným předstihem zajistit instalaci hydraulického 

rozvodu od čerpadla CT-PM až k porubu, hydraulického rozvodu v porubu a dopravu 

čerpadla včetně zásobníkových nádrží. 

Vzhledem k velkému objemu navrhovaných prací (navrhovaný počet vrtů cca 1 800 ks), 

značné spotřebě lepicích hmot (cca 180 000 litrů) bylo nutno předem navrhnout organizačně-

technická opatření pro co nejlepší zvládnutí veškerých prací. 

Organizačně-technická opatření pro zajištění plynulého chodu veškerých potřebných úkolů : 

a) zajistit dopravu mužstva na pracoviště s pevně daným určením pořadí pracovníků, 

nejprve THZ, předák s vrtači a lepiči, později osádka porubu 

b) vzhledem k provádění práci v prodloužených směnách zajistit mimořádnou dopravu 

po ukončení směny 

c) zajistit dopravu veškerého materiálů pro provádění vrtacích, kotevních a injekčních 

prací , včetně opravy poškozených a opotřebených nástrojů 

d) zajistit dopravu veškerého materiálů pro vlastní injektáž 

e) zajistit materiál pro stavbu pomocného lešení 

f) zajistit obsluhu pro ovládání sekcí pro montáž lešení 

g) zajistit komunikační zařízení při použití čerpadel GX-45 

Zvláštní a mimořádnou pozornost, vzhledem k objemu dopravovaného materiálů, bylo třeba 

věnovat logistice dopravy velkoobjemových kontejnerů s lepicími hmotami. Tento úkol byl 

velmi náročný a bez patřičného souladu všech zainteresovaných složek, by byl 

nezvládnutelný. K dispozici bylo celkem 26 ks velkoobjemových kontejnerů, které cyklovali 

po 4 až 8 kusech ve 24 hod. intervalech mezi pracovištěm – dopravní jámou a producentem 

(Minova Ekochem, Katovice). Proto bylo třeba v každém okamžiku přesně vědět, kde se 

jednotlivý kontejner nachází. Byl určen technik Dolu Karviná, který měl za úkol přesně 

mapovat pohyb kontejneru po dole a na povrchu závodu ČSA. 

Dále bylo velmi přesně nutno sledovat denní spotřebu lepicích hmot a na základě tohoto 

sledování s dostatečným předstihem zajišťovat objednávku a dopravu hmot. Z důvodu 

dopravy hmot ze zahraničí byl tento úkol obtížnější. 

Nelehký úkol mělo před sebou i vedení provozovaného porubu, které i přes plnění vlastních 

úkolů při dopravě materiálů, měli za úkol s dostatečným předstihem dopravit kontejnery na 

určené místo k čerpadlům. Při nasazení čerpadla CT-PM a čerpadel GX-45 bylo nutno tyto 
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kontejnery dopravit na 2 pracovní místa. Pro tyto účely byla zvlášť vyčleněna dopravní četa 

s využitím vlastního dopravního zařízení. 

Vzhledem k objemu veškerých prací byla navázána spolupráce s několika dalšími 

společnostmi k úspěšnému zvládnutí zadaného úkolu. Pod záštitou firmy Minova Bohemia 

byly ke spolupráci přizváni pracovníci firem GSG MINING, Minova Ekochem, TKObau. 

Provádění vrtacích prací byli určeni výhradně pracovníci firmy GSG MINING, pracovníci 

firmy TKObau zajišťovali jak vrtací tak i injektáží práce a firmy Minova Bohemia a Minova 

Ekochem zajišťovali výhradně obsluhu a údržbu čerpadel a injektážní práce v porubu. 

Vlastní realizační práce začali dne 7.2.2011  a byly ukončeny dne 10.3.2011. Počet a délka 

vrtů byl každý den upřesňován na denním raportu hlavního inženýry závodu za přítomnosti 

vedoucího provozu rubání firmy Alpex, technika zodpovídajícího za logistiku při dopravě a 

výklizu kontejnerů a zástupců firmy Minova. Denně byly hodnoceny výsledky z minulého 

dne a dle zpracovaného harmonogramu a geologických podmínek v porubu následně 

upřesněn počet a délka vrtů pro vlastní injektáž. 

 

Realizace vlastních prací začala s nasazením 3 pracovních skupin pro vrtání a injektáž za 

pomocí čerpadla CT-PM. Avšak již po 3 pracovních dnech byla zjištěna nedostatečná 

výkonnost čerpadla vzhledem celkovému k počtu navrtaných otvorů a efektivní délce 

pracovní doby ranní směny a proto bylo nutno přistoupit k nasazení čerpadla GX-45, které 

bylo umístěno do vzdálenosti 150 m od porubu. Následující čerpadlo GX-45 bylo nasazeno 

po uplynutí 15 pracovních dnů. V tomto okamžiku bylo nutno zajistit vrtání na 4 pracovní 

čety a lepení se provádělo na 3 pracovní čety. Rozdělení pracovních čet bylo stěžejním 

úkolem při ranním rozdělování pracovníků s ohledem na možnost kontaktů odvrtaných otvorů 

a otvorů právě injektovaných. Čety se musely rozdělit takových způsobem, aby nedocházelo 

při započetí injektáže k zalepení již odvrtaných otvorů. 

Vzhledem k nutnosti dodržení bezpečné vzdálenosti s ohledem na protiotřesovou prevenci a 

vhodného výběru pracovního místa bylo nutno čerpadla GX-45 v průběhu prací 1x přemístit 

do bezpečné vzdálenosti. 

 

Ze strany vedení dolu potažmo vedení závodu byla realizaci projektu věnována maximální 

důslednost a pozornost. Byly prováděny pravidelné denní kontroly na vlastní provádění 

realizačních prací. Byla s velkou důsledností kontrolována kvalita a správnost prací dle 

schváleného projektu. Samozřejmostí bylo provádění kontrol na dodržování bezpečnosti práce 

a používání ochranných pomůcek. 
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Stěžejním úkolem prováděných prací byla (vzhledem k provozním úkolům daného porubu, 

riziku samovznícení uhelné hmoty propadávající se do závalu a charakteru bezprostředního 

nadloží) včasnost, rovnoměrnost a kvalita  zajišťující bezpečnost práce při dobývání mocné 

sloje a umožňující  rychlý postup porubu.  

 

 

Obr. č. 2 – Obsluha čerpadla CT-PM 

 

• Porub za 32 provozních dní s pomocí zpevňování uhelného pilíře injektážními pracemi 

postoupil o 114,5 m, což je průměrný denní postup v oblasti zóny centrálního přesmyku 

3,58 m/den  

• Poprvé byly vrtací a injektážní práce vykonávány dodavatelskou organizací na základě 

smlouvy o dílo (1175 vývrtů, tj. 6100 bm) 

• Dne 4.3.2011 bylo navrtáno a zainjektováno celkem 58 vrtů průměrné délky 5 m s 

následným rozjezdem porubu v 15 hodin 

• Jediný den prostoje vznikl plánovanou údržbou centrálního odtěžení 

• Po celou dobu byl uhelný pilíř stabilizován organicko-minerální lepící hmotou Geoflex, 

která byla velmi dobře obrobitelná kombajnem 

• Výsledek lze hodnotit jako vítězství týmové práce, zvláštní ocenění zasluhuje tým 

pracovníků podílejících se na logistice kontejnerů       
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NÁVRH NOVÉHO TYPU STROPNICE PRO VYSOKÉ KOTVENÍ 

 
 
Anotace: 

Technology of high bolting used for increasing stability  of rock mass in mine works uses 

ceiling joist for transversal connektion of upper arches of roadway support in mine works. 

This article deals with innovation of this ceiling joist. 

 

 

Úvod 

S postupem důlních pracovišť do větších hloubek se setkáváme stále častěji s problémem 

stability důlních děl. Porušení stability se projevuje v nejlepším případě narušením počvy 

důlních chodeb tzv. „bubřením“, v tom horším i devastací ocelové obloukové poddajné 

výztuže a rozrušením hornin v bezprostředním okolí důlního díla. 

Řešením tohoto problému je systém tzv. „vysoké kotvení“  což jsou pramencové svorníky 

aplikované do horninového masivu, které upravují chování nadložních hornin, omezují jejich 

rozvrstvování a porušování smykem. Instalací pramencových svorníků a jejich částečným 

předpětím – byť minimálním - dosáhneme zpevnění nadložních hornin ještě před jejich 

rozvolňováním. Rozsah zpevnění hornin a vrstev může vzhledem k délce použitých svorníků 

překročit i několikanásobně výšku důlního díla. Důležitou vlastností pramencových svorníků 

je jejich pružnost a vysoká průtažnost. 

Pramencové svorníky typu IR-4E/W jsou vhodné pro aplikaci i v dolech ohrožených důlními 

otřesy, protože odolávají i dynamickému namáhání energií 25 kJ . 

Nedílnou součástí vysokého kotvení a aplikace pramencového svorníku je jeho kombinace se 

speciální stropnicí. 

Stropnice jsou určeny k příčnému (900) spojování vrchních oblouků poddajné ocelové 

obloukové výztuže a následnému propojení s horninovým masivem nebo k přímému 
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přikotvení horniny (jako náhrada ploché podložky). K ocelové chodbové výztuži jsou 

stropnice vázány pomocí dvojice hákových šroubů a příložek. 

 

Popis stropnice - dosavadní provedení 

Stropnice je vyrobena z válcovaného profilu V29 a ve středu své délky opatřena otvorem 40 x 

130 mm pro kotevní prvek,  průchod pouzdra pramencového svorníku, nebo i svorníku jiného 

typu. Protože v místě otvoru došlo ke značnému zeslabení profilu, bylo toto místo zesíleno 

přeplátováním navařenou příložkou na délku 230 mm (viz obr.č.1). 

 

 

Obrázek č.1: Rozměrový výkres původního provedení stropnice 

 

 

Toto provedení stropnice bylo vhodné jen pro instalaci svorníku kolmo do nadloží v ose 

důlního díla např. jako náhrada podvlaků pro zajišťování přechodu porub / chodba. Při 

potřebě rozložení svorníků mimo osu důlního díla za účelem zpevnění hornin ve větší ploše 

nad dílem bylo nutno vrtat otvory do nadloží a instalovat kotevní prvky s odchylkou od 

svislice až ±150. Vztáhneme-li do souvislosti osu vývrtu ve vztahu k poloměru zakřivení 

vrchního oblouku a průchod pouzdra pramencového svorníku přes stropnici , která doléhá 

oběmi hranami „V“ profilu na profil oblouku zjistíme, že dochází k „lámání“ osy svorníku. 

Tato skutečnost se nepříznivě projeví nerovnoměrným namáháním jednotlivých ocelových 

drátů svinutého pramence, kdy jedny jsou přetěžovány a druhé naopak odlehčovány. Přidruží-

li se ještě nebezpečí možného posunu hornin a tím namáhání svorníku na střih, pak s jistotou 

můžeme tvrdit, že svorník neplní požadovanou funkci. (viz obr. č.2 a 3 ) 
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K vyloučení tohoto jevu, nebo alespoň jeho minimalizaci se řešil problém pomocí tzv. 

„návarků“. Tyto se umisťovaly do vnitřní strany „V“ profilu s roztečí odpovídající rozteči 

stavěných oblouků na důlním díle pro dané místo jejich použití (obvykle 0,5 nebo 0,75m). 

 

 

 

Obrázek č.2: Pramencový svorník utržený kombinovaným namáháním a přetížením 

 

 

Obrázek č.3: Pramencový svorník poškozený kombinovaným namáháním a jeho přetížením 
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Pro každý rozměr důlního díla musel být návarek upraven i svou výškou tj. přesahem přes 

jednu hranu „V“ profilu. Všechny tyto požadavky na individualitu provedení stropnic pro 

dané dílo zvyšovaly požadavky jak na výrobce, tak na distributora což ve svém důsledku 

vedlo k obtížně řešitelným situacím. Množství svárů a jejich kvalita negarantovaly stejnou 

charakteristiku únosnosti stropnice, což dokládá graf ze zátěžové zkoušky prováděné 

v autorizované zkušebně  (viz obr.č.4). 

Kotvící stropnice TH29 (MarkAgro x Ankra)
- zkoušená délka L = 800 mm
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MB01 - Markagro

MB02 - Markagro

MB03 - Markagro

P01 - Ankra (změna zk. délky)

P02 - Ankra (ideálně v ose)

P03 - Ankra

 

Obrázek č.4: Grafy zkoušených stropnic na zátěžovém stroji v autorizované zkušebně 

 

 

Návrh  nového  typu  univerzální  stropnice  

Výše uvedené problémy iniciovaly cestu hledání takové úpravy, která by zaručovala stropnici 

s univerzálním použitím tzn. pro možnost vychýlení svorníku o ±150 od svislice a pro rozteč 

stavěných oblouků od osové vzdálenosti 0,3 do 1,0 m .  

Jako základ byla použita výchozí myšlenka původní stropnice s následujícími změnami. 

Ve středu délky stropnice byl upraven otvor na rozměr 60 x 100 mm pro válcovou podložku 

s otvorem Ø 44 mm pro průchod pouzdra svorníku.  Přeplátování na délku 230 mm zůstalo, 

ale bylo upraveno provedení svárů a upraven profil otvoru ve stropnici. 
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Obrázek č.5: Rozměrový výkres stropnice univerzální 

 

Původní plochá podložka svorníku o rozměrech 150 x 150 x 18 mm, která je součástí 

pramencového svorníku byla nahrazena speciální tepelně upravenou válcovou podložkou o 

rozměrech  90 x 90 x 45 mm s válcovou plochou R 45. a otvorem Ø 44 mm. Válcová 

podložka, která je součástí stropnice umožňuje její náklon o ±150, jak je patrno z obr. č.5. 

Pro provedení kontrolních zkoušek v autorizované zkušebně bylo nutno vyrobit speciální 

přípravek, který by zaručoval vychýlení zkoušených stropnic o 15 stupňů oproti ose 

zatěžování tzn.v krajní a nejnepříznivější poloze, ale také stejnou osovou vzdálenost podpěr  

( simulace rozteče oblouků podpěrné výztuže).Všechny zkoušené stropnice byly zatěžovány 

až do fáze porušení jejich pevnosti, u staršího typu s návarky až do fáze destrukce svárů na 

příložkách (viz obr.č.6). Výsledky zátěžových zkoušek jsou zřejmé z obr.č.4. Vidíme, že 

první tři křivky (nový typ - stropnice univerzální) vykazují stejnou charakteristiku deformace 

s malou odchylkou i stejný bod porušení.  Naproti tomu křivky 4 – 6 (stropnice původního 

typu s návarky o rozteči 0,75 m)  mají křivky zcela odlišné, což dokladuje nepřesnosti v jejich 

výrobě. 
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Obrázek č.6: Příložka stropnice původního provedení po zátěžové zkoušce 

 

U univerzální stropnice dochází k „nasednutí“válcové podložky na celou délku styčných 

ploch mezi válcovou podložkou a stropnicí v otvoru vyztuženém příložkou. U stropnice 

s návarky plnila funkci pro přenos zatěžové síly podložka plochá, která ne vždy dosedala na 

stropnici v místě otvoru stejnou plochou. 

 

Závěr 

Stropnice univerzální vybavená válcovou podložkou umožňuje její použití pro odklon vývrtu 

od svislice do ±150 a pro libovolnou rozteč chodbové výztuže (viz obr.č.7). Může být 

vyráběna v délkách od 0,7m – pro rozteč oblouků 0,5 m až do délky násobku roztečí – do 

délky 3,2 m pro podchycení až 4 oblouků bez ohledu na to, zda-li některý z oblouků 

vzájemnou vzdáleností rozměru neodpovídá. Podmínkou správné funkce stropnice je její 

přesah přes poslední zajišťovaný oblouk o 0,1 m. Tímto řešením se provedení stropnice stává 

opravdu univerzální, protože se přizpůsobí ose vrtu a její objednávka se již řídí pouze 

požadavkem na délku stropnice (bez návarků). 

   

Obrázek č.7: Aplikace 

univerzální stropnice mezi 

dvěma oblouky chodbové 

výztuže 
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Ing. Petr Čada, Ph.D.  

Minova Bohemia s.r.o., Ostrava Radvanice, Tel.: +420 595 232 223, Fax.: +0 596 232 994, 

petr.cada@minovaint.com 

 

 

METODY ZAJIŠTĚNÍ SPOLUPŮSOBENÍ VÝZTUŽE RAŽENÝCH 

DŮLNÍCH DĚL S HORNINOVÝM PROSTŘEDÍM 

 

Anotace: 

Article deals with experience obtained by Minova company during development of technology 

for filling cavities above reinforcement. Two models were examined – bullflex method and 

bag method. Technology was continuously developed with respect to machinery and materials 

and complies with highest requirements for application in difficult conditions of OKD mines. 

 

Minova  Bohemia s.r.o. dokončila vývoj materiálů pro vaplňování volných prostor nad 

výztuží včetně souvisejícího příslušenství a strojního zařízení. Nové typy materiálů jsou 

určeny pro systémy metodou rukávců, známou pod názvem „Bulflex“, zajišťující kontakt 

obloukové výztuže s horninovým masivem anebo pro systém vyplňování volných prostor 

pomocí celoplošných vaků. Při vývoji jsme respektovali tyto doporučené hodnoty: 

 

Parametry rychletuhnoucí směsi: 

 

Čas tuhnutí 5 hod. 12 hod. 24 hod. 28 dnů

Pevnost (MPa) 6 10 15 25 

 

 

Parametry pomalutuhnoucí směsi: 

 

Čas tuhnutí 5 hod. 12 hod. 24 hod. 28 dnů

Pevnost (MPa) 0 3 5 20 

 

Dodržení těchto parametrů je závislé především na udržení požadovaného vodního 

součinitele, což je zajištěno použitím moderní technologie – směšovacím a čerpacím 
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zařízením PuMa. Jejich nedílnou součástí je integrovaná stykačová jednotka s ochranou 

elektromotoru a systém dálkového ovládání čerpadla. 

Obě směsi jsou do rukávců a celoplošných vaků dopravovány v plastické konzistenci,což 

eliminuje nebezpečí náhodného úniku směsi z rukávce nebo vaku. 

Směšovací a čerpací zařízení tohoto moderního typu (PuMa) je již 7 měsíců úspěšně nasazeno 

v nepřetržitém provoze na spojovacím překopu na Dole Darkov bez jediného dne prostoje. 

Jsme připraveni na základě požadavku důlních závodů vyrobit a dodat výplňovou směs dle 

jejich zadání. 

 

Stručný popis technologií 

A)  Zajištění kontaktu obloukové výztuže s horninovým masivem metodou rukávců 

Cílem technologie je umístění rukávce kruhového průřezu vyrobeného z polypropylenové 

tkaniny na horní oblouk důlní ocelové výztuže za účelem dosažení rovnoměrného rozložení 

zatížení horského masivu na poddajnou ocelovou výztuž ve vertikálním směru po jeho 

naplnění minerálním materiálem. Instalace rukávců se provádí okamžitě po postavení 

obloukové výztuže. Úspěšnost tohoto zajištění je podmíněna pravidelností a výškou hrubého 

výlomu v hornině nad stavěnou obloukovou výztuží. Volný prostor nesmí být svou výškou 

větší než průměr použitého rukávce. Nad rukávec se umísťuje pažící ocelová rohož, která 

zajišťuje volný prostor mezi jednotlivými oblouky výztuže proti nahodilému pádu horniny. 

K zajištění stability rukávce je tento opatřen třemi páry vázacích pásků, které se obepnou a 

zaváží kolem obloukové výztuže. Tímto je rukávec zajištěn proti bočnímu vychýlení a 

následnému sesunutí z oblouku při jeho plnění. Pro správné rozložení přenášeného zatížení 

z nadložních hornin se obvykle instalují 3 ks rukávců na jeden oblouk. Každý rukávec je 

opatřen samouzavíracím plnícím ventilem umístěným mimo osu vázacích pásků.  

Plnění rukávce je prováděno minerální směsí vřetenovým čerpadlem, které se umísťuje do 

vzdálenosti cca 30 – 40m od čelby, aby nebránilo technologii ražby. Pracovní dosah čerpadla 

(až 150m) umožňuje pravidelné plnění rukávců s postupujícími pracemi na čelbě a tím jeho 

přemisťování do dalšího postavení v cyklech (např. jednoho týdne). S ohledem na výkon 

čerpadel pro čerpání minerálních směsí a velikost rukávce trvá jedno naplnění cca 3 - 5 minut.                        

Plnění většího počtu rukávců a krátký čas plnění vyžaduje časté zastavování čerpadla z čehož 

plyne potřeba, aby minerální směs měla „dlouhý“ čas zpracovatelnosti. Časté proplachování 

hadic (je-li čas zpracovatelnosti materiálu jen několik minut) z důvodu nebezpečí zatvrdnutí 
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směsi v hadicích, vede k neustálému seřizování a úpravám vodního součinitele, což ve svém 

důsledku vede k nedodržování jakosti vytvrzené směsi tzn. pevnosti v tlaku.  

Pro plnění rukávců postačí 2 pracovníci – jeden k plnění čerpadla suchou směsí a druhý k 

jejich plnění. Plnění se provádí z pracovní plošiny nebo ramene razícího kombajnu.    

 

Technické informace:  

Profil raženého díla:    00-0-16 až 00-0-24 

Výztuž raženého díla:    oblouková, poddajná TH 29, TH 36 

Rozteč oblouků chodbové výztuže:  0,3 až 1,0 m  

Minerální směs:    - cementová s chemickými přísadami 

      - pevnost v tlaku až 25 MPa 

      - doba zpracovatelnosti min. 60 min. 

      - mísící poměr voda/prášek: 0,35 – 0,5 

Čerpadlo:     vřetenové, elektrické, 500 V, s vestavěnou  

      stykačovou jednotkou a možností   

      dálkového ovládání 

      - napojení na potrubí požárního vodovodu – 

      tlak 4 – 16 barů 

Prostorové požadavky:   - 3 x 2 m pro umístění a obsluhu čerpadla 

      - 5 x 1m pro operativní zásobu minerálního  

      materiálu cca 5 palet 

Počet rukávců na jeden oblouk:  2 a více (podle délky vrchního oblouku)  

Rozměry rukávce:    1600 x 400 mm (Ø 250 mm, V=80 l) 

      1600 x 500 mm (Ø 320 mm, V=120 l) 

 

Reference 

Rukávce typu BULLFLEX byly odzkoušeny na Dole Darkov - závod Darkov, chodba č. 

335 824 – technologie ražení – razící kombajn. 
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B) Vyplňování volných prostor nad a za výztuží metodou vyplňování celoplošných 

vaků 

Tato technologie  se provádí na ražených dlouhých dílech za účelem vyplňování volných 

prostor v horninovém masívu za instalovanou obloukovou výztuží za účelem jeho stabilizace. 

Aplikuje se tam, kde není možno uplatnit metodu rukávců a to z důvodu, že prostor nad 

výztuží přesahuje možnosti pro instalaci rukávce typu „Bullflex“ nebo je nutno naplnit 

požadavek celoplošného vyplnění. Celoplošné  vaky se instalují ihned po postavení výztuže a 

jsou uloženy na pažících ocelových rohožích. Platí zásada,že vak musí být instalován tak, aby 

byl v přímém kontaktu s horninovým masívem. 

 

Tuto metodu lze aplikovat ve dvou různých variantách : 

a) objemový vak instalovat pouze na horní oblouk výztuže. Pak je nutno, zejména při ražení 

díla pomocí trhací práce a hrubý výlom je nepravidelný, založit boky raženého díla do 

dostatečné výše horninou - vytvořit základkový polštář, tak aby na něj vak umístěný na 

horním oblouku výztuže doléhal svými konci a nedocházelo k jeho pohybu při plnění 

minerální směsí. 

b) objemový vak (nebo soustavu vaků) instalovat na celý obvod výztuže. Vaky je možno 

použít v různých délkách. obvykle se na boky díla používají délky 3 – 5 m a na horní oblouk 

6 - 8 m.   V tomto případě se vyplňují jako první vaky v bocích díla a následně vak ve stropu 

díla. Délka vaků se volí tak, aby opět stropní vak doléhal svými konci na již naplněný vak 

boční. Vaky jsou k výztuži uchyceny způsobem zamezujícím jejich samovolnému pohybu při 

vyplňování. Obzvláště při úpadních ražbách je nutno plnící se vaky vzpírat pomocnými 

vzpěrami proti jeho vyjetí.  Pro specifické podmínky je možno použít i vícekomorových vaků 

( např. délky 6 + 3 m, 3 + 6 + 3 atp.).  

 

Vaky jsou opatřeny samouzavíratelnými ventily. Ty jsou u kratších vaků – používaných na 

bocích díla - umístěny u boční strany, u stropních vaků souměrně od středu, aby byly plněny 

obě poloviny pravidelně. Ventily jsou umístěny tak, aby směřovaly do pracovního prostoru 

zajišťovaného díla. Množství samouzavíratelných ventilů je dáno délkou vaku. U bočních - 

kratších – obvykle jeden, u stropních dva. Šíře vaku se řídí potřebou pro daný razicí cyklus, 

výška pak předpokládaným výlomem. Např. při zabírce trhací práce na délku 2m se používají 



  95

vaky o šířce 1,5m. Při zhoršených geologických podmínkách a při ražbě pomocí razícího 

kombajnu se používají vaky o šířce 1,0 m. 

Plnění vaku je prováděno minerální směsí vřetenovým čerpadlem, které se umísťuje do 

vzdálenosti cca 30 – 40 m od čelby, aby nebránilo technologii ražby. Pracovní dosah čerpadla 

(až 150 m) umožňuje pravidelné plnění rukávců s postupujícími pracemi na čelbě 

prodlužováním dopravních hadic a tím jeho přemisťování do dalšího postavení v cyklech 

(např. jednoho týdne). 

Doba naplnění vaku je rozdílná v závislosti na typu hmoty, výkonu čerpací jednotky, velikosti 

vaku a objemu jeho naplnění. Standardně jeden stropní 6 m vak se vyplňuje cca 30 až 40 

minut.  

Z důvodu většího množství spotřeby cementové směsi je nutno k obsluze a samotnému plnění 

určit 3 pracovníky. Dva spolupracují při obsluze čerpadla a jeho plnění minerální směsí a 

jeden pracovník pracuje na plošině, kdy kontroluje stav plněného vaku.  Přesto v průběhu 

plnění mohou být na čelbě vykonávány jiné činnosti např.vrtné práce neboť systém plnění 

neomezuje práce na čelbě. 

 

Technické informace: 

Profil raženého díla:   00-0-16 až 00-0-24 

Výztuž raženého díla:   oblouková, poddajná TH 29, TH 36 

Rozteč oblouků chodbové výztuže: 0,3 až 1,0 m  

Minerální směs:   - cementová s chemickými přísadami 

     - pevnost v tlaku až 25 MPa 

     - doba zpracovatelnosti min. 60 min. 

     - mísící poměr voda/prášek: 0,35 – 0,5 

Čerpadlo: vřetenové, elektrické, 500 V, s vestavěnou  stykačovou 

jednotkou a možností dálkového ovládání 

     - napojení na potrubí požárního vodovodu –  

     tlak 4 – 16 barů 

Prostorové požadavky:  - 3 x 2 m pro umístění a obsluhu čerpadla 

     - 5 x 1m pro operativní zásobu minerálního   

                materiálu cca 5 palet 

Rozměry celoplošných vaků:  3000 x 1000 x 500 mm – 1 ventil 

(běžně používané rozměry)  3000 x 1500 x 500 mm – 1 ventil 
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     5000 x 1000 x 500 mm – 1 ventil 

     6000 x 1000 x 500 mm – 2 ventily 

     6000 x 1500 x 500 mm – 2 ventily 

     (6000 + 3000) x 1000 x 500 mm – 3 ventily 

     (6000 + 3000) x 1500 x 500 mm – 3 ventily  

 

Velikosti a provedení celoplošných vaků včetně umístění plnících ventilů lze podle potřeby 

měnit.  

 

Reference 

Technologie objemových vaků nad horními oblouky chodbové výztuže je úspěšně aplikována 

na Dole Darkov, závod Darkov – pracoviště č.2983 – technologie ražby – trhací práce a Dole 

Karviná, závod ČSA – pracoviště č. 1 4018 a č.11 472 – technologie ražení – razící 

kombajny. 

 

Obr. č. 1 - Rukávec s plnicím ventilem 

 

Obr. č. 2 - Instalace rukávců na výztuži 
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Obr. č. 3 - Celoplošný vak pro umístění do výlomu ve stropu díla 

 

 

Obr. č.  4 - Příprava celoplošného vaku se dvěma ventily 
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Obr. č. 5 - Naplněný vak nad horním obloukem výztuže 

 

 

Obr. č. 6  - Pohled na strop důlního díla po instalaci celoplošných vaků 
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SANACE SKALNÍHO MASIVU V UL. PRAŽSKÁ V TEPLICÍCH 

 

Anotace: 

V roce 2011 zvítězila divize Grouting společnosti Minova Bohemia s.r.o. v tendru na akci 

„Sanace skalního masivu v ul. Pražská v Teplicích“. Jednalo se o sanaci skalní stěny 

nedaleko centra města. Obsahem zakázky byla nejen samotná realizace, ale i zpracování 

realizační dokumentace stavby. Celá stavba byla financována z Operačního programu Životní 

prostředí. 

 

Annotation: 

In 2011 Grouting Division of Minova Bohemia won the tender for the event of " Rock massif 

rehabilitation in Prague street in Teplice." It was concerned the redevelopment near the 

rehabilitation center. The content was not only the execution of the order but also the 

documentation processing for the construction. The whole construction was funded by the 

operational programfor the environment. 

 

 

1.  ÚVOD 

Po předchozích zkušenostech v oblasti sanací skal na železnicích a silnicích jsme v loňském 

roce realizovali první zakázku tohoto typu pro město Teplice. Rozdílným proti předchozím 

akcím byl způsob financování – stavba byla financována z Operačního programu Životní 

prostředí, s čímž souvisel odlišný způsob byrokratické činnosti, než u jiných investorů. Nová 

pro nás byla také možnost vytvořit si vlastní realizační dokumentaci, což se ukázalo býti 

výhodou a to nejen pro tvorbu ceny díla, ale i při samotné realizaci, kdy jsme mohli využívat  

našich bohatých zkušeností a zázemí naší společnosti v rozličných technologiích vhodných 

pro tyto činnosti. 
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2.  REALIZAČNÍ DOKUMETACE STAVBY 

Pro soutěž a pro přidělení dotace na tuto akci byla vypracována předběžná dokumentace 

stavby. Za předběžnou se dalo považovat nejen z formálních důvodů, ale i fakticky. Kvůli 

průtahům při přidělovaní dotace se stav lokality značně zhoršil a ani původní průzkum nebyl 

příliš přesný. Nutno dodat, že nepřesnosti byly poměrně vyvážené a vícepráce na straně jedné 

byly vyváženy méněprácemi na straně druhé. 

 

3. SANACE 

Lokalitu sanace tvoří svah pod pěší stezkou spojující teplickou čtvrť Prosetice s místní 

botanickou zahradou. Svah samotný se dal rozdělit do tří úseků. Úsek první představoval 

zbytky z části kamenné zdi, doplněné o cihelné dozdívky a množství neprozkoumaných 

sklepních prostor. Jednalo se o zbytky prvorepublikové zástavby (obr. 1). Úsek druhý 

představoval svah podléhající silným erozním účinkům, zejména vodě a mrazu. To mělo za 

následek i dva sesuvy, které sebou strhly i části pěší stezky. V dolní partii se nacházely zbytky 

zdí původní zástavby v havarijním stavu. Úsek třetí se z hlediska geotechnického jevil jako 

nejkvalitnější, přesto se i zde objevila oblast silně zvětralá a oblast s nestabilními bloky. 

Za největší nevýhodu pro získání celkového dojmu považuji, že oblast byla silně zarostlá 

náletovými křovinami, které dosahovaly místy výšky okolo pěti metrů (obr. 2). Až po 

odstranění těchto křovin se nám ukázal celkový obrázek celé stavby. 

 

 

Obr. 1 
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Ukázalo se, že hlavním úkolem zůstává stabilizace svahu, především zabránění dalším 

sesuvům, neboť území pod svahem patří soukromému vlastníkovi. Dalšími úkoly bylo 

zprovoznit velice nebezpečnou vrchní stezku (obr. 3) a zajistit nestabilní zeď.  

 

Obr. 2 

Ne všechny tyto činnosti byly obsaženy v předběžné projektové dokumentaci, ale bylo 

nezbytně nutné je zapracovat do realizační dokumentace a dosáhnout tím kompletní sanace a 

zajištění bezpečnosti v celé lokalitě. 

 

 

Obr. 3 
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ÚSEK 1. 

V původním návrhu bylo uvažováno s úpravou kamenné zdi pouze spárováním a injektáží 

volných sklepních prostor cementopopílkovou směsí. Bohužel byla opomenuta celková 

stabilita celé zdi a také její kvalita. Nejprve byla provedena injektáž cementopopílkem a 

dozděny volné a poškozené části zdi. Po otryskání zdi jsme ovšem zjistili, že její stav je tak 

špatný, že není možno provést její spárování. Po poradě s investorem byla zvolena úprava 

torkretem, při zachování několika ukázkových míst, kde je možno spárování provést. Po této 

úpravě byla celá zeď překryta vysokopevností sítí kotvenou samozavrtávacími kotvami. 

(obr. 4) 

 

Obr. 4 

 

ÚSEK 2 

Dva sesuvy stezky způsobené erozi, mnoho splaveného materiálu a zbytky staré zástavby 

tvořily původní obrázek druhé části stavby. Bylo nutno odtěžit přebytečný materiál, zbourat 

zbytky zdiva a doplnit původní profil stezky. Poslední úkol jsme vyřešili za pomoci 

konstrukce z gabionů opřené o mikropiloty a ukotvené do skalnaté části svahu. Část pod zdí 

jsme stabilizovali ocelovou sítí s protierozní georohoží kotvenou samozavrtávacích kotvami 

délky 3m. (obr. 5) 
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Obr. 5 

 

ÚSEK 3 

V této části se jednalo o klasickou stabilizaci skalního svahu s vrchní hranou přecházející do 

zeminy. Sanace byla provedena celozávitovými kotevními tyčemi různých délek v kombinaci 

s ocelovou síti, v horní části s protierozní georohoží. V dolní části bylo nutno vhodně zvolit 

kombinaci kotvení a odtěžení volných bloku, které měly výrazný vliv na celkovou stabilitu 

daného úseku. (obr. 6) 

 

Obr. 6 
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4. ZÁVĚR 

Stavba byla dokončena na konci září, ale další dva měsíce trvalo předání dokladové části a 

závěrečné prohlídky. Poněvadž byla stavba financována z Operačního programu Životní 

prostředí vyjadřovalo se k výsledku mnoho institucí. Rád bych vyzdvihl, že kromě několika 

drobností ze strany České geologické služby jsme  stavbu předali bez jakýchkoliv připomínek 

a k velké spokojenosti objednatele – města Teplice.  

Jak je vidět z posledního obrázku byla díky stabilizaci výrazně zvýšena bezpečnost a vzhled 

celé lokality a ta může být konečně občany bez obav využívána i díky naší práci. 
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Ing. Petr Hybský, Pavel Polák 
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POUŽÍVÁNÍ DVOUKOMPONENTNÍ INJEKTÁŽE 

PŘI RAŽBĚ JEDNOKOLEJNÝCH TUNELŮ METRA V.A 

 

Ražby tunelů štítovými stroji se vyznačují mj. tím, že ostění je sestavováno v obálce štítu  

z prefabrikovaných železobetonových segmentů (tybinků). Z technologických důvodů musí 

být vnitřní světlý průměr štítu větší než vnější průměr prstence sestaveného ze segmentů 

ostění. Důsledkem toho vzniká mezi ostěním a lícem ostění dutý prostor, který je nutno 

dodatečně vyplňovat. Zaplnění mezery se provádí injektováním výplňové malty, která je 

kontaktním materiálem spolupůsobícím v rámci interakce horniny s prefabrikovaným  

ostěním.  

 

Význam injektáže  

Úlohou výplňového media je tedy souvisle zaplnit prostor technologického nadvýlomu a tím 

minimalizovat ztrátu zeminy, což v důsledku vede k minimalizaci sedání povrchu nad 

raženým dílem. Výplňová hmota po zatuhnutí zároveň zmonolitní sestavené prstence, které 

díky aktivaci do horniny vytvoří stabilní konstrukci staticky neurčitou. Velmi zásadní je 

skutečnost, že vyplněním mezilehlého prostoru nastane spolupůsobení ostění s okolním 

horninovým masivem. Interakcí horninového masivu s ostěním se dosáhne zrovnoměrnění 

zatížení, které na ostění působí. Kdyby nedošlo k upnutí prstence do okolní horniny, mohlo by 

docházet k neřízené směrové i výškové deformaci způsobené tlaky pístů tunelovacího stroje a 

následně i od zatížení nadložními vrstvami.  

 

Princip dvoukomponentní injektáže 

Možností, jakým způsobem vyplňovat mezeru mezi ostěním a lícem horninového prostředí  je 

pro technologie tunelování se stavbou prstenců ostění celá řada. Existuje poměrně rozsáhlá 

škála receptur výplňových malt stejně jako metod, jakými se injektáž případně i začerpávání 

malty provádí. Pro účely výstavby metra V.A byla převzata v Evropě zaváděná koncepce 

dvoukomponentní injektáže (two component grouting) sestávající z komponenty A (snadno 

čerpatelná jílocementová suspenze)  a z komponenty B (urychlující přísada). 
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Alternativa dvoukomponentní injektáže má několik výhod oproti tradiční jednokomponentní 

výplňové injektáži, při které se používá jemná cementopísková malta. Významná je 

skutečnost, že obě komponenty jsou do okamžiku smíchání řídké tekutiny s nízkou 

viskozitou. Komponenta A je velmi dobře čerpatelná minimálně 72 hodin, čímž je umožněna 

její doprava potrubím malého průměru bez přídavných čerpadel na trase až na vzdálenost 

několika km. Odpadá tak nutnost pořizovat speciální vozy na přepravu výplňové malty ke 

štítu. Další výhodou je, že ve chvíli, kdy je ke komponentě A přidán urychlovač, stává se ze 

směsi v řádech  prvních desítek sekund gel. Plastický gel vznikající za ústím po obvodě štítu 

osazených trysek umožňuje rovnoměrné vyplňování prostoru s vyloučením zpětné 

rozplavitelnosti a bez možnosti infiltrace do jemných dutin okolního propustného 

horninového prostředí a zároveň zabraňuje nepříznivému efektu zdvihání tunelového tubusu 

v důsledku působení hydrostatických sil. Injektování probíhá kontinuálně spolu s postupem 

stroje pomocí injektážích linek umístěných po obvodu ocasní obálky štítu. Tím je na 

minimum redukována doba, po kterou je výrub nezajištěný a tudíž náchylný ke 

konvergencím.  

 

Kvalitativní požadavky, zkušební metody 

Receptura injektáže musí vyhovět dvěma kvalitativní požadavkům. Předně se jedná o 

požadavky stanovené objednatelem, které jsou obsažené v projektové dokumentaci. Zde je 

specifikována kvalita kompletní směsi (tzn. po smíchání obou komponent). Požaduje se 

pevnost 0,5 MPa za 24 hodin a minimální pevnost 2,0 MPa za 28 dní. V každém případě je 

nutné dodržet podmínku ZTKP (zvláštní technické a kvalitativní podmínky), že maximální 

deformace poklesové kotliny nepřesáhnou 10 mm.  

Navíc výrobce stroje TBM požaduje, aby samotná komponenta A měla takové vlastnosti, 

které zaručí správné fungování systému. Vlastnosti komponenty musí splňovat:: 

- viskozita jílocementové suspense vymezovaná zkouškou podle Marshe musí být 

nižší než 40 sec po dobu  72 hodin od okamžiku výroby 

- odstoj vody musí být nižší než  10 % za 72 hodin 

- doba gelace po smíchání s komponentou B musí být delší než 10 sekund 

Na základě požadovaných parametrů byla vyvinuta receptura, která splnila všechna výše 

uvedená kritéria. V podmínkách stavby se pak denně provádějí kontrolní zkoušky ověřující 

požadovanou viskozitu a odstoj vody.  
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Ražba tunelovacím strojem TBM je komplexní problematika, jejíž úspěšnost je závislá na 

správném a včasném provádění dílčích technologických operací. Jakékoli selhání některé 

z dílčích prací či poruchy strojů nebo zařízení mohou vést k prostojům, které prodlužují čas 

ražebního cyklu a zvyšují náklady projektu. V případě dvoukomponentní injektáže je nutné 

dbát na zajištění čerpatelnosti (požadované viskozity) komponenty A, aby nedošlo k ucpání 

injektážního vedení od míchacího centra ke stroji. Toto vedení dosahuje při ražbě tunelů trasy 

metra V.A maximální délky přes 2,5 km, jeho ucpání by tudíž znamenalo dlouhodobý prostoj. 

Provádění injektáže má kromě hrozby ucpání vedení malty k TBM a poruchy či 

zneprůchodnění linií injektážního zařízení ještě další riziko spočívající ve skutečnosti, že 

injektáž má vliv na finální kvalitu konstrukce tunelového díla. Dodatečné sanace prostor za 

ostěním bez  výplňové malty v celém objemu znamenají vždy nemalé vícenáklady.  

Kromě zmíněných na stavbě prováděných kontrolních zkoušek viskozity a odstojů vody, se 

kvalita směsi prokazuje i v laboratoři. Obdobné kontrolní zkoušky se provádí dle kontrolního 

a zkušebního plánu v rozsahu 1x na každých 2 000 m3 vyrobené komponenty A. 

 

Výroba a doprava výplňové malty (viz obrázek 1) 

Komponenta A se skládá z vody, cementu, bentonitu a plastifikační přísady. Všechny složky 

jsou na stavbu dodávány separátně. Suspense ze složek je vyráběna přímo na staveništi 

v míchacím centru. Do řídící jednotky míchacího centra se pověřeným technikem zadává celá 

procedura míchání, tedy jak hmotnostní (u přísad objemové) poměry složek, tak i pořadí a 

doba jejich společného míchání. Zaměstnanec pověřený obsluhou míchacího centra pouze 

zadává požadovaný objem záměsi, která je bezprostředně namíchána zcela automaticky dle 

zadaného typu právě používané receptury. Z míchacího centra je komponenta A dopravována 

pomocí čerpadla a navazujícího potrubí až do zásobní nádrže umístěné na závěsném voze za 

štítem TBM. 

Komponenta B (urychlující přísada) je na staveniště dovážena v autocisternách které průběžně 

doplňují stacionární nádrž o objemu 30 m3. Z nádrže se postupně komponenta B odebírá do 

IBC kontejnerů, ve kterých je na kolových vozech (typ MSV) transportována k injektážnímu 

zařízení (sestávajícím ze 4 samostatných linií se 4 tryskami) umístěném ve štítě TBM. 
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Regulace tlaků a průtoků na injektážím zařízení 

Aplikace injektáže je na tunelovacím stroji prováděna pomocí ovládacího panelu injektážního 

zařízení. Ovládání průběhu injektáže lze provádět ve třech režimech tj. ručním, 

poloautomatickém a automatickém.. Ruční ovládání se při běžném průběhu injektáže 

nepoužívá, neboť nezajišťuje udržení předem nastaveného dávkování obou komponent 

v předepsaném procentuálním poměru. Režim poloautomatický již tuto možnost nabízí. 

Obsluha (operátor injektáže) ručně nastavuje průtoky na čerpadlech pro komponentu A a 

automatika poté ovládá výkon čerpadel pro komponentu B tak, aby průtočné množství tvořilo 

nastavený objemový procentuální poměr vůči komponentně A. 

Režim automatický je nejsofistikovanější. Dle předem nastavených parametrů a dle aktuálních 

provozních parametrů (rychlosti postupu ražby, délka výsuvu pístů, tlaky v injektážích 

linkách apod.) je řízen celý systém automaticky, lidský zásah je omezen pouze na zahájení a 

ukončení injektážního procesu.  

 

Dosavadní zkušenosti z  provádění dvoukomponentní injektáže na projektu metro V.A 

V období příprav projektu ražby jednokolejných tunelů metra V.A metodou TBM byla 

zvolena koncepce dvoukomponentní injektáže. Toto rozhodnutí bylo učiněno zejména po 

srovnání s klasickým zaplňováním cementopískovou maltou (jednokomponentní injektáž), 

kdy rozhodující výhodou měly být podstatně menší prostoje z důvodu častého čištění 

injektážního vedení ve štítě s výrazným dopadem na výkony ražeb. Významným aspektem 

byla také možnost zjednodušení logistického zásobování štítu osazením zásobovacího potrubí 

po celé délce raženého tunelu místo dovozu výplňové malty speciálními vozy. 

Ačkoli bylo v období předvýrobní přípravy věnováno velké množství času hledání správné 

receptury, jejíž poslední varianta byla podrobena průkazním zkouškám, je třeba recepturu 

průběžně upravovat i během ražeb. Parametry složení výplňové malty jsou ovlivňovány 

proměnlivou kvalitou dodávaného bentonitu a cementu. Velice důležité jsou pořadí dávkování 

a doba míchání jednotlivých postupně přidávaných složek komponenty A (v případě metra A 

je pořadí voda – bentonit – cement - plastifikační přísada).  Byl zjištěn i poměrně kuriózní 

fakt, totiž že velice záleží na tom, zdali záměs byla namíchána v čisté míchačce (po umytí) či 

jako druhá a další v pořadí. Tento problém byl významný zvláště v počátcích ražeb. Tehdy 

byly práce prováděny pouze v ranních směnách, během nichž se podařilo osadit 1 až 2 

prstence ostění o skladebné šířce prstence 1,5 m (pro porovnání v současné době se provádí až 
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19 postupů - prstenců za den). Téměř po každém míchacím cyklu byla míchačka 

proplachována čistou vodou, což zvýraznilo nepříznivý fenomén „čisté míchačky“. 

Dalším poznatkem pozorovaným zvláště v počátcích ražeb s nízkými výkony byla nutnost 

udržovat komponentu A stále v pohybu. I když byl plněn požadavek maximální přípustné 

vizkosity do 72 hodin, docházelo přesto k sedimentaci těžších částic suspenze a jejich 

nalepování na stěny dopravního potrubí i zásobních nádrží. Pro ilustraci tohoto jevu byl 

v podmínkách stavby vymyšlen a realizován „test sedimentace“ (viz obrázek 2). Zkouška 

spočívala v odběru vzorku komponenty A do trojice odměrných válců. Po 24, 48 resp. 72 

hodinách byl válec otočen na dobu 20 sekund dnem vzhůru, čímž vytekla tekutá složka 

namíchané suspenze. Následně byla zjištěna hmotnost zbytku, který zůstal nalepený na dně a 

stěnách odměrného válce. Bylo prokázáno, že hmotnostní zbytek s časem narůstá.  

V laboratoři je vzorek uchováván v nádobách a není soustavně promícháván. Pokud se 

následně provádí Marshův test viskozity po 72 hodinách, je zkoušce podrobena tekutá složka, 

která se nenalepila na dno a paradoxně tak může být naměřena nižší viskozita než jaká byla 

naměřena ihned po namíchání jílocementové směsi. Pokud se před zkouškou vzorek 

rozmíchá, je naměřena „skutečná“ viskozita, ale děje se tak na úkor simulace skutečných 

podmínek, kdy komponenta A po delší dobu neproudila potrubím a při opakovaném čerpání ji 

nelze rozmíchat. 

Zmíněné vlastnosti komponenty A způsobily několikeré zanesení zásobní nádrže pro 

injektážní zařízení. V ní byly umístěny míchací lopatky, které mají suspenzi udržovat 

v pohybu, ale jejich původní konstrukce byla zcela nevhodná. Na strojích S609 a S610 byly 

proto míchací lopatky dodatečně upraveny a zvětšen jejich dosah až ke stěnám a dnu zásobní 

nádoby (viz obrázek 3).  

Největší problémy, které se spolu s používáním injektáže vyskytovaly, byly v místě 

směšování obou komponent a jejich průtoku po smíchání. Bod směšování byl umístěn 120 cm 

od konce obálky štítu. Na tuto vzdálenost jsou obě komponenty vedeny smíchané. 

V okamžiku ukončení injektážního procesu je urychlující přísada (komponenta B) zastavena a 

potrubí je následně automaticky proplachováno cca 20 litry čisté komponenty A. Tím má být 

dosaženo vytěsnění promíchané dvoukomponentní malty  z celého vedení i za směšovacím 

bodem. Potrubí se přesto v úseku mezi směšovačem a koncem štítu postupně ucpává. 

V určitých poměrně krátkých maximálně dvoudenních intervalech je proto nutno provádět 

odstávku za účelem čištění injektážního vedení. Systém tak nefunguje „bezúdržbově“, jak 

bylo původně očekáváno. 
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Ucpávání potrubí má kromě prostojů další nepříjemný efekt spočívající v poklesu průtoku 

malty v potrubní linii za současného nárůstu tlaku.. Zmíněné dva parametry slouží ke 

sledování průběhu injektáže, který je znázorňován na ovládacím displeji. Kromě minimálních 

objemů injektáže, které musí být dosahovány a jsou pro každý prstenec dány objemem 

mezikruží mezi vyřezaným profilem a vnějším lícem ostění, nesmí operátor trysek 

překračovat předem stanovené tlaky. Ty jsou určovány stavem těsnících kartáčů mezi štítem a 

ostěním a používaným módem. Přicpávání injektážního potrubí stanovenou maximální 

hodnotu tlaku výrazně zkresluje. 

V podmínkách stavby byl proto směšovač konstrukčně upraven pomocí patentem chráněného 

zlepšovacího návrhu. Směšovací místo se tak posunulo dále ke konci obálky štítu, což 

přineslo očekávané snížení nutnosti častého čištění potrubí se smíchanými komponentami. 

Za účelem ověření kvality již aplikované injektáže, byly na několika místech levého 

traťového tunelu provedeny jádrové vrty skrz železobetonové segmenty. Bylo ověřeno, že 

malta v místech vrtů zcela vyplnila prostor mezi ostěním a horninou. Tato skutečnost byla 

potvrzena i u kontrolních vrtů přes stropní segmenty tunelu Z dlouhodobého sledování 

injektovaných objemů a ze sledování poklesů povrchu nad raženým dílem v rámci 

geotechnického monitoringu lze rovněž konstatovat spokojenost s kvalitou a funkčností 

výplňové injektáže.  

V době psaní tohoto článku jsou zkušenosti s používáním dvoukomponentní injektáže pouze 

částečné. Komplexnější hodnocení bude možno provést s delším časovým odstupem. Klíčem 

k posouzení všech výhod a nevýhod zvoleného typu výplňové injektáže bude zejména doba 

po doznění povrchových deformací nad raženým dílem, schopnost zvolené koncepce 

zásobovat současně oba stroje při jejich maximálních výkonech a kvalita výplně zjištěná po 

demontáži segmentů v rámci ražby propojek mezi oběma traťovými tunely.    
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Ing.Lukáš Svrčina 

Minova Bohemia, s.r.o. Lihovarská 10, 71603 Ostrava – Radvanice 

T: +420 596 232 801, F: +420 596 232 994, E: lukas.svrcina@minovaint.com 

 

 

TRAŤ  STŘÍBRO – PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ  - SANAČNÍ 
PRÁCE PROVEDENÉ V PAVLOVICKÉM  A OŠELÍNSKÉM  TUNELU 

 

 

Anotace: 

V roce 2010 divize Grouting společnosti Minova realizovala sanaci Ošelínského a 

Pavlovického tunelu na trati Plzeň - Cheb. V rámci sanace byly prováděny injektáže proti 

vlhkosti, výplňové injektáže, kotvení, spárování zdiva, betonářské práce. Práce byly 

prováděny v náročných klimatických podmínkách. 

 

Annotation: 

In the year 2010 division Grouting of Minova Bohemia s.r.o. realized an implementation of 

Oselinsky and Pavlovicky tunnel on the Plzen-Cheb railway. Within the redevelopments there 

were carried out injections against the moisture, filling injections, anchoring, masonry 

pointing and concrete work. The work was carried out in the severe climatic conditions. 

 

Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Plzeň, Purkyňova 22, Plzeň 

Odpovědný projektant stavby: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

Projektant objektu: Ing. Radek Brokl, Lidické nám. 34, 506 01 Jičín 

Realizace: leden-duben 2011 

 

Předmětem projektu byly sanační práce v Ošelínském a Pavlovickém tunelu na trati Plzeň – 

Cheb. Tunely jsou jednokolejné, postavené v roce 1871, několikrát sanované. 

Ošelínský tunel má délku 52,55m, Pavlovický tunel 220,80m. 
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Ošelínský tunel 

 

 
Pavlovický tunel 
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Sanační práce spočívaly v těchto činnostech: 

1. Vybudování nových železobetonových opěr v místech s nedostatečnou šířkou 

průjezdného profilu 

2. Zřízení nových záchranných tunelových výklenků 

3. Sanaci odvodňovacího systému tunelů 

4. Sanaci kamenného zdiva opěr (spárování, injektáž) 

5. Provedení injektáže trhlin a stříkané hydroizolace klenby tunelů 

6. Sanaci portálů a nadportálových prostor tunelů 

 

1. Vybudování nových železobetonových opěr 

Z důvodu nedostatečné šířky průjezdného profilu byly odbourány části kamenných opěr. Před 

započetím bouracích prací byla klenba zajištěna zavrtávacími svorníky R32 dl 5,0m. Po 

odbourání kamenného ostění a vysbíjení skalního masivu byly vybetonovány nové ŽB opěry 

tak, aby byl dodržen průjezdný profil tunelů. 

 

2. Zřízení nových tunelových výklenků 

Systém stávajících tunelových výklenků je již dle normy ČSN 737508 nevyhovují. Z toho 

důvodu byly vybudovány nové tunelové výklenky dle této normy. Před odbouráním stávající 

opěry a odsbíjením skály byla klenba nad výklenky zajištěna zavrtávacími svorníky R32 

dl.3,0m.  

 

3. Sanace odvodňovacího systému tunelů 

Na rozhraní tunelových pásů byly vyřezány a vysekány drážky. Do drážek byly osazeny 

svodnice Alfa (v opěře) a Omega (v klenbě) tunelu. Svodnice byly zaústěny do nově 

vybudovaných bočních tunelových stok. Systém byl doplněn o mezilehlé svodnice, které 

zajišťují odvod vody z nejvíc zavodnělých částí klenby. 

 

4. Sanace kamenného zdiva opěr 

Byla provedena injektáž kamenného zdiva cementovou směsí a kamenné zdivo bylo 

v nezbytně nutném rozsahu strojně přespárováno  

 

5. Provedení injektáže trhlin a stříkané hydroizolace klenby tunelů 

Průsaky vody v trhlinách klenby byly injektovány dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí 

Carbopur WFA. Na suchou klenbu byla aplikována stříkaná hydroizolace Masterseal 345, 

chráněná vrstvou stříkaného betonu. 
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6. Sanace portálů a nadportálových prostor tunelů 

Portály tunelů byly otryskány tlakovou vodou, lokálně reprofilovány a natřeny sjednocujícím 

nátěrem. Nadportálový prostor byl zbaven náletových křovin a očištěn od napadaného 

materiálu. Byly osazeny nové protidotykové zábrany. 

 

 
 

Rekonstrukce tunelů měla být zahájena v létě roku 2010. Z důvodu přepracování projektové 

dokumentace a uzavírání smluv o dílo však práce započaly až v první polovině ledna roku 

2011 za velmi nepříznivého počasí. Sníh znemožňoval dopravu materiálu i pracovníků 

k tunelům a mráz vytvořil uvnitř tunelu souvislou vrstvu ledu. Nízká teplota ztěžovala po 

celou dobu rekonstrukce práce injektážní i betonářské. Teploty kolem –15°C a proud 

studeného vzduchu v tunelech znepříjemňovaly práci všem pracovníkům. Klimatické 

podmínky a změny projektu v průběhu rekonstrukce způsobily posouvání termínu dokončení 

až ke konci výluky, kdy už se v tunelech pokládaly koleje, montovalo trakční vedení a skrz 

tunely jezdila veškerá stavební technika celé stavby. Převážná část prací se tedy musela 

přesunout na noční směny, kdy byl na stavbě menší provoz. I přes tyto nepříjemnosti se nám 

podařilo rekonstrukci obou tunelů dokončit do konce plánované výluky trati.  
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Ing. Petr Chamra, Ing. Linda Vydrová 

Metrostav a.s., divize 8, Prosecká 24, 180 00 Praha 8, tel.: 286 002 221, fax: 283 840 285 

jarmila.bendova@metrostav.cz  

 
VYUŽITÍ CHEMICKÝCH INJEKTÁŽÍ SVORNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ 

STANICE VELESLAVÍN TRASY V.A PRAŽSKÉHO METRA 
 

Anotace 
 
Within the extension of metro line “A” in Prague, the capital of Czech Republic, four new 

stations will be built in the period from 2010 to 2014. It is a new operational section “VA”, 

which includes three excavated and one cut and cover station. The mined stations are further 

subdivided according to the profile in two single-aisled stations (Petřiny, Červený Vrch) and 

three-aisled Veleslavín station. A temporary end station consists of excavated station Motol 

and dead-end tail tracks behind the station. 

Construction of the first three-aisled Prague metro station designed by NATM itself is an 

interesting engineering task. Conditions resulting from the construction process, i.e. the 

division of the mined parts of the station into partial excavations in combination with pulling 

through of the tunnel boring machines according to a predetermined schedule of construction 

require new techniques and details. The above-mentioned facts are further compounded by 

unfavourable conditions for excavation, which are given by a low overburden of poor quality 

and bustling Evropská street on the surface. 

 

Obr. 1 Situace Stavby Metro 
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V rámci prodloužení trasy metra A v Praze dojde v období let 2010 až 2014  k výstavbě čtyř 

nových stanic pražského metra. Jedná se o nový provozní úsek V.A, jehož součástí jsou 

celkem tři ražené a jedna hloubená stanice. Ražené stanice se dále dělí podle profilu na dvě 

jednolodní stanice (Petřiny,Červený Vrch) a trojlodní  stanici Veleslavín, dočasnou koncovou 

stanici pak tvoří hloubená stanice Motol s raženými obratovými kolejemi za stanicí (obr. 1).  

 
Obr. 2 Stanice Veleslavín - situace 

 
Stanice Veleslavín (obr. 2, 3) je první trojlodní stanicí pražského metra, která je navržená 

k realizaci Novou rakouskou tunelovaní metodou. Na trase se nachází mezi stanicemi 

Červený Vrch a Petřiny a v budoucnosti by měla vytvořit významný dopravní uzel, který 

umožní návaznost metra na vlaková spojení a autobusovou dopravu. Současně se v rámci 

budoucího využití území uvažuje o vybudování kapacitního autobusového terminálu a 

podzemních parkovišť P+R. 

Realizaci stanice Veleslavín zajišťuje pro vedoucího účastníka sdružení, firmu Metrostav a.s., 

formou dodávky „na klíč“ firma Subterra a.s., přičemž neražené části stanice provádí 

pracovníci Divize 2 (přeložky IS, podchod pod ulicí Evropská a vestibul stanice), raženou část 

stanice včetně definitivního ostění pak provádějí pracovníci Divize 1.   

 
Obr. 3 Vizualizace trojlodní stanice Veleslavín 
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Inženýrsko – geologické poměry 
 
Inženýrsko-geologické poměry byly zhodnoceny jako složité a pro ražbu trojlodní stanice 

jako velmi nepříznivé a to především z důvodu velmi nízkého horninového nadloží, nízké 

kvality masivu a vysoké úrovně hladiny podzemní vody. 

Geologické poměry zájmového území jsou reprezentovány různorodými antropogenními 

navážkami mocnosti 4 - 5,5 m, dále kvartérním pokryvem tvořeným relativně mocnými 

deluviálními a eolicko-deluviálními sedimenty s celkovou mocností 3,5 – 6,8 m. 

Předkvartérní podloží je reprezentováno ordovickými sedimenty šáreckého souvrství – tmavé 

jílovitoprachovité břidlice různého stupně zvětrání. Nadloží je proměnlivé a postupně klesá  

od 17 m v portálové části až po 13 m na konci technologické části stanice.  

 
Ražba bočních staničních tunelů 
 
V průběhu ražby levého staničního tunelu Veleslavín (dále LST) začalo již od staničení TM 

25 docházet k problémům se stabilitou čelby a výrubu. Tato skutečnost byla způsobena 

kombinací nepříznivých geotechnických faktorů, tj. ražbou probíhající v neodvodněném 

masivu nízké kvality v kombinaci s nepříznivým sklonem vrstev zapadajících do výrubu.  

K prvnímu případu došlo již v polovině srpna ve dnech 13. a 14.8.2011 ve staničení 25,7m 

přímo pod Energo tunelem PRE. Vyjetí čelby v těchto místech bylo doprovázeno výraznými 

výrony podzemní vody z oblasti nadloží vrchlíku výrubu. Při následné analýze této události 

bylo konstatováno, že došlo k nafárání kolektoru podzemní vody, který se vytvořil podél dříve 

vyraženého kabelového tunelu PRE. Po vypuštění naraženého kolektoru podzemní vody a 

provedení chemické výplňové injektáže svorníků a čelbových kotev došlo k výraznému 

zlepšení stability výrubu. Tato aplikace byla provedena formou pokusu s následným 

vyhodnocením. 

 
Obr. 4 Podélný řez staniční částí stanice Veleslavín s vyznačením míst ztráty stability výrubu 

Nejrizikovější   
úsek ražeb Vyznačení míst vyjetí čelby   
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Druhý případ se stal počátkem září ve staničení 46,5m. Vzhledem  ke zhoršeným 

geologickým podmínkám již ražba v této oblasti probíhala v nejtěžší vystrojovací třídě 

NRTM 5b, tj. s neustálým zajišťováním otevřeného výrubu stabilizačním nástřikem, dle 

podmínek i dílče děleným, systémovým kotvením čelby a jehlováním vrchlíku IBO deštníky. 

I přes prováděná zajištění došlo v těchto místech k opakovanému vyjetí čelby po předem 

dislokovaných plochách doprovázeným zvýšenými výrony podzemní vody. Díky pozitivním 

zkušenostem ze zajištění oblasti pod kabelovým kanálem PRE byla opět použita chemická 

zálivka kotevních prvků na bázi pěnících polyuretanů. Po události ze dne 8.9.2011 přistoupil 

zhotovitel stavby k aplikaci chemické injektáže IBO jehel v rozsahu „dle potřeby“ ve snaze 

zlepšit stabilitní chování výrubu omezením přítoků vody na otevřenou čelbu. Rozsah aplikace 

byl upravován podle aktuálního stavu čelby a zastižených přítoků. 

K další události ztráty stability došlo v polovině září v TM LST 55,5m. Průběh byl obdobný 

dříve popsaným. Od této události přistoupil zhotovitel k systematickému používání chemické 

injektáže ob záběr, aby zamezil dalším ztrátám stability čelby a přístropí výrubu.   

Ve všech třech případech však i přes provedená opatření došlo k narušení stability čelby a 

vrchlíku při plném projektovaném a provedeném zajištění čela kaloty. K nestabilitám čelby 

došlo především díky nepříznivé kombinaci dvou základních faktorů: přítoků podzemní vody 

do výrubu a nepříznivému až velmi nepříznivému sklonu diskontinuit v čelbě, který nebylo 

možno předem předpokládat na základě inženýrskogeologického průzkumu provedeného pro 

stavební povolení ani na základě doplňkového inženýrskogeologického průzkumu 

provedeného zhotovitelem stavby.  

Poslední případ se udál v polovině října loňského roku v TM LST 84,4m, kde došlo 

k nestabilitě vrchlíku a propadávání nesoudržného materiálu mezi jehlami. Tato událost na 

rozdíl od všech předešlých nebyla doprovázena zvýšenými přítoky vody. Tomuto případu 

předcházelo omezení rozsahu chemických injektáží. K omezení aplikace chemické injektáže, 

bylo přistoupeno na základě vymizení přítoků vody na čelbě a zlepšení stability čelby 

v předcházejícím úseku.  

 

Chemická injektáž 

 

Podle inženýrskogeologického průzkumu mají jílovitoprachovité zvětralé břidlice zastižené 

v přístropí kaloty LST koeficient hydraulické vodivosti na puklinách v řádu 10-6 m.s-1, což 
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v praxi znamená, že jsou téměř neinjektovatelné. Teoretický podklad pro toto tvrzení vychází 

z grafu uvedeného níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5   - Hranice injektovatelnosti v závislosti na propustnosti prostředí (J. Verfel, 1992) 
 

Organické pryskyřice mají 100 x menší průměrnou velikost zrn než cement, proto jsou 

použitelné v zeminovém prostředí s hydraulickou vodivostí v řádu 10-6 - 10-7 m.s-1. Použití 

cementové zálivky nebo injektáže v těchto podmínkách je omezeno její penetrační schopností, 

médium dobře vniká pouze do zemin s hydraulickou vodivostí v řádu 10-2 - 10-3 m.s-1, tudíž 

v těchto případech tvoří cementová zálivka pouze výplň vrtů bez schopnosti pronikat dále do 

masivu. Použití chemické zálivky, která je schopna v těchto podmínkách pronikat do systému 

jemných puklin vytváří předpoklad pro prostorově omezenou injektáž masivu se zlepšením 

geomechanických vlastností masivu a omezení přítoků vody.  

Injektáž obtížně stabilizovatelné horniny vyžaduje, aby kompletní metoda umožnila 

požadované proniknutí injektážního média do horniny. Zcela zásadní je v tomto směru volba 

a návrh vhodných charakteristik injektážní směsi se zvláštním důrazem na její schopnost 

pronikat do horniny.  

V průběhu výstavby levého a pravého staničního tunelu byly úspěšně vyzkoušeny a použity 

chemické injektáží hmoty firem Minova a BASF.  

 
Vyhodnocení 

 

V grafu 1 je znázorněno vyhodnocení spotřeby chemické injektážní směsi na metr odvrtu 

v jednotlivých záběrech. Ve snaze o snížení spotřeby chemické směsi bylo ve staničení 49,5m 

rozhodnuto o jejím používání ob jeden záběr. Ve staničení 55,5m došlo k případu ztráty 

cement 

organické pryskyřice 

přibližná propustnost masivu VE 
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stability vrchlíku výrubu. Po této události byly injektovány dva po sobě jdoucí záběry, 

přičemž spotřeba injektážní směsi značně vzrostla kvůli rozvolněnosti horninového masivu. 

Od staničení 59,45m bylo opět přistoupeno k systematickému používání injektáže v každém 

záběru. Po překonání dotčeného úseku spotřeba postupně klesla až se ustálila na hodnotě 

1,5kg na metr vrtu. Na základě dalšího vývoje a vymizení přítoků podzemní vody na čelbě 

bylo používání chemické injektáže pozastaveno v následujících pěti záběrech.  

Po provedení dalších čtyř záběrů následovala ve staničení 84,4m ztráta stability vrchlíku 

výrubu, při jejíž sanaci byl zaznamenán markantní nárůst spotřeby injektážní směsi.  
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deštník IBO 9m Ø51mmztráta stability čelby TM 55,5

 

Graf 1 – Spotřeba na metr vrtu LST 

 
Závěr 
 
Na základě dosavadních zkušeností z ražeb bočních výrubů stanice Veleslavín, provedeného 

pokusu a aplikace lze konstatovat následující fakta:  

 Stabilita prostředí se po provedení systémové chemické injektáže prokazatelně zlepšila a 

umožnila následný bezpečný postup ražby díla.  

 Zdánlivě „zlepšené“ geotechnické podmínky vedoucí k závěru o nadbytečnosti aplikace 

chemické injektáže v dalších postupech (úspora vynaložených finančních nákladů) 

vedly vždy v následujících postupech k nutnosti opětovného nasazení zvýšeného 

množství chemické injektáže pro zajištění místa s ztrátou stability výrubu. 

Při systémovém použití chemické injektáže nedocházelo k vyjíždění čelby a k vypadávání 

bloků horniny z přístropí kaloty, čímž bylo sníženo jak riziko ohrožení zdraví/životů 

pracovníků, tak riziko havárie s propagací až na povrch. 



Ing. Michal Grossmann 
Minova Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, Ostrava - Radvanice 
Tel.: 596 232 801, Fax: 596 232 994, e-mail: michal.grossmann@minovaint.com 
 
 

AKTIVACE POJISTNÉHO INJEKČNÍHO SYSTÉMU 
HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 
OBJEKTU OZC NOVÁ KAROLINA 

 

Abstract 

Realization of waterproofing membrane safety system of basement complex at new shopping 

centre construction in Ostrava. Description of troubles incurred in respect of water leakages 

into the basement. Failure types, methods of repairs and types of used injection materials. 

1.   Úvod 

V březnu 2012 bude uveden do provozu objekt Obchodně-zábavního centra Nová Karolina, 

postavený v rámci I. fáze developerského projektu na zástavbu bývalé průmyslové lokality 

v blízkosti historického centra Ostravy. Před rokem byla na semináři prezentována přednáška 

„Specifika návrhu a realizace pojistného injekčního systému hydroizolační vrstvy objektu 

OZC Nová Karolina v Ostravě“, věnovaná tomuto projektu. Kromě historie dané lokality byl 

popsán postupný vývoj projektu, a největší pozornost byla věnována systému hydroizolace 

spodní stavby. Objekt OZC Nová Karolina je totiž po stránce hydroizolace natolik specifický, 

že si dokonce „vynutil“ vývoj nového typu injekční hmoty, používané pro sanaci netěsností 

a průsaků podzemní vody do objektu – tzv. aktivaci pojistného systému. Do jisté míry 

specifický byl nakonec i průběh sanačních prací, jejichž cílem bylo zamezení průsaků vody 

do suterénní části objektu. 

Obr. č. 1   Celkový pohled na objekt OZC Nová Karolina. Stav z února 2011, kdy veškeré 
konstrukce hrubé stavby byly dokončeny a začalo se provádět oplášťování. Střešní plášť 
je dokončen na zhruba 25% z celkové výměry střech. 



2.   Skladba hydroizolace spodní stavby 

Skladba celého systému hydroizolace spodní stavby byla sice podrobně popsána 

již v předchozí přednášce, ale pro úplnost uvádíme stručnou rekapitulaci skutečného 

provedení. 

Vzhledem k náročným základovým podmínkám byla hydroizolace spodní stavby realizována 

jako kombinace povlakové hydroizolace a pojistného systému hydroizolace pro případ 

potřeby sanace poruch hydroizolační vrstvy. Veškeré vodotěsné vodorovné a svislé izolace 

spodní stavby jsou řešeny jako povlakové z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Pro realizaci byly vybrány výrobky francouzské společnosti Axter, pro vodorovné konstrukce 

byl použit pás Axter TP 4 s polyesterovou rohoží 250 g/m2, pro svislé konstrukce byl použit 

pás Force 4000 Dalle, vyztužený polyesterovou rohoží 180 g/m2. Použité výrobky splňují 

požadavky na odolnost proti prostupu plynů metan a radon. 

Pojistný systém hydroizolační vrstvy byl realizován systémem společnosti Minova Bohemia. 

Je tvořen dvěma systémy rozvodů pro utěsňující injektáže: 

 Plošný sektorový systém, který tvoří hadicové rozvody plnicích a odvzdušňovacích 

hadic, napojených přímo na hydroizolační souvrství. Jednotlivé sektory jsou 

vymezeny pomocí asfaltových dilatačních pásů Exceljoint 33 společnosti Axter, 

které jsou celoplošně natavené na pásy Axter TP 4. V případě potřeby je možné 

prostřednictvím hadicových rozvodů provést utěsnění vadných sektorů jejich 

celoplošným zainjektováním. Plošný sektorový systém je instalován na celé půdorysné 

ploše objektu, s přetažením na svislou izolační atiku do výšky cca 0,6 m. Rozvody 

plnicích a odvzdušňovacích hadic jsou z plnostěnných hadic 19/26 mm, které mají 

zvýšenou mechanickou odolnost. Jsou vyvedeny do injekčních krabic, situovaných 

buď v obvodových stěnách, nebo mezilehlých sloupech. K hydroizolačnímu souvrství 

jsou hadice napojeny přes injekční terče, což je speciální tvarovka. 

 Liniový systém injekčních hadic, který je tvořen perforovanými injekčními hadicemi, 

a jehož rozvody jsou umístěny ve všech pracovních spárách betonové konstrukce 

spodní stavby. Jsou tak zajištěny vodorovné a svislé pracovní spáry po obvodu celého 

objektu včetně nájezdových ramp, místa změny výškové úrovně (jímky, šachty, 

výškové zlomy) a místa vynechaných smršťovacích pásů základové desky. Použity 

jsou injekční hadice CarboPress 6/10 mm, které jsou obdobně jako rozvody plošného 

sektorového systému vyústěny do injekčních krabic. 



3.   Průběh realizace 

S odstupem téměř jednoho roku a půl od realizace systému hydroizolace a pojistného systému 

uvedeného objektu, je možné provést shrnutí poznatků, které se za dané období 

nashromáždily. Je samozřejmé, že se s výskytem problémů s průsaky vody do objektu 

počítalo. Proto také byl hydroizolační systém navržen a realizován s ohledem na rizika, 

vyplývajících z daných základových a hydrogeologických podmínek. Nicméně první 

problémy způsobovala v průběhu výstavby voda srážková. Práce na podkladních betonech, 

kladení hydroizolační vrstvy a navazujícího pojistného systému a následně na betonářských 

pracích na železobetonové základové desce a svislých obvodových konstrukcích, se potýkaly 

s nepřízní deštivého jara a léta roku 2010. Při tak rozsáhlém stavebním objektu (rozloha 

cca 30.000 m2) se tyto nepříznivé podmínky nějak projevit musely.  

Koncem roku 2010 začal generální dodavatel vyvíjet na dodavatele hydroizolace tlak, 

aby začal řešit přítomnost vody v suterénních prostorách objektu, nejlépe okamžitým 

provedením aktivace plošného pojistného systému. Proto jsme byli přizváni k posouzení 

situace a navržení nejvhodnějšího postupu. Na základě rozboru situace jsme za daných 

okolností provedení aktivace pojistného systému nedoporučili. Jednak pro provedení 

injekčních prací nebyly vhodné klimatické podmínky, ale hlavně nebylo dost dobře možné 

vyspecifikovat, ve kterých případech se jedná o podzemní vodu, pronikající do objektu. 

Ve skutečnosti se totiž v objektu nacházela voda z celkem pěti pravděpodobných zdrojů: 

 srážková voda, která byla uzavřena v sektorech pojistného systému v průběhu jejich 

realizace za nepříznivých klimatických podmínek a s narůstající hmotností objektu 

začala být vytlačována do suterénních prostor; 

Obr. č. 2   V období mezi 
dubnem a červnem 2010 
se podobný pohled 
na staveniště naskytoval 
poměrně často. Toto 
období bylo nadprůměrně 
bohaté na dešťové srážky 
a tento stav komplikoval 
provádění izolatérských, 
ale i betonářských prací. 
Pod částí vodní plochy 
se   nachází vodorovná 
hydroizolační vrstva, 
na  jejíž pokládce se ten 
den mělo pokračovat. 



 srážková voda, která se do objektu dostávala natékáním z důvodu neuzavřenosti 

stavby (neuzavřené vodorovné a svislé dilatační spáry, nedokončené izolace střešních 

konstrukcí) a hromadila se opět v suterénních prostorách; 

 technologická voda, související s prováděním betonářských prací a ošetřováním 

betonových konstrukcí, které v daném období stále ještě probíhaly; 

 záměrně napuštěná voda do objektu, kterou byla z důvodu postupu výstavby 

zaplavena téměř ¼ půdorysné plochy suterénu objektu na dobu přibližně 3 měsíce; 

 průsaky podzemní vody, které mohly souviset s poškozením hydroizolace. 

Z těchto důvodů nemělo význam okamžitě zahájit intenzivní injekční práce, jak požadoval 

generální dodavatel, protože výsledek by nebyl ekvivalentní vynaloženým nákladům. 

Proto bylo doporučeno odsunout zahájení aktivace plošného pojistného systému až do doby, 

kdy budou eliminovány první čtyři zdroje vody v objektu. Fakticky tento stav nastal až v září 

2011. Takový termín však byl pro generálního dodavatele, respektive pro investora, 

s ohledem na nutnost plnění harmonogramu prací neakceptovatelný. Proto injekční práce 

v nejnutnějším rozsahu musely být zahájeny již v průběhu měsíce dubna. 

4.   Injekční práce a aktivace pojistného systému 

Zahájení vlastních injekčních prací předcházela podrobná pasportizace stavu jednotlivých 

sektorů plošného pojistného systému, stavu obalových konstrukcí a rizikových detailů, 

např. dilatačních a pracovních spár, smršťovacích pásů základové desky a prostupů. 

Na základě výsledků pasportizace byla vytipována místa, u kterých se s jistotou jednalo 

o přítoky podzemní vody. Postupně se tak začalo provádět uzavírání těchto míst, přičemž se 

hodnotily průvodní jevy, jak se provedená injektáž projevovala na celkovém stavu. Postup 

a způsob provádění prací byl volen s ohledem na požadavky generálního dodavatele. 

 Dilatační spáry a prostupy – nejprve bylo přistoupeno k uzavírání detailů, kde se 

nacházely bodové průsaky – dilatační spáry, případně prostupy. Těchto míst nebyl 

vysoký počet, ale docházelo v nich k velkým přítokům, které musely být přednostně 

zastaveny. Pro odstranění těchto přítoků nemohl být využit instalovaný pojistný 

systém, protože nebyl určen pro sanaci tohoto typu defektů. Proto se používaly 

standardní postupy injektáže dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí 

CarboPur WFA, která se aplikuje v případech utěsňování přítoků tlakové vody. 

 Svislé a vodorovné pracovní spáry betonových konstrukcí byly injektovány jako druhé 

v pořadí, a to především v nejnižších úrovních stavby – dojezdy výtahových šachet, 



technologické místnosti apod. V těchto pracovních spárách byly osazeny injekční 

hadice CarboPress 6/10 mm, určené pro utěsňující injektáže těchto detailů – 

tzn. rozvody liniového pojistného systému. Injektáže byly podle potřeby prováděny 

metakrylátovým gelem CarboCryl Hv Plus, případně jednosložkovou 

polyuretanovou pryskyřicí CarboStop 401.  

V některých případech bylo zjištěno, že v místě pracovní spáry se nacházejí tak velké 

dutiny, že pomocí uvedených materiálů není možné pracovní spáru utěsnit. Proto bylo 

nutné taková místa utěsnit standardním způsobem – injektáží polyuretanové 

pryskyřice CarboPur WFA aplikované přes mechanické pakry, osazené do vývrtů 

v betonové konstrukci. Bohužel se vyskytla i místa, kde injekční hadici CarboPress 

6/10 mm nebylo možné použít pro její neprůchodnost, způsobenou pravděpodobně 

chybami při osazování. V takovém případě se aplikoval standardní postup injektáže 

s CarboPur WFA, případně CarboStop 401.  

 Aktivace plošného pojistného systému byla na vyžádání generálního dodavatele 

nejprve odzkoušena na samém počátku sanačních prací, aby byla ověřena účinnost 

tohoto systému. Přece jenom tento prvek ještě není zcela běžnou součástí systému 

hydroizolace spodní stavby, takže se vůči němu vyskytují výhrady.  

K aktivaci plošných sektorů se přistoupilo až v době, kdy byla splněna základní 

podmínka, kterou jsme vytýčili koncem roku 2010, a to že budou především 

Obr. č. 4   Typický vzhled průsaků v místě 
vodorovné pracovní spáry obvodové kce, 
u které nebyla kvalitně vybetonována pata, 
takže došlo ke vzniku kaveren a dutin. 
 
Obr. č. 3   Detail výtoku vody z dilatační 
spáry mezi hlavními dilatačními celky 
objektu.



dokončeny všechny obalové konstrukce, aby se do objektu nedostávala srážková voda. 

Jak se dalo očekávat, defektní sektory se nacházely především po obvodu objektu, 

v místě přechodu vodorovné hydroizolace na svislou. Rizikovým místem se však 

ukázala i místa smršťovacích pásů základové desky a potom jeden tvarově velmi 

členitý sektor v samotném středu dispozice objektu.  

Pro aktivaci – zaplnění sektorů plošného pojistného systému, byl používán výhradně 

metakrylátový gel CarboCryl Hv, pouze pro sektory velkých rozměrů nebo tvarově 

členité sektory byla používána varianta CarboCryl Hv Long. Tento materiál byl 

speciálně vyvinut pro potřeby pojistného systému, instalovaného na OZC Nová 

Karolina a informace o něm byly publikovány ve výše uvedené přednášce. 

 Dilatační spáry svislých obvodových konstrukcí a napojených objektů příjezdových 

ramp představovaly eventuální riziko výskytu průsaků. Proto bylo rozhodnuto o jejich 

zajištění proti pozdějším netěsnostem. Do dilatačních spár byla aplikována utěsňující 

sendvičová ucpávka CarboCryl Wv Plus / CarboLan, která byla pro podobné účely 

vyvinuta a úspěšně odzkoušena. Tento systém je již z předchozích aplikací dostatečně 

známý. 

Obr. č. 5   Pro aktivaci plošného pojistného 
systému byl aplikován metakrylátový gel 
CarboCryl Hv. Injektáž jednotlivých sektorů 
probíhala napojením injekční pistole 
na  plnicí hadice, vyústěné do krabic, 
umístěných v obvodových kcích a sloupech.  

Obr. č. 6   Příprava injekčního čerpadla CT-ET I pro aplikaci jednosložkových 
polyuretanových pryskyřic CarboStop 401. Malé a mobilní zařízení, které poskytuje 
dostatečné výkony i pro injektáže středního rozsahu, umožňovalo pracovníkům dostatečnou 
akceschopnost a variabilitu pohybu po staveništi. 



 Dotěsňující injektáže drobných defektů, které se objevily po zastavení hlavních 

přítoků vody do objektu, byly většinou prováděny jednosložkovou pryskyřicí 

CarboStop 401 SLV. Tento materiál byl mimo jiné zvolen i proto, že umožňoval 

pracovníkům při provádění prací vysokou mobilitu, která byla při častém 

přemisťování mezi jednotlivými místy potřebná. 

5.   Závěr 

Jak již bylo uvedeno, u stavebního objektu takového rozsahu, umístěného do prostředí 

s nepříznivými základovými podmínkami, se již od počátku předpokládal výskyt problémů. 

Proto byla snaha těmto problémům předejít a hydroizolace spodní stavby byla navržena 

a realizována tak, že tloušťka samotné hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů byla 

úctyhodných 8 mm (!). Toto souvrství bylo dále posíleno instalovaným pojistným systémem 

pro snadné provedení utěsňujících injektáží v případě potřeby. Přes veškerá tato opatření 

k průsakům podzemní vody do objektu nakonec docházelo a injekční práce musely být 

prováděny. To samozřejmě způsobovalo nervozitu všech zúčastněných stran, protože systém 

hydroizolace spodní stavby byl považován za „neprůstřelný“. 
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Ing. Peter Vodráška 

Maccaferri Central Europe s.r.o., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom,  

tel.: ++421 918 633 365, e-mail: katarina.simkova@maccaferri.sk 

 

 

POUŽITIE FLEXIBILNÝCH BARIÉR PRE ZACHYTÁVANIE 

ZEMNÝCH TOKOV 

 

Annotation: 

In Romania in Harghita region on the road DN 15 between cities Toplita and Reghin during 

heavy rains occured a flotation of a lot of material to the collection canal, where it packing  

happend. There was a request also to solve this problem with debris flows, during the overall 

reconstruction of the corridor. Choosen system is an ideal solution from the point of view of 

speed of construction and also accessibility of job sites. 

 

 V Rumunsku v súčasnej dobre prechádzajú dôležité dopravné tepny krajiny rozsiahlou 

rekonštrukciou. Súvisí to s integráciou Rumunska do Európskych štruktúr, pričom súčasný 

stav dopravnej infraštruktúry nezodpovedá kladeným požiadavkám. Koridor DN 15 

predstavuje významnú východo - západnú dopravnú tepnu na západe z mesta Turda blízko 

Cluj do mesta Bacău na východe. Na úseku koridoru z Rheginu do Toplity bola vykonávaná 

generálna rekonštrukcia koridoru a priľahlých území bezprostredne ovplyvňujúcich 

bezpečnosť a plynulosť premávky. Bezprostredne ohrozujúcimi úsekmi bolo 6 sekcií v km 

109+940 až 170+780, ktoré  sú tvorené žľabmi ústiacimi do zbernej priekopy cesty. Žľaby 

zberajúce dažďovú vodu z okolitých svahov, sú orientované kolmo na os vozovky, nemajú 

spevnené koryto čo spôsobuje znos materiálu koryta počas daždivých období, občasné 

spustenie zemných tokov, zanášanie zbernej priekopy cesty a ohrozovanie premávky. 

Požiadavka bola čo najviac zamedziť zanášaniu zbernej priekopy a eliminovať riziko pre 

premávku na komunikácii, spustením zemného toku v niektorom zo žľabov. Pôvodné riešenie  

vybudovať gabiónové priepusty s dostatočným akumulačným priestorom pre zachytenie 

prípadného zemného toku a pre bezpečnú akumuláciu unášaného materiálu, sa po kalkulácii 

nákladov stalo nevhodným. Pôvodné riešenie vyžadovalo výrazné terénne úpravy, nedostatok 

vhodného materiálu na naplnenie košov a čas výstavby masívnych konštrukcií priviedlo 
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projektanta k zmene typu konštrukcií. Spoločnosť MACCAFERRI poskytla projekčnej 

kancelárii technickú podporu pri návrhu flexibilných štruktúr pre zachytávanie zemných 

tokov v daných sekciách a navrhla systém OM CTR DF – flexibilné bariéry pre zachytávanie 

zemných tokov. Model flexibilných štruktúr uvažuje s dlhším časom potrebným na zastavenie 

tečúcej masy, preto pôsobiacim nižším tlakom na štruktúru. Tiež jemnejší materiál penetruje 

bariéru čím znižuje tlak neseného materiálu. Bariéry OM CTR DF preto predstavujú ľahšiu 

a efektívnejšiu ochranu pri zastavovaní zemných tokov.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 a 2: OM CTR DF počas testov (vľavo pred testom, vpravo po impakte) 

 

Systém OM CTR DF je štruktúra vypĺňajúca žľaby alebo samostatne stojaca, kotvená 

oceľovými lanami a vybavená brzdným systémom. Hlavný záchytný panel je tvorený sieťou 

s kruhovými okami, doplnený sekundárnym panelom tvoreným dvojzákrutovou oceľovou 

sieťou. Kotviace prvky sú tvorené lanovými kotvami, ktoré umožňujú lepšie reagovať na sily 

pôsobiace pod meniacim sa uhlom.  

 Návrh systému flexibilných bariér pre zachytávanie zemných tokov na úseku DN 15 

zahŕňal oba režimy zachytenia „naplnením“ a taktiež režimom zachytenia „vybehnutím“ 

pričom boli porovnávané dynamické i statické účinky hromadiacej sa masy, na systém. 
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Obr. č. 3: Schematický nákres dvoch režimov zachytávania zemných tokov 

Vstupné údaje pre návrh systému mali charakter historických dát o úhrne zrážok a záznamov 

o udalostiach spojených so spustením zemných tokov v danej lokalite. Z toho dôvodu sa pri 

návrhu postupovalo s aplikáciou max. hodnôt parciálnych súčiniteľov bezpečnosti.  

 

 

 

          

 

 

Obr. č. 4: Rozloženie dynamického a statického tlaku v jednotlivých fázach zásahu 
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V daných úsekoch boli inštalované bariéry pre zachytávanie zemných tokov ako 

priečne prvky v jednotlivých žľaboch, v km 138+420 je inštalovaná bariéra s jednostranným 

oceľovým stĺpom. Efektívna výška bariér je v priemere 3 m, pričom v spodnej časti 

vynechávaný určitý priestor od dna koryta po spodný okraj siete, umožňuje pretekanie vody 

pri celoročne mokrých žľaboch. V km 138+670 je inštalovaná flexibilná bariéra s plochou 1 

m2 výšky len 0,65 m, pri ktorej došlo aj k úprave dĺžky kotviacich prvkov z pôvodných 6 m 

na 4 m. 

 

Obr. č. 5: OM CTR DF flexibilná bariéra v km 138+420 

Lanové kotvy použité na kotvenie záchytného systému sú inštalované v jednotlivých 

rohových častiach línie inštalácie systému a tiež v strede, čím tvoria akýsi obvodový prvok 

pre uchytenie záchytných panelov.  Vŕtanie bolo realizované na plný profil rotačným vŕtacím 

kladivom ľahkou vrtnou súpravou s 3 m lafetou so vzduchovým výplachom do vrchného 

pôdneho pokryvného útvaru o mocnosti cca 1,5 m a v podloží do skalných hornín vyššej 

pevnosti. Vzhľadom k nedostatočným informáciám o geológii v jednotlivých úsekoch sme 

navrhovali prípad celého profilu vŕtania do prostredia zemín, s priemerom vŕtania 60 mm 

a hĺbkou vŕtania 6 m. Inštalované lanové kotvy sú pevnosti 530 kN pri porušení, tvorené 

oceľovým lanom priemeru 20 mm skladby 1+6+12 pevnosti drôtu 1570 N/mm2, lanovou 

očnicou a lisovanými lanovými spojmi. Zálievka bola použitá nízkotlaková cementovým 

mliekom v/c = 0,5. V km 144+288 došlo pri vŕtaní k zavaľovaniu vrtných otvorov 
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a k výronom vody, preto bolo potrebné zmeniť typ kotviaceho systému na samozavrtávacie 

tyče s flexibilnou hlavou.  

 

Obr. č. 6: OM CTR DF flexibilná bariéra v km 147+279 

Realizované úseky sa nachádzajú v km 146+320, km 138+100, km 138+420, km 

138+670, km 144+288 a km 147+279. Celková výmera šiestich inštalovaných úsekov je  

116 m2. Inštalované množstvo roznášačov energie je 36 ks pre všetky úseky, výmera 

oceľového lana je 554 m, počet lanových kotiev je 50 ks, inštalovaný bol jeden oceľový stĺp 

a 4 ks kotviacich celozávitových tyčí v km 138+420. 

Čas potrebný na realizáciu sa výrazne skrátil oproti času potrebnému na budovanie 

gabiónových priepustov, pri ktorom bolo potrebné vykonať množstvo ťažkých terénnych 

zásahov. Začiatok inštalácie systému OM CTR DF v šiestich úsekoch bol v druhej polovici 

augusta 2011, stavba bola odovzdávaná ako ukončená k 30.9.2011. Samotná inštalácia 

systému bola jednoduchá mechanická práca, ktorej predchádzali náročnejšie operácie 

v podobe vŕtania otvorov pre lanové kotvy a časovo najnáročnejšia operácia tuhnutia 

zálievky. Nakoľko koridor DN 15 je frekventovanou dopravnou tepnou, znela požiadavka na 

výstavbu v čo najkratšom čase s čo najnižším obmedzením pre dopravu. Práce prebiehali 

s čiastočným obmedzením dopravy v jednom jazdnom pruhu za kombinovanej automatickej a 

„ručnej“ regulácie dopravy. 
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MINOVA’S TEKSEAL 

‘BLAST RESISTANCE PLUS…’ 

 

Permanent ventilation seals, providing protection from explosions in sealed off areas of 

underground mine workings, have undergone significant development in recent times. This 

presentation will attempt to outline the recent history, the current best practice and perhaps the 

future of these ‘life saving’ mining applications. 

 

Minova Profile  

• Part of the Orica Group, Minova’s head office is in Australia. 

• Minova is a world leader in the supply of ground & ventilation control products and 

services for the mining and tunnelling industries worldwide. 

• Company operates in all key developed mining regions in the world, with sales in over 40 

countries.  

• Major manufacturing operations in USA, Australia, South Africa, Poland, Germany, 

India, Russia, China, Canada, Chile, Kazakhstan and the UK.  

• Employs approximately 2000 staff worldwide. 

 

 

Tekseal. Permanent, Explosion Proof, Ventilation Seals. 

 

 Minova – North America Region. 
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• Immediately and permanently separate gob and working mine atmospheres. 

• Prevent working mine ignition sources from reaching gob atmosphere. 

• Mechanically resists lateral explosion forces, to a level mandated by government 

regulation. 

 

Critical Issues  

• Airtight seal at air change and throughout projected working life of the mine. 

• Geotechnical evaluation of coal bed and immediate roof, ribs and bottom. 

• Verification of construction material’s mechanical properties. 

• Documented installation proficiency. 

 

Initial Approvals 

• Exclusively based on 20 psi Lake Lynn explosion resistance.  

• Inexpensive seals designed to pass the Lake Lynn test approved. 

 

Tekseal System    (photos) 

• MSHA Approved, Pumpable, Permanent, Blast-Proof Ventilation Seal System. 

• High-Alumina, high yield, cementitious grout. 

• Special placer pump that entrains air and keeps the mix in specification. 

Trained technicians who calibrate the placer and aid in installation. 

 

 

Tekseal®     (photos) 

• Pumpable foam, cement based, permanent ventilation seal system.   

• Dry powder is mixed in the mine with water and air, by a specially designed placer 

machine, to form light, compressible, foam.  The foam is pumped between light-weight 

form walls. 

• The final product is non-combustible, acid mine water resistant, and compressible.  The 

in place seal yields to ground pressure, compressing to up to 60% of the original height. 
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Existing Tekseal seals    (photos) 

• Market leader in US coal mines and installed in many other countries around the globe. 

• Well over 10,000 installed worldwide with some used to solve emergencies. 

• Many installations have yielded over 12 inches. 

 

‘Alternative’ seal failures 

• Omega block destroyed by explosions 

– Sago Mine, January 2006 

– Darby No. 1 Mine, May 2006 

• Omega Block design successfully retested at Lake Lynn, April 2006. 

• MSHA called for retesting of all alternative seal designs. 

 

MSHA Standards & Rules 

E.T.S. ’07 

Final Rule Issued May 2008 

 

50 & 120 PSI Approvals (Plug Type) 

• Construction of 2 wooden frame and brattice cloth walls.  Concrete block or Kennedy 

Metal stoppings or cribs lined with brattice may be substituted. 

• The Tekseal mixture must be calibrated to provide 400 psi unconfined compressive 

strength, with related shear strength properties. 

 

Plug bulkhead design formula instead of full scale testing 

L = P*W*H*Fs*DLF/(2*(W+H)*fshear) 

• L is resultant adjusted thickness of the plug, ft 

• P is the assumed blast pressure, (50 or 120 psi) 

• W is entry width after loose strata has been removed, ft 

• H is entry height after loose strata has been removed, ft 

• Fs is the static factor of safety (1.5) 

• DLF is the dynamic load factor (2.0) 

• fshear is the calculated laboratory shear strength for Tekseal (72 psi) 
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MSHA Approval Numbers 

50M-02.0 Minova Main Line Tekseal 

For Entry Dimensions Up To 30 ft. High & 30 ft. Wide  

50G-03.0 – Minova Gob Isolation Tekseal  

For Entry Dimensions Up To 30 ft. High & 30 ft. Wide  

120M-02.0 – Minova Main Line Tekseal  

For Entry Dimensions Up To 30 ft. High & 30 ft. Wide  

120G-05.0 – Minova Gob Isolation Tekseal  

For Entry Dimensions Up To 30 ft. High & 30 ft. Wide  

120M-10.0 – Minova Main Line Tekseal  

For Entry Dimensions Up To 30 ft. High & From 30 ft. to 40 ft. Wide  

Construction Guidelines for each of the approvals can be found at the following link. 

http://www.msha.gov/Seals/SealsSingleSource2007.asp 

 

Design Conclusions    (photos) 

• Accepted plug design analysis procedure eliminates need for full scale testing. 

• Plug design fits wide variety of geologic conditions. 

 

Preparation     (photos) 

• PE approved - site specific. 

• Ventilation plan approved by MSHA. 

• Seal location must be 10’ from the corner of the pillar. (5’ with pillar support.) 

• Roof, ribs & floor must be sealed to competent strata. 

• Loose material must be removed from within and for a distance of 3’ on either side of the 

seal. 

• Supplemental roof support must be installed on both outby and inby sides of the seal. 

• Entry must be free of standing or flowing water. 
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Construction     (photos) 

• Formwork may be constructed with wood and brattice, Kennedy stoppings or 6” solid 

concrete masonry block. 

• At least 3 pressurization fill pipes with shut off valves installed and possibly bleeder 

pipes. 

• A water trap and valve must be installed in the lowest elevation seal of the set. 

• Each seal will have a sampling tube with fittings for taking gas samples. 

 

Pumping     (photos) 

• Power supply - 480V or 575V. 

• Water supply - 60 psi without heater, 100 psi with heater, @ 30gpm. 

• Calibration is established by:  Throughput, Water to Solids, Output and Mix Strength. 

 

Sampling     (photos) 

• Minimum of 9 samples per seal. 

• 3 Bottom, 3 Middle & 3 Top, randomly taken throughout the pour. 

 

Form Construction    (photos) 

 

Brattice Cloth Covering Form Work (photos) 

  

PU Foam Sealant    (photos) 

  

Ready To Fill     (photos) 

 

Uneven Top     (photos) 

 

Filling The Seal             (photos) 

 

What else, what next? 

• Longer pumping distances, shorter cure times and thinner seals using bulk bag systems. 
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• Mine refuge – permanent safety rooms. 

• Retaining walls. 

• Void fill. 

 

Tekseal Bulk Bag Auger   (photos) 

 

Tekseal Retaining Walls   (photos) 

 

Void Fill     (photos) 

 

Thank you! 

 

Any questions? 
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PRAKTICKÉ VYUŽITIE VLASTNOSTÍ INJEKČNEJ EPOXIDOVEJ 

ŽIVICE CARBOEPOX PRI SANÁCIÁCH PORÚCH BETÓNOVÝCH 

KONŠTRUKCIÍ V ZMYSLE NORMY EN 1504-5. 

 

Annotation: 

The article deals with practical utilization of two component epoxy grouting resin 

CarboEpox, which is material with very special properties. These properties allow usage 

CarboEpox for   unconventional applications in field of concrete structures reparation. 

Recently CarboEpox was successfully used for repair of cracks and shrinkage cracks in 

concrete structures by non-pressure and low-pressure grouting methods according to 

standard EN 1504-5. 

 

 

1. Úvod 

Trhliny v betónových konštrukciách vo väčšine prípadov neznamenajú priame ohrozenie 

stability konštrukcie. Ich existencia má však nepriaznivý vplyv na jej životnosť, nakoľko 

umožňujú prenikanie vody a ďalších nepriaznivých vplyvov k betonárskej výstuži, ktorá 

začne v čase korodovať. Betón si tak neplní funkciu ochrany výstuže proti korózii a vzniká 

závažný problém, ktorý môže viesť až k havarijnému stavu konštrukcie. Zároveň pri zaťažení 

konštrukcie, môžu byť príčinou vzniku nežiaducich nadmerných deformácií.  

Vo všeobecnosti možno povedať, že vznik trhlín v betónových konštrukciách zapríčiňuje 

najmä pôsobenie vonkajších zaťažení, objemové zmeny betónu v čase, resp. vzájomná 

kombinácia pôsobenia týchto faktorov. Trhliny ktoré takto vzniknú je potrebné vhodným 

spôsobom sanovať a tým zlepšiť úžitkové, poprípade aj pevnostné parametre porušenej 

konštrukcie. Vhodnou metódou ich sanácie je injektáž, ktorej však musí predchádzať 

dôkladná analýza okrajových podmienok. Či už sa jedná o vysokotlakové, nízkotlakové, alebo 
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beztlakové injektáže, je pre dosiahnutie požadovanej účinnosti vždy bezpodmienečne nutné, 

pred samotným návrhom injektáže získať maximum informácií o sanovanej konštrukcii, 

príčinách vzniku a charaktere trhlín. 

Základným rozdelením a zároveň najdôležitejším kritériom pre výber vhodného sanačného 

materiálu je delenie na trhliny statické (neaktívne, stabilizované) a na trhliny aktívne, ktoré sú 

v pohybe vplyvom vonkajšieho zaťaženia napríklad od dopravy, technologických procesov či 

klimatických podmienok. V prípade sanácie trhlín v betónových konštrukciách metódou 

injektáže je teda nutné pristupovať k tomuto problému z hľadiska komplexného posúdenia 

stavu trhliny. Z posúdenia následne vyplynie požiadavka na výsledok sanácie. To znamená, či 

sa bude jednať o uzavretie a utesnenie statickej trhliny, či o jej silové spojenie, alebo len 

o vyplnenie a pružné utesnenie trhliny aktívnej. Požiadavky na injekčné hmoty a spôsob 

injektáže podrobne popisuje norma STN EN 1504 Výrobky a systémy pre ochranu a opravy 

betónových konštrukcií, Časť 5: Injektáž betónu. 

Obrázok č.1: Pohľad na sieť zmrašťovacích trhlín ŽB stropnej dosky, vila v Bratislave 

 

2. Parametre epoxidovej živice CarboEpox a možnosti aplikácie pri silovom spojení 

statických trhlín 

Pre silové spojenie statických trhlín sa najčastejšie používajú materiály na báze epoxidových 

živíc. Je to z toho dôvodu, že epoxidové živice vykazujú vysoké pevnostné parametre v tlaku 

(viac ako 95 MPa) a ťahu (viac ako 50 MPa). Určitou nevýhodou epoxidových živíc je však 

ich citlivosť na vlhké prostredie, v mokrom prostredí alebo v prostredí s tečúcou vodou ich 

nie je možné používať vôbec. 

Epoxidová živica CarboEpox sa však vyznačuje špeciálnou receptúrou, ktorá podstatným 

spôsobom obmedzuje citlivosť na vlhkosť v injektovanom prostredí. Preto je možné tento 
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injekčný materiál používať pre uzavretie, utesnenie a silové spojenie trhlín, ktoré obsahujú 

vlhkosť. CarboEpox je možné použiť i v takých prípadoch, keď z trhliny vyteká voda. Pred 

jeho aplikáciou je však nutné zrealizovať zastavenie prítokov vody predinjektážou rýchlo 

reagujúcou živicou, napr. CarboStop 101. Výnimočným parametrom epoxidovej živice 

CarboEpox je viskozita injekčnej zmesi, ktorá dosahuje veľmi nízke hodnoty 75 mPa.s pri 

teplote 25 °C. Táto hodnota umožňuje výborné prenikanie injekčnej zmesi i do trhlín veľmi 

malých šírok, bez toho aby bolo potrebné používať vysoké injekčné tlaky.  

Pre úspešné zaplnenie trhliny v celej jej hĺbke je okrem nízkej viskozity injekčnej zmesi 

rozhodujúca doba spracovateľnosti, ktorá by mala byť pokiaľ možno čo najdlhšia. CarboEpox 

v tomto smere ponúka veľmi dlhú dobu spracovateľnosti, až 80 minút pri teplote 

injektovaného prostredia 25 °C. 

Obrázok č.2: Jadrový vývrt v mieste zmrašťovacej trhliny ŽB dosky, vila v Bratislave 

 

Epoxidovú živicu CarboEpox je vzhľadom na jej špecifické vlastnosti možné aplikovať 

variantnými technologickými postupmi. Za pomerne štandardnú aplikačnú metódu, možno 

považovať tlakovú injektáž pomocou jednozložkového injekčného čerpadla piestovej či 

membránovej konštrukcie, pripojeného injekčnou hadicou k injekčným obturátorom 

osadených do vývrtov v konštrukcii, cez ktoré prebehne injektáž. Menej invazívnou 

alternatívou je nízkotlaková injektáž pomocou nalepovacích obturátorov a injekčných 

balónikov, ktoré fungujú na princípe tvarovej pamäti materiálu.  

Parametre epoxidovej živice CarboEpox ako sú nízka viskozita a dlhá doba spracovateľnosti 

však umožňujú aj aplikáciu s využitím metódy beztlakovej injektáže, alebo tiež napúšťania. 

V zásade sa jedná o samovoľnú penetráciu materiálu do porušenej betónovej konštrukcie len 

vplyvom gravitačných síl. Táto technológia je obzvlášť vhodná pre konštrukcie 
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s mnohonásobne prevládajúcim horizontálnym rozmerom. V období rokov 2010 a 2011 sme 

sa spolupodieľali na niekoľkých návrhoch technických riešení a neskorších realizáciách, pri 

ktorých boli špecifické parametre materiálu CarboEpox prakticky využité.  

 

3. Sanácia zmrašťovacích trhlín železobetónovej stropnej dosky 

Príliš rýchla strata vlhkosti z povrchu betónu v kombinácii s chemickým zmrašťovaním 

spôsobuje sieť trhlín od tzv. plastického zmrašťovania. Na elimináciu zmrašťovania na 

prijateľnú úroveň dnes stavebná prax pozná mnohé preventívne opatrenia, či už na báze 

vhodného vystuženia konštrukcie, chemických prímesí, alebo návrhu vhodného spôsobu 

ošetrovania betónu. Napriek tomu výskyt trhlín spôsobených plastickým zmrašťovaním 

nezaznamenáva klesajúcu tendenciu. Trhliny ktoré takto vzniknú je potrebné vhodným 

spôsobom sanovať a tým zlepšiť úžitkové a pevnostné parametre porušenej konštrukcie.  

Podcenením týchto poznatkov z betonárskej praxe zhotoviteľom stavebného diela, došlo k 

vzniku masívnej siete zmrašťovacích trhlín, prebiehajúcich cez celú hrúbku konštrukcie. 

Jednalo sa o dvojpodlažný objekt nepravidelného pôdorysného tvaru v štádiu hrubej stavby, 

lokalita Bratislava. Stavba prebiehala bez závažnejších komplikácií až do momentu betonáže 

železobetónovej stropnej dosky nad 2. NP v mesiaci máj roku 2010. Predmetná stropná doska, 

hrúbky 180 mm nad 2.NP tvorí zároveň nosnú konštrukciu plochej strechy objektu. 

Bezprostredne po betonáži (klimatické podmienky - jasno, veterno, teplota cca 30°C) 

zhotoviteľ pravdepodobne podcenil ošetrovanie betónu, čo v konečnom dôsledku spôsobilo 

vznik hustej siete zmrašťovacích trhlín šírky od 0,1 mm do 2 mm cez celú hrúbku dosky a na 

celej ploche stropnej dosky (cca 160 m2).  

Investor prirodzene nemohol byť spokojný so vzniknutým skutkovým stavom 

novovybudovanej betónovej konštrukcie. Aj keď sa v tomto prípade nejednalo 

o bezprostredné ohrozenie stability konštrukcie, z pohľadu užívania stavby a možnej korózie 

výstuže bolo potrebné zmrašťovacie trhliny sanovať. V tejto fáze výstavby sme boli prizvaní 

do výberového konania o vypracovanie optimálneho technologického postupu sanácie trhlín 

a následnej realizácie. Hlavnou požiadavkou investora bolo silové spojenie trhlín injektážou, 

avšak bez ďalšieho narušenia celistvosti konštrukcie. Vzhľadom na to, že sa jednalo 

o novovybudovanú konštrukciu, boli vznesené  požiadavky samozrejme legitímne. 

Požiadavka na minimalizáciu nákladov spojených so sanáciou je v dnešnej dobe považovaná 

už za samozrejmosť. V rámci prípravy sanácie boli odvŕtané dva jadrové vývrty z rôznych 

miest v železobetónovej stropnej doske. Následne boli na odobratých vzorkách vykonané 

potrebné skúšky, ktoré potvrdili deklarované pevnostné parametre dodaného betónu. Skúšky 
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vylúčili pochybenie zo stany dodávateľa čerstvého betónu a zároveň miesta vývrtov 

preukázali, že zmrašťovacie trhliny prechádzajú celou hrúbkou stropnej dosky. Priebeh 

prípravných prác i prác na samotnej beztlakovej injektáži bol realizovaný pod osobným 

dohľadom technického pracovníka Minovy Bohemia a zástupcu investora. Realizátorom prác 

bol zhotoviteľ diela v rámci reklamačného konania. Pred začatím prípravných prác boli 

pracovníci zhotoviteľa podrobne zoznámení s vypracovaným technologickým návrhom 

sanácie trhlín s dôrazom na jeho bezvýhradné a presné dodržiavanie už od prípravnej fázy.  

Obrázok č.3: Realizácia beztlakovej injektáže – napúšťanie, vila v Bratislave 

 

Prípravná fáza spočívala vo vyrezaní žliabku kopírujúceho trhliny na celej ploche stropnej 

dosky za pomoci karbobrúsky. Trhliny sa následne dočistili stlačeným vzduchom 

a priemyselným vysávačom. Najširšie trhliny bolo doporučené zo spodnej strany uzavrieť 

pomocou vhodného tmelu, z dôvodu zamedzenia prípadného úniku injekčného média. Je 

potrebné podotknúť, že niektoré trhliny boli vlhké čo však nie je prekážkou pri použití 

epoxidovej živice CarboEpox.  

Po veľmi rýchlo zvládnutej prípravnej fáze, bolo možné aplikovať samotnú injekčnú 

dvojzložkovú epoxidovú živicu. Jednotlivé zložky živice boli predmiešané, v predpísanom 

objemovom zmiešavacom pomere 10 : 3 s použitím mechanického miešadla poháňaného 

ručnou vŕtačkou nastaveného na pomalú rýchlosť. Po približne dvoch minútach kontinuálneho 

miešania, keď bol dosiahnutý homogénny vzhľad zmesi bola živica pripravená na injektáž. 

Injekčná živica sa postupne aplikovala do pripravených žliabkov pomocou veľkých 

plastových striekačiek tzv. „janetiek“. Bola postupne doplňovaná až do stavu úplného 

nasýtenia trhliny. Pri pohľade zdola bolo možné kontrolovať penetráciu živice do konštrukcie 
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stropnej dosky v celej jej hrúbke. Pri 25 °C bola spracovateľnosť injekčnej živice dlhšia ako 

80 minút, bez viditeľného nárastu viskozity zmesi. Výsledkom úspešnej sanácie, ktorá trvala 

trom pracovníkom jednu pracovnú smenu, boli silovo spojené a uzavreté trhliny a tým výstuž 

stropnej dosky ochránená pred koróziou. 

 

4. Sanácia trhlín „releového domčeka“ spôsobených nárazom automobilu 

V tomto prípade sme sa taktiež technologicky aj realizačne podieľali na sanácii trhlín, či skôr 

mikrotrhlín tzv. releového domčeka, obsahujúceho technologické vybavenie na 

automatizované ovládanie železničného priecestia. Nová železobetónová prefabrikovaná 

konštrukcia pôdorysných rozmerov cca 1,5 x 1,5 m, sa nachádza pri obci Belá nad Cirochou. 

Obrázok č.4,5: „Releový domček“ – situácia, injektáž mikrotrhlín 
 
Vznik trhlín (mikrotrhlín) šírky do 0,5 mm na konštrukciách betónových stien spôsobil náraz 

osobného motorového vozidla. V zmysle vyjadrení obhliadajúceho statika bolo vzhľadom na 

charakter a umiestnenie konštrukcie potrebné pevnostné spojenie trhlín betónovej 

konštrukcie. Po odsúhlasení vypracovaného technického návrhu realizácie investorom, bolo 

možné prístúpiť k samotným prácam na sanácii skutkového stavu. Práce prebiehali v mesiaci 

máj v roku 2011. Nakoľko sa jednalo o trhliny v stenách objektu (vertikálnych konštrukciách) 

nebolo možné aplikovať metódu beztlakovej injektáže - napúšťania. Vzhľadom na fakt, že 

rovnako ako v prípade sanácie trhlín stropnej dosky išlo o novú konštrukciu, bolo potrebné 

minimalizovať jej dodatočné narušenie sanačným zásahom. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté 

použitie nalepovacích obturátorov v kombinácii s použitím injekčných balónikov a ručnej 

injekčnej pumpičky. Nalepenie obturátorov malo byť zrealizované pomocou polyuretánového 
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tmelu CarboPast H. Po príchode na miesto určenia, však bolo potrebné technický návrh 

operatívne modifikovať keďže sa zistilo, že zástupca investora z obavy pred pôsobením 

poveternostných vplyvov na konštrukciu, iniciatívne pretmelil trhliny bližšie 

nešpecifikovaným transparentným tmelom s nejasnými vlastnosťami. Na mieste bolo teda 

nutné prispôsobiť sa skutkovému stavu t.j. zrealizovať injekčné vývrty, priemeru 10 mm 

s následným osadením injekčných obturátorov. Na časť obturátorov, kde to stav konštrukcie 

dovoľoval boli následne naskrutkované injektážne balóniky. Ostatné obturátory boli 

injektované v smere zospodu nahor, priamo ručnou injekčnou pumpičkou určenou na 

aplikáciu nízko viskóznych injekčných materiálov.  

Po zainjektovaní trhlín, odstránení obturátorov a tmelu boli vývrty a povrch trhlín zapravené 

strednou a jemnou reprofilačnou maltou CT 2 a CT-P, ktoré sú súčasťou reprofilačného 

systému CT 95 Minovy Bohemia na báze PCC (polymer cement concrete). Realizácia prác 

prebiehala v spolupráci s firmou Nobyva s.r.o., pod osobným dohľadom technického 

pracovníka Minovy Bohemia a zástupcu investora. 

 

5. Záver 

Využitie vlastností epoxidovej živice CarboEpox, nielen pri nasadení technológie beztlakovej 

injektáže resp. napúšťania je z technického ale aj ekonomického pohľadu veľmi efektívne. 

Najmä pri horizontálnych betónových konštrukciách primeranej hrúbky, kde pri použití 

vhodného injekčného materiálu môžeme významne zlepšiť úžitkové a pevnostné parametre 

porušenej konštrukcie. Uvedené aplikácie dvojzložkovej injekčnej epoxidovej živice 

CarboEpox prakticky dokumentujú výhodnosť jeho využitia v praxi, najmä z pohľadu 

šetrnosti voči novým železobetónovým konštrukciám. V porovnaní z klasickým poňatím 

tlakovej injektáže, kde k aplikácii injekčnej zmesi dochádza prostredníctvom siete injekčných 

vývrtov a cez injekčné obturátory, je metóda napúšťania aj ekonomicky výhodnejšia. Pri 

súčasnom enormnom tlaku investorov na rýchlosť výstavby, rôznej odbornej kvalite 

realizačných firiem, či náhody vo forme poškodenia konštrukcie nárazom vozidiel sa stavebná 

prax opakovaniu podobných prípadov zrejme v budúcnosti nevyhne. Avšak dôležitý je fakt, 

že vzniknutý problém je možné vyriešiť veľmi elegantne v zmysle platných technických 

noriem, a naviac za prijateľné náklady vo vzťahu k investorovi stavebného diela. Je potrebné 

si ale uvedomiť, že tento prístup je umožnený zvoleným injekčným materiálom. Ten vďaka 

svojím vlastnostiam uľahčuje, alebo naopak komplikuje spôsob aplikácie, čím do istej miery 

určuje konečný výsledok sanácie. Preto je potrebné venovať výberu injekčného materiálu 

náležitú pozornosť. 
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STABILIZACE HORNINOVÉHO MASIVU V PRORÁŽCE Č. 63 902 

V PODMÍNKÁCH DOLU KARVINÁ ZÁVODU LAZY 

 
Annotation :   

Karvina mine – Lazy designed in cooperation with consultancy company CBM outfitting 

coalface Nr. 163 902 with moving off from breakthrough by ploughing. Strengthening of rock 

mass above coal seam of the complete breakthrough was executed by Minova Bohemia s.r.o. 

prior beginning of outfitting. 

Důl Karviná, závod Lazy ve spolupráci s konzultační společností CBM realizoval zajištění 

výchozí prorážky porubu č. 163 902 pro tzv. zapluhování porubu. Před započetím instalace 

bylo provedeno zpevnění uhelné sloje a nadloží horninového masívu nad uhelnou slojí celé 

prorážky včetně části úvodní a výdušné chodby před porubem společností MINOVA Bohemia 

s.r.o. 

 

Prorážka č. 63 902           
 
Ražba prorážky byla v lichoběžníkovém profilu TH 29 ROV o světlé výšce 2,8 a 3,5 m a šířce 

5,8 m. Při ražbě prorážky bylo prováděno zpevňování nadloží jako při samostatné svorníkové 

výztuži se svorníky typu APB1-k délky 2,8 m v počtu 6 ks a následně instalovány 

pramencové kotvy typu IR-4/B 280 kN o délce 6,0 m, dle zpracovaného projektu viz obrázek.  

 
 
Svorníkování pilířového boku v prorážce č. 63 902      
 
 Aby nedošlo k sesuvu nadloží v průběhu rozjezdu porubu z výchozí prorážky porubu 

(zapluhování porubu) bylo, po dokončení ražby prorážky, zahájeno svorníkování pilířového 

boku za účelem zajištění stability přímého nadloží nad uhelnou slojí v celé délce prorážky, tj. 

200 m a 10 m na obou chodbách před porubem. Práce prováděla společnost MINOVA 

Bohemia s.r.o. dle projektové dokumentace. 
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Použité strojní zařízení, vybavení, materiály a hmoty 

Strojní zařízení a  vybavení 

Vrtací stroj DUVAS-UNI 

 Injekční čerpadlo GSF 35 

Injekční čerpadlo GX 45  

 

Použité materiály a hmoty 

Injekční zavrtávací kotevní tyče (IZKT) R 32  

Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt K 60-25 o délce 3 m 

Organicko-minerální pryskyřice Geoflex  

PUR patrony, typ S 36/300 mm 

Dřevěné hranoly cca 25 x 25 mm o délce 3 m 

 

Realizace  

Práce byly prováděny v boku důlního díla prorážky č. 63 902. Délka sanovaného úseku je 

200 m, tj. 250 polí při budování  po 0,8 m. V každém poli se vytvořil vějíř sestávající 

minimálně ze 4 ks IZKT R-32 o délce 4 m a jednoho svorníku Rockbolt K 60-25 o délce 3 m 

nebo dřevěného hranolku o rozměrech 25 x 25 mm délky 3 m. V poruchovém pásmu, ve 

staničení 40 - 55 m, byla v každém poli vějíře doplněna další dvojice IZKT R-32 o délce 3 m. 

Neprodleně po navrtání vývrtu o průměru 38 nebo 42 mm a délce 3,8 m byla do vývrtu 

zavedena injekční zavrtávací kotevní tyč R-32 a následně injektována rychle reagující 
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nepěnící dvousložkovou organicko-minerální hmotou GEOFLEX pomocí injekčního 

čerpadla GX 45. Injektáž je prováděna nízkými tlaky 15 – 20 bar (max. 40 bar). 

Po injektáži kotev R-32 byla provedena demontáž stávající ocelové mřížoviny, připevněné na 

TH výztuž, a byla přiložena na líc horniny. Pomocí ocelové roznášecí desky o rozměrech  

150 x 150 x 8 mm a matice R-32 byla přitažena k horninovému líci viz obrázky. 

 

  

 

 

 

Dřevěné hranolky nebo sklolaminátové kotevní tyče, které se zaváděly do uhelné sloje byly 

lepeny lepícími patronami typu PUR dle projektované dokumentace.  

 

Pro zpevnění nadloží bylo spotřebováno: 

Injekční zavrtávací kotevní tyče R-32 1243 ks 

Roznášecí desky a matice 1243 ks 

Sklolaminátové kotevní tyče typu Rockbolt K 60-25 nebo 

dřevěný hranol 25 x 25 mm 278 ks 

PUR patrony, typ S 36/300 mm 756 ks 

GEOFLEX 11 631 kg 
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 Vrtání vývrtů realizovala na závodě Lazy Dolu Karviná  dodavatelská firma WPBK – 

BIS a  THK - Čechpol s vrtacím zařízením DUVAS-UNI. 

 
Vyhodnocení           
 
 Cílem zpevnění nadloží uhelné sloje bylo zajištění nadloží po demontáži spodní části 

dvojdílného bočního oblouku TH výztuže (tzv.noh), pro rozjezd porubu z výchozí prorážky 

do uhelné sloje tzv.  „ZAPLUHOVÁNÍ“. 

 

Použitá technologie dobývání porubu č. 163 902 

Posuvná výztuž typu DBT-2-600/1400 

Pluhovací zařízení typu RHH 800 

Stěnový dopravník typu PF3/822 

Sběrný dopravník typu P2F 08/P2 

 

Parametry porubu č. 163 902 

Délka porubní fronty  752 m 

Délka porubu  200 m 

Mocnost sloje  0,9 m 

 

Obr.č.1 zapluhování porubu 

 

 

 



 151

Závěr 

Technologie tzv. ZAPLUHOVÁNÍ, která byla konzultována se společností CBM byla použita 

v OKD a.s. a v celé ČR poprvé a to s velmi dobrými výsledky. Během demontáže části 

obloukové výztuže a postupného zajíždění sekcí do uhelné sloje budoucího porubu 

nedocházelo, díky zpevnění nadloží produkty dodávanými společností MINOVA Bohemia 

s.r.o., k uvolňování horninového masivu. Tímto použitým systémem zpevňování nadloží 

uhelné sloje se podařilo zapluhovat technologii za 9 dní. Kombinací nového profilu 

v prorážce, svorníkování, kotvení a zapluhování technologie se urychlily práce na ražbách, 

instalaci a rozjezdu porubu o 1 měsíc oproti v minulosti standardně prováděných pracech. 
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TYČOVÉ vs. LANOVÉ KOTVY – ROZSAH POUŽITÍ A JEJICH 

OMEZENÍ 

 

Annotation 

The company Minova Bohemia Ltd. supplies a wide range of anchor technology for a variety 

of geotechnical applications. However, in the basic product range of anchor materials 

recently lacked cable anchors. The article shows newly delivered cable anchors and deals 

with the extent of their use and limitations compared to rod anchors. Conclusions 

and recommendations based on long experience. 

 

1. Úvod  

Firma Minova Bohemia s.r.o. dodává širokou škálu kotevní techniky pro celou řadu 

geotechnických aplikací. V základním sortimentu kotevní techniky však donedávna chyběly 

lanové kotvy. Příspěvek představuje nově dodávané lanové kotvy a zabývá se rozsahem jejich 

použití a omezeními oproti kotvám tyčovým. Závěry a doporučení vycházejí z dlouhodobých 

zkušeností. 

 

2. Rozdělení kotevních systémů 

Rozsah použití a omezení vychází především z typu kotvy, použitého materiálu výztuže, 

způsobu provádění a návrhové životnosti. Dle typu je možné kotvy dodávané společností 

Minova Bohemia s.r.o. rozdělit na tyčové a lanové, dle typu použitého materiálu výztuže na 

ocelové a sklolaminátové, dle způsobu provádění na vkládané a zavrtávané, a konečně dle 

návrhové životnosti na dočasné a trvalé. 
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3. Tyčové kotvy 

Výztuž tohoto typu kotev tvoří ocelová nebo sklolaminátová tyč různé konstrukce, průměru a 

průřezu. Ta musí být v závislosti na návrhové životnosti chráněna předepsaným způsobem 

proti korozivním vlivům okolního prostředí. 

 

3.1. Tyčové kotvy vkládané  

Společným jmenovatelem těchto kotev je způsob provádění. Tyče se vkládají do předem 

předvrtaného vývrtu, který je nebo bude posléze vyplněn v kořenové části kotevní směsí. 

Mezi nejčastěji používané patří:  

 Kotvy z celozávitových kotevních tyčí – výztuží kotvy jsou ocelové nebo 

sklolaminátové tyče, které jsou opatřeny po celé své délce průběžným závitem, který 

zvyšuje spolupůsobení s kotevní směsí a především umožňuje spojování tyčí 

na požadovanou délku a osazení roznášecí podložky s maticí v libovolném místě. Injektáž 

kořenové části se provádí prostřednictvím injekční hadičky nebo injekčních manžetových 

trubek, případně pomocí otvoru procházejícího osou tyče. Vůči vývrtu jsou tyče 

vymezeny centrátory. Pro návrhovou životnost delší než 2 roky je nutné ocelové prvky 

opatřit protikorozní ochrannou v souladu s normou ČSN EN 1537 – Provádění 

speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy.  

+ Hlavními výhodami tohoto typu kotev jsou jednoduchá konstrukce (ne v případě 

trvalých, ocelových kotev), variabilita délek díky průběžnému závitu a cena. 

- Nevýhodou jsou pracnost provádění (vývrt, instalace, injektáž), u ocelových kotev 

celková hmotnost a složitá protikorozní ochrana, u sklolaminátových kotev nižší 

únosnost závitu než únosnost tyče. 

 Doporučení: Kotvy z celozávitových kotevních tyčí se osvědčují v délkách do 

12 metrů, pro tahové únosnosti do 600 kN (u sklolaminátových tyčí díky nižší únosnosti 

závitu do 200 kN). Kotvy z ocelových tyčí jsou pak kvůli složitosti protikorozní ochrany 

výhodné spíše pro dočasné  kotvení, kotvy ze sklolaminátových tyčí svůj handicap nižší 

únosnosti závitu nahrazují protikorozní odolností.            

 Kotvy z tyče ze žebírkové oceli – výztuž kotvy tvoří plná tyč, která je na konci opatřena 

závitem pro aktivaci pomocí matice přes roznášecí podložku. Injektáž kořenové části je 

prováděna přes injekční hadičky nebo manžetovou trubku. Vůči vývrtu je tyč vymezena 

centrátory. Pro návrhovou životnost delší než 2 roky je nutné ocelové prvky stejně jako u 
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předcházejícího typu kotev opatřit protikorozní ochrannou v souladu s normou 

ČSN EN 1537.  

+ Nespornou výhodou těchto kotev je jejich cena a také jednoduchost konstrukce. Tím 

však výčet výhod končí. 

- Nevýhody jsou obdobné jako u předchozího typu kotev s výztuží z ocelových 

celozávitových tyčí. Navíc díky válcovanému závitu, který je pouze na konci tyče není 

možné tyče spojovat (složitá manipulace s dlouhými prvky) a v případě nepřesného 

osazení aktivovat. 

 Doporučení: Kotvy z tyče ze žebírkové oceli mají své opodstatnění v délkách 

do 6 metrů, pro dočasné kotvení a tahové únosnosti do 330 kN.            

  Kotvy ze sklolaminátových kotevních profilů – výztuž kotvy je z jednoho nebo 

více profilů, které mohou mít dle typu různé průřezy (tyč, pásek, hvězdice). Kotva se dále 

skládá z injekční trubky nebo hadice (pokud nemá profil otvor pro injektáž přímo ve 

svém průřezu) a speciálních spojovacích elementů, kterými je sestavena do 

požadovaného tvaru. Hlavu kotvy tvoří objímka s daným typem klínků sloužící k 

předepnutí kotvy. 

+ S výhodou se tento typ kotev využívá pro trvalé kotvení. Díky volbě počtu a typu 

profilů je možno docílit různých tahových únosností a prakticky libovolných délek. Další 

nespornou výhodou je hmotnost, která je oproti kotvám s ocelovou výztuží zlomková. 

- Nevýhodou je vyšší cena, která je ale vykoupena protikorozní odolností, variabilností 

tahových únosností a délek. 

 Doporučení: Tento typ kotev se uplatňuje pro realizaci trvalých, elektricky nevodivých 

kotev, délek od jednotek až po desítky metrů, pro tahové únosnosti převyšující 1000 kN.           

 

3.2. Tyčové kotvy zavrtávané 

Na rozdíl od tyčových kotev vkládaných se u zavrtávaných výztuž do prostředí přímo 

zavrtává pomocí ztracené vrtací korunky. Ocelová nebo sklolaminátová výztuž je tvořena tyčí 

s průběžným závitem a s otvorem procházejícím její osou. Průběžný závit umožňuje 

spojování tyčí na požadovanou délku, našroubování korunky a osazení matice s podložkou 

v kterémkoli místě. Navíc zvyšuje spolupůsobení výztuže s kotevní směsí. Injektáž je 

prováděna přes otvor souběžně se zavrtáváním tyče nebo dodatečně po jejím zavrtání na 

požadovanou hloubku. Vůči vývrtu je výztužná tyč vymezena centrátory. 
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Pro návrhovou životnost delší než 2 roky je nutné ocelové prvky opatřit protikorozní 

ochrannou. Díky odlišnému způsobu provádění je složité u této skupiny kotev zajistit 

protikorozní ochranu v souladu s normou ČSN EN 1537. Je ale možné v návrhu postupovat 

dle normy ČSN EN 14199 – provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty. 

Kotvu s ocelovou výztuží pak považujeme spíše za kotevní mikropilotu s tzv. jednoduchou 

antikorozní ochranou, která splňuje při dodržení návrhových pravidel kritéria pro trvalé 

kotvení. 

+ Hlavní výhodou je realizace kotvy v jednom kroku (zavrtávání, instalace, injektáž) bez 

nutnosti předvrtávání a pažení vrtu. Navíc při tomto systému kotvení dochází k vyšší 

penetraci směsi do okolního prostředí. Díky průběžnému závitu lze kotevní tyče 

libovolné délky spojníkem spojovat na potřebnou délku a maticí aktivovat nebo 

předepínat na požadované předpětí. 

- Problém je s úpravou volné délky kotvy. V případě potřeby (zpravidla pro vyšší 

velikosti předpětí) je nutné ji zajistit dodatečným nasunutím návleku. U 

sklolaminátových zavrtávaných tyčí je nevýhodou nižší únosnost závitu než tyče a 

vyloučení příklepu při zavrtávání.   

 Doporučení: Tyčové kotvy zavrtávané nacházejí své uplatnění tam, kde je omezený 

pracovní prostor a tam kde je nutné v co nejkratším čase realizovat relativně dlouhé 

prvky (přesahující i 15 metrů) s tahovými únosnostmi do 400 kN (u sklolaminátových 

tyčí díky nižší únosnosti závitu do 120 kN).  

 

4. Lanové kotvy 

Mezi klasiku kotevní techniky patří lanové kotvy. Ty však donedávna v sortimentu firmy 

Minova Bohemia s.r.o. chyběly. V minulém roce ale přibyl v nabídce i tento produkt, čímž 

byl zkompletován sortiment základní kotevní techniky pro geotechnické aplikace. Dodávané 

lanové kotvy jsou konstruovány v souladu s normou ČSN EN 1537 a jsou ve variantě dočasná 

a trvalá, tj. s návrhovou životností kratší, resp. delší než dva roky. 

Dočasná lanová kotva je tvořena výztuží ze sedmidrátových pramenců z předpínací oceli třídy 

1670/1860MPa. Kotevní zhlaví se skládá z kotevní objímky s klínky a podložky. Injektáž je 

prováděna prostřednictvím manžetové trubky 34/27 mm. Kotva je ve volné délce vedena v 

ochranném návleku, v kotevní délce je osazena distančníky a centrátory. Pramence 
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normativního průměru 12,9 mm (0,52”) nebo 15,7 mm (0,62”) jsou opatřeny jednoduchou 

antikorozní úpravou a HDPE ochranou volné délky. 

Výztuž trvalé lanové kotvy je tvořena sedmidrátovými pramenci z předpínací oceli třídy 

1570/1770 MPa nebo 1670/1860 MPa vedenými v ochranném žebrovaném návleku a 

opatřenými HDPE ochranou volné délky. Kotevní zhlaví se skládá z kotevní objímky s 

klínky, podložky a víka. Injektáž kořenové části kotvy uvnitř návleku je prováděna přes 

injekční hadici, injektáž kotvy vně návleku je prováděna prostřednictvím manžetové trubky. 

V kotevní délce je kotva osazena rozpěrnými distančníky, mezi nimi jsou pramence staženy 

ocelovými pásky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Dočasná lanová kotva 
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Obr. 2: Trvalá lanová kotva 

 

+ Mezi hlavní přednosti lanových kotev obecně patří vysoká zatížitelnost prvků díky 

vysokojakostním třídám oceli, možnost optimálního návrhu kotvy na potřebné tahové 

zatížení díky volitelnému počtu pramenců, variabilita délek a propracovanost systémů. 

- Nevýhodou je pracnost provádění (vývrt, instalace, injektáž, předepínání), která klade 

vysoké nároky na odbornost zhotovitele a cena, která je odrazem složitosti systému. 

 Doporučení: Lanové kotvy jsou použitelné pro dočasné i trvalé kotvení a jsou určeny 

především pro vysoká tahová zatížení (od 500 kN)  a velké délky (od 15 metrů).  

 

5. Závěr 

V příspěvku jsou popsány základní typy kotev dodávaných firmou Minova Bohemia s.r.o. 

pro geotechnické aplikace. Každý typ má své výhody a svá omezení. Při projektování 

geotechnických staveb by zodpovědný projektant měl mít o těchto aspektech představu, 

protože správná volba typu vede k vyšší efektivnosti využití jejich vlastností a z toho 

vyplývající finanční a časové úspoře.       
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Ing. Roman Rusz 

GEOFINAL, s.r.o., Školní 248, Třinec, tel. +420 603497622, roman.rusz@geofinal.cz 

 
 

NOVÉ VÝROBKY SPOLEČNOSTI GEOFINAL S.R.O. PRO 

HORNICTVÍ 

 

Anotace 

Cílem příspěvku je seznámit hornickou veřejnost s inovovanými výrobky: 

- mechanickou rozpínatelnou kotvou GEOSTABIL a její unifikací 

- vrtným nářadím – řadou vrtných korunek osazených polykrystaly syntetického 

diamantu   

 

 

1.  Kotva GEOSTABIL 

Modernizovaná mechanická, rozpínatelná kotva a její unifikace s názvem GEOSTABIL byla 

vytvořena jako jednoduchý, účinný a rychle přizpůsobivý systém kotvy, který by měl takto 

obohatit tuto uživatelskou oblast o novou užitnou a technickou hodnotu.  

Základ kotvy tvoří  expanzní  těleso na které lze snadno montovat další díly jako: zátku, plnící 

koncovku, těsnící manžetu, spojky, nástavec, podložku a předepínací  matici. Celý spojovací 

systém kotvy je opatřen s ohledem na prostředí Rd závity a je přizpůsoben pro realizaci rychlé 

změny koncepce samotné kotvy. Tímto je myšleno konečné rozhodnutí o délce, injektáži a 

předepnutí. 

Pro příslušnou aplikaci se základní model kotvy GEOSTABIL  jednoduše  sestaví ze správně 

vybraných dílů. 

 

 
        Zátka ,Injektážní zátka  

   Komplet expanzního tělesa 
 Plnící koncovka se zpětným 

ventilem,bez zpětného 

ventilu 

Těsnicí manžeta  Předepínací nástavec Spojka  Podložka 

Předepínací matice 
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Již vzpomenutým základem této kotvy je komplet expanzního tělesa, který je tvořen  

tenkostěnnou trubkou prolisovanou do tvaru šesti-lístku. Komplet může být opatřen tzv. 

třecím pouzdrem. Tato koncepce poskytuje řadu výhod: 

- tenkostěnost trubky - je zárukou přizpůsobení se vývrtu. 

- symetričnost - potřeba nízkého expanzního tlaku 8 Mpa  pro rozprosření prolisů v 

porovnání až s dříve porřebnými  30MP a zásadní rozdílnost koncentrace tlaku na 

plochu vývrtu během samotného procesu upinání i v upnutém stavu. 

- třecí pouzdro – po rozepnutí vzniká meziplošně tření  a vytvoří zámek vůči vnějším 

silám vývrtu - chráněno patentem. 

- okamžita upínací schopnost  a injektovatelnost v celém rozsahu nabízených   

 nosností 

 Typ GS I – řez  expanzním tělesem 

  

 Typ GS II - řez  expanzním tělesem s třecím pouzdrem 
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2. Vrtné nářadí – korunky - GEO PCD 

V návaznosti na dlouholetou zkušenost z výroby nástrojů osazovaných slinutými karbidy 

různého typu, použití a technologických výrobních celků bylo rozhodnuto o výrobě vrtného 

nářadí typu GEO osazených polykrystaly syntetického diamantu.  

Na trhu jsou dnes zavedeni výrobci a dodavatelé. Proto byl zvolen směr akčního přizpůsobení 

se zákazníkovi a jeho potřebám, technologickým požadavkům a zkušenostem. 

Rozměry vrtaných vývrtů, uspořádání břitů, velikost výplachových otvorů a napojení na vrtné 

tyče jsou otázkou dohody s odběratelem podle jeho potřeb. 

 

ZPŮSOBY NAPOJENÍ NA VRTNÉ SOUTYČÍ 
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POČET A USPOŘÁDÁNÍ ŘEZNÝCH SEGMENTŮ 

 

 

USPOŘADÁNÍ A VELIKOST VÝPLACHOVÝCH OTVORŮ 

 

 

3.   Závěr 

Závěrem je nutno říct, že tato práce i když autorem je ryze strojírenská firma, je výsledkem 

spolupráce geologických a strojírenských oborů. Jejím prohlubováním  může vzniknout řada 

dalších, bezesporu zajímavých a ojedinělých řešení v této náročné, z hlediska provozu a 

podmínek, oblasti. 
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