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Anotace 

Doktorská disertační práce se zabývá problematikou svorníkové 

výztuže a jejího optimálního použití v uhelných dolech ve východní části 

karvinské dílčí pánve. Práce svým zaměřením navazuje na projekt Institutu 

čistých technologií těžby a užití energetických surovin reg. Č. 

ED2.1.00/03.0082 (CZ.1.05/2.1.00/03.0082) podporovaný Operačním 

programem Výzkum a vývoj pro Inovace, financovaný ze strukturálních fondů 

EU a ze státního rozpočtu ČR, s jehož podporou byla vytvořena. 

Práce je rozdělena do tří hlavních celků. Pro uvedení do 

problematiky je v prvních kapitolách stručně popsána geneze využívání 

svorníkové výztuže, přístupu k jejímu projektování a v neposlední řadě 

monitorování důlních děl za účelem sledování a kontroly údajů a předpokladu 

projektu v geologických podmínkách české části hornoslezské pánve. 

S ohledem na lokalizaci analyzované oblasti ve východní části karvinské dílčí 

pánve, jsou zde podrobněji popsány geologické a strukturně-tektonické 

poměry v karvinské dílčí pánvi.  

Stěžejní kapitoly obsahuje druhá část práce. Věnuje se především 

využití matematického modelování napěťového a deformačního stavu v okolí 

důlního díla pomocí MKP a inverzní analýze provedené na zpracovaných 

geomechanických modelech na lokalitách v oblasti východní části karvinské 

dílčí pánve. Je zde popsána metodika tvorby geomechanických a 

matematických modelů pro následnou inverzní analýzu s využitím naměřených 

dat. Pozornost pak byla věnována práci s inverzními modely, kdy byly 

modifikovány přetvárné a částečně pevnostní vlastnosti částí masivu, tak aby 

výsledné modelové chování bylo v souladu s výsledky měření a pozorování. 

Jsou zde diskutovány možnosti vyjádření účinků svorníkové výztuže pomocí 

modifikovaných pevnostních a přetvárných parametrů a zároveň možnosti 

kvantifikace vlivu svorníkové výztuže na horninový masiv na straně jedné a 

zpřesnění následného řešení stability dlouhých důlních děl jak z hlediska 
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dimenzování výztuže, tak i očekávaných deformačních projevů, na straně 

druhé. Tato diskuze je podložena nejen řadou zpracovaných účelových map, 

geomechanických řezů, shromážděnou prvotní dokumentací z provedených 

deformačních měření, ale také konfrontací s výsledky matematických a 

inverzních modelů.  

V závěrečné kapitole jsou shrnuty výsledky inverzní analýzy 

zpracované na reprezentativním souboru modelů s využitím podkladů o 

deformačních projevech chodeb vyztužených svorníkovou výztuží v karvinské 

dílčí pánvi, konkrétně na Dole ČSM. Vzhledem k dlouhodobému výhledu 

těžby, kdy se za současných technicko-ekonomických poměrů předpokládá 

dvacetiletá exploatace uhlí, je v této kapitole věnována pozornost rovněž 

možnostem modelování dalších případů aplikace svorníkové výztuže 

v perspektivních lokalitách karvínské dílčí pánve a to i s ohledem na zajištění 

vyššího stupně bezpečnosti a efektivnosti důlního provozu při budoucí těžbě 

v OKD. 

Klíčová slova 

hornoslezská pánev, svorníková výztuž, karvinská dílčí pánev, matematické 

modelování napěťového a deformačního stavu, geomechanický model, MKP, 

inverzní analýza 

Annotation 

Doctoral Dissertation Thesis deals with the bolt reinforcement and its 

optimal application in coal mines in the eastern part of the Karvina subbasin 

(Upper Silesian Basin). This work follows with its focus on project of the 

Institute clean technology of mining and use of energy resources 

reg. No. ED2.1.00/03.0082 (CZ.1.05/2.1.00/03.0082) supported by the 

Operational Programme Research and Development for Innovation, funded by 
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EU Structural Funds and the czech republic state budget, with its support was 

created. 

This work is divided into three main units. For introduction into 

problems is in the first chapter briefly described genesis of the use bolt 

reinforcement, approach to its design and not least monitoring mining works 

(gateroads), in order to monitor and control of project provided data under 

geological conditions in the Czech part of Upper Silesian Coal Basin. With 

regard to the location of the analyzed area in the eastern part of the Karvina 

subbasin are described in more detail geological and structural-tectonic 

conditions in the Karvina subbasin. 

The key chapters contains the second part. It is dedicated mainly 

utilization of mathematical modeling of the stress and strain state in the vicinity 

of the mine workings (gateroads) by FEM and inverse analysis carried out on 

processed geomechanical models, on sites in the eastern part of the Karvina 

subbasin. It describes the methodology of geomechanical and mathematical 

models for the subsequent inverse analysis by using of the measured data. 

Consideration was given to work with inverse models, which were partially 

modified by deformation and strength properties of massif parts so that the 

final model behavior was in accordance with the results of measurements and 

observations. They are discussed here possibilities of expression the effects of 

bolt reinforcement by using modified strength and deformation parameters as 

well as the possibility to quantify the impact of bolt reinforcement on the rock 

mass on the one hand and refinement of subsequent solving of long gateroads 

stability both in terms of design reinforcement, as well as the expected signs of 

deformation, on the other. This discussion is not only supported by a number 

of thematic maps processed, geomechanical sections, assembled primary 

documentation of executed deformation measurements, as well as 

confrontation with the results of mathematical and inverse models. 
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The concluding chapter summarizes the results of inverse  analysis, 

based on a representative set of models, by using data of deformation 

expressions, measured in gateroads reinforced with rock bolts in the Karvina 

subbasin, specifically on the CSM Mine. Due to the long-term extraction, when 

the current technical and economical conditions expected twenty-year 

exploitation of coal, is also in this chapter given attention to the possibilities of 

modeling of other cases of bolt reinforcement applications in perspective 

locations Karvina subbasin and also with a view to ensuring a higher degree of 

safety and effectiveness during future mining operation in the OKD (Ostrava-

Karvina Mining District). 

Keywords 

Upper Silesian Basin, Rock Bolt Reinforcement, Karvina Subbasin, 

mathematical modeling of the Stress and Strain State, geomechanical Model, 

FEM, inverse Analysis 
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1. Úvod 

Svorníková výztuž doznává v poslední době v hornictví širokého 

využití. Počátky použití svorníkové výztuže v OKR lze datovat do 60. let 

minulého století. Jednalo se o svorníky upínané mechanicky pomocí 

klínové hlavy (bodově kotvené). V této době byly již také provedeny první 

zkoušky svorníků ukotvených ve vývrtech pomocí cementového tmelu 

(lepené po celé délce). Vyztužování pomocí této technologie se dále 

nerozšířilo zejména z důvodu technických problémů souvisejících 

s vrtáním vývrtů a se zajištěním dostatečně tuhé vazby 

svorník-cement-hornina. 

Další systematičtější pokusy o využití samostatné svorníkové 

výztuže k vyztužování důlních děl v OKR, resp. v oblasti KDP, proběhly 

v 90. létech minulého století, kdy technologie vyztužování samostatnou 

svorníkovou výztuží, v podmínkách černouhelného hornictví vyspělých 

světových ekonomik (západní Evropa, USA, Austrálie, Jihoafrická 

republika), byla již z hlediska projektování, techniky, materiálů a míry 

bezpečnosti na vysoké úrovni. Jednalo se o svorníky kotvené ve vývrtech 

po celé délce pomocí zpravidla dvousložkových pryskyřic, plněných ve 

vzájemně oddělených komorách do válcových obalů – ampulí 

(cartridges). Iniciace obou složek probíhala ve vývrtu při instalaci 

promícháním obou složek otáčením a současným zasouváním vlastní 

svorníkové tyče do vývrtu, přičemž čas, po kterém došlo k vytvrzení 

pryskyřice, byl určen druhem a množstvím složky způsobující 

její vytvrzení. I v podmínkách KDP OKR, kdy byly v té době samostatnou 

svorníkovou výztuží vyztužovány výchozí prorážky porubů a v několika 

případech i chodby, byly patrné výrazné časové i materiálové úspory ve 

srovnání s ražbami chodeb vyztužovanými „klasickou“ ocelovou 

obloukovou poddajnou TH výztuží v obdobných podmínkách. Materiál a 

technika použité pro vyztužování svorníkovou výztuží byly již na dobré 

úrovni, ale nebyl stále dostatečně propracován systém kontroly a 
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monitorování takto vyražených důlních děl. K výraznějšímu rozšíření 

použití svorníkové výztuže došlo pouze na dvou dolech v KDP OKR a to 

ve slojích spodních sušských vrstev karvinského souvrství. Limitujícími 

faktory pro další rozšíření svorníkové výztuže, jako jediného výztužného 

prvku, byly zejména obtížné geologické a geomechanické podmínky 

(složitá strukturně-tektonická stavba, hrany nevýrubů nadložních slojí, 

ponechané pilíře, nebezpečí důlních otřesů), dosahované postupy při 

ražbách a rovněž platná legislativa (Janas 1990, Šňupárek & Paloncy 

1995). 

V dnešní době je použití samostatné svorníkové výztuže již založeno 

na celosvětových zkušenostech s touto technologií vyztužování při 

aplikaci sofistikovaných materiálů a techniky a na propracovaném, 

ověřeném systému kontroly a monitoringu výztuže a důlních děl. Při 

nasazení svorníkové výztuže na Dole ČSM, kde byla prováděna měření 

deformací použitá v této práci, byl aplikován systém úspěšně zavedený 

na černouhelných dolech ve Velké Británii. Použité technické prostředky, 

způsob stabilizace stropu a boků důlních děl aplikací kotevních systémů 

lepených po celé délce, jak v případě tyčových, tak lanových výztužných 

prvků, jsou známé a technologicky dostupné (Dvorský & Nastulczyk 

2008, Janas & al 2009, Šňupárek & Konečný 2010). 

S postupem těžby na dolech, provozovaných v OKR, do větších 

hloubek narůstají napětí působící na důlní díla a s tím i přímo úměrně 

nároky na zajištění jejich stability po celou dobu jejich plánované 

životnosti. Je nutné zdůraznit, že i když se v případě životnosti porubních 

chodeb, z pohledu životnosti ostatních liniových staveb (hlavní důlní díla 

a spojovací překopy realizované v průvodních horninách, kolektory, 

přivaděče a tunely), jedná o relativně krátkou dobu, zahrnuje období 

intenzivního ovlivnění důlního díla vlastní ražbou a následným dobýváním 

v přilehlém porubu. V důlním provozu to představuje důležitý faktor 

ovlivňující ekonomický výsledek dolu při současném efektivním využití 

všech nainstalovaných nákladných razicích a dobývacích technologií. 
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Jako nejvhodnější nástroj k zajišťování stability důlních děl, 

mimo dodržování empirických hornických zásad při jejich vyztužování 

ocelovou obloukovou poddajnou TH výztuží, se pro ovlivňování 

deformačního chování horninového masivu v jejich nejbližším okolí 

ukazuje dostatečně dimenzovaná svorníková výztuž.  

 

2. Cíle práce a východiska zpracování disertační práce 

Projektování důlních děl, v podmínkách OKR, je dlouhodobě 

prováděno na základě metod, využívajících analogie a empirie z již dříve 

realizovaných projektů. Současný projektant více, či méně, vychází 

z dostupných údajů klasifikace horninového masívu, přičemž 

předpokládá nejhorší možné hornicko-geologické podmínky a zároveň 

zatížení výztuže díla. Důsledkem, tohoto v praxi označovaného postupu 

jako „konzervativního“, s přednastaveným poměrně vysokým stupněm 

bezpečnosti, je striktní dodržování výchozích předpokladů projektu po 

celou dobu jeho realizace (resp. životnosti důlního díla), přičemž význam 

monitoringu je v tomto případě zcela opomíjen. S postupem hornické 

činnosti do větších hloubek a se zvyšujícími se nároky na zajištění 

stability důlních děl se však „konzervativní“ přístup stává již neúnosně 

rizikovým a potřeba zařadit systematický monitoring, jako nedílnou 

součást projektu ve všech jeho fázích, se jeví jako nezbytná (Aldorf 1999, 

Dvorský & Nastulczyk 2010, Šňupárek & Konečný 2010).  

Předmětem této práce není postihnout všechny, v praxi, při realizaci 

důlních děl nabízené a využívané funkce monitorování, ale soustředit se 

pouze na oblast věnující se sledování a kontrole údajů a předpokladu 

projektu a zároveň získání podkladů pro inverzní model, což v našem 

případě představují výsledky sledování zatížení výztuže a deformací 

důlního díla vyztuženého samostatnou svorníkovou výztuží. 

Cílem disertační práce je sestavení inverzního modelu s využitím 

MKP (software Phase2 - firma Rocscience), včetně vyjádření míry 
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ovlivnění deformačního chování v okolí důlních děl vlivem aplikace 

svorníkové výztuže. Pro toto budou využity výsledky měření deformací a 

zatížení výztuže získané (v nejbližším okolí důlního díla vyztuženého 

svorníky) v rámci monitoringu důlních děl vyztužených v minulosti (tj. 

v období let 2006 – 2010) na Dole ČSM samostatnou svorníkovou 

výztuží. 

Výstupy z této disertační práce mohou sloužit, jak k obecnému 

upřesnění hodnot parametrů charakterizujících přetvárné vlastnosti 

horninového masivu, zpevněného svorníkovou výztuží, tak k praktickému 

zavedení těchto parametrů do matematických modelů, sloužících ke 

kvantifikaci vlivu svorníků i v případech, kdy svorníková výztuž netvoří 

pouze jediný výztužný systém, ale působí v kombinaci s výztužným 

systémem plnícím funkci podpory, což v podmínkách OKR představuje 

ocelová oblouková poddajná TH výztuž. 

 

3. Projektování svorníkové výztuže 

Problematika volby parametrů svorníkové výztuže a rozmístění jejich 

prvků je jednou ze stěžejních součástí doktorské disertační práce. Zde 

uvádím jako příklad řešení třídy 294 225 na Dole ČSM. Při vyztužování 

tříd 294 227, 300 229 a 331 223, situovaných v obdobné oblasti (tj. 

v oblasti 2.a kry) jako třída 294 225 na Dole ČSM, byly s drobnými 

změnami použity obdobné schémata, přičemž tyto odchylky byly určeny 

zejména dílčími změnami litologie v bezprostředním nadloží výše 

uvedených důlních děl.   

Vlastní metoda projektování vychází z empirických poznatků 

získaných v minulosti rozsáhlým měřením konvergence v porubních 

chodbách s různými typy výztuží a jejich využitím ke stanovení zóny 

porušení v okolí chodeb a z toho plynoucího zatížení výztuže (Janas 

1990, Šňupárek & Paloncy 1995, Šňupárek & Konečný 2010). 
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Návrh svorníkové výztuže, stabilitní posouzení a výpočet parametrů 

výztuže pro třídu 294 225 vycházel z geomechanického posouzení ke 

stanovení geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který 

v součtu bodových charakteristik horského masivu v podmínkách třídy 294 

225 dosahoval hodnoty 53. To odpovídá III. horninové třídě dle Bieniawského 

klasifikace a stále poměrně příznivým geomechanickým podmínkám, vhodným 

pro použití svorníkové výztuže (Projekt 2005, Posouzení 2006, Bieniawski 

1989). 

Pro návrh a výpočet parametrů svorníkové výztuže byly použity 

pevnostní vlastnosti jednotlivých litologických typů v nadloží sloje 

29b sp.l. sp. č. (648) tak, jak byly zjištěny na vzorcích vrtného jádra 

z geologicko-průzkumného vrtu 1044-96. Průměrné hodnoty pevností 

v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé vrstvy hornin (litologické typy) ve směru 

do nadloží sloje 29b sp. l. sp. č. (648) jsou uvedeny v tab. 1 (Projekt 2005, 

Posouzení 2006, Dvorský & Nastulczyk 2008). 

Tyto údaje se potvrdily zkouškami na vzorcích vrtného jádra 

z dalších dvou účelových vrtů navrtaných do nadloží sloje 29b sp.l. sp. č. (648) 

v průběhu ražby (obr. 3). 

Vrstva Hornina 
Hloubkový 
interval [m] 

Mocnost 
vrstvy [m] 

Průměrná pevnost 

v tlaku tl [MPa] 

1. prachovec 138,54–137,57 0,97 73,4 

2. sz. pískovec 137,57–134,20 3,37 85,7 

3. 
prachovec 

psc. 
134,20–129,00 5,20 69,6 

4. 
pískovec 

prc. 
129,00–127,54 1,46 78,2 

Tab. 1 Průměrné hodnoty pevností v prostém tlaku (tl) pro jednotlivé 
vrstvy hornin (litologické typy), ve směru do nadloží sloje 29b sp.l. sp.č. 
(648), stanovené na vzorcích vrtného jádra z vrtu 1044-96.  
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Z provedeného odborného posouzení (Posouzení 2006) a 

s ohledem na to, že plánovaná ražba třídy byla situována v části horského 

masivu bez nebezpečí otřesů (Dvorský, Koníček, Bonczek, Przeczek 2006) 

a byla orientována téměř ve směru hlavního horizontálního napětí (obr. 1), 

byl navržený typ svorníku APB-1-k (lepený po celé délce) shledán jako vhodný 

pro podmínky ražby třídy 294 225. 

 

Obr. 1 – Synoptické schéma zóny centrálního přesmyku a směrů 
maximálních horizontálních napětí (převzato z Waclawik & Ptáček 2010) 

Tento svorník zaručil kvalitní ukotvení v horninovém prostředí, 

které se v celém úseku ražby vyskytovalo. Minimální únosnost svorníku 

250 kN garantovala dostatečnou funkčnost po celou požadovanou dobu 

životnosti důlního díla (Projekt 2005, Posouzení 2006, Dvorský & Nastulczyk 

2008). 

Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 294 225 

je znázorněno na obr. 2.  
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Obr. 2 – Schéma rozmístění prvků svorníkové výztuže v profilu třídy 
294 225 

 

Obr. 3 – Profil geologicko-průzkumného vrtu navrtaného v průběhu ražby 
třídy 294 225 
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4. Realizace a vyhodnocení monitoringu 

Ve fázi zpracování projektu bylo rozhodnuto, že v průběhu celé 

životnosti třídy 294 225 budou sledovány a měřeny následující veličiny: 

 rozsazování stropních vrstev (mechanické extenzometry viz obr. 4  a 5, 

elektroodporové extenzometry obr. 8). 

 rozsazování uhelných boků (elektroodporové extenzometry viz obr. 8) 

 konvergence vertikální a horizontální (měřické pásmo, laserový 

dálkoměr viz obr. 5), 

 pevnost vazby svorník-lepidlo-hornina (tahové zkoušky a „pull test“ viz 

obr. 6 a 7), 

 osové zatížení svorníků a ohybový moment (extenzometrické svorníky 

viz obr. 9) 

Detailní popis zařízení a způsobu měření všech výše definovaných 

veličin je uveden v (Dvorský & Nastulczyk 2008, Dvorský & Šňupárek 2008, 

Dvorský 2009). V této kapitole se proto omezím jen na výčet výše uvedených 

zařízení. 

Obr. 4 – Dvouúrovňový a tříúrovňový mechanický extenzometr použitý 
při monitoringu třídy 294 225 
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Obr. 5 – Schéma rozmístění mechanických extenzometrů a bodů pro 
měření svislé a vodorovné konvergence na třídě 294 225 
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Obr. 6 – Tabulka a graf záznamu zkoušky svorníku zalepeného na krátké 
délce „pull test“ 

 

Obr. 7 – Schéma uspořádání zařízení pro „pull test“ 
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Obr. 8 – Elektroodporový extenzometr 

 

Obr. 9 – Extenzometrický svorník s odečítacím zařízením 
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5. Příklady výsledků monitoringu 

V této kapitole ilustruji na obr. 10, 11, 12 a 13 příklady záznamů měření 

konvergence a zatížení svorníků na třídě 294 225 a v další části uvádím 

závěry z výsledků monitoringu třídy 294 225. 
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 Obr. 10 – Příklad záznamu z měření šířek a výšek třídy 294 225 
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 Obr. 11 – Příklad záznamu konvergence na třídě 294 225  
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Obr. 12 – Příklad záznamu z měření na extenzometrickém svorníku č. 61 
na třídě 294 225 

 

Obr. 13 – Příklad záznamu z měření na extenzometrickém svorníku č. 62 

na třídě 294 225 

Z dosavadních zkušeností s vlastní realizací a monitorováním stability 

výztuže a třídy 294 225 jsem vyvodil následující závěry: 
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 Z výsledků měření vyplývá, že navržený systém výztuže třídy 294 

225 byl po celou dobu její životnosti dostatečně stabilní. Použitý 

systém vyztužování svorníkovou výztuží zajistil s dostatečnou 

rezervou přenos horizontálního i vertikálního napětí působícího 

v okolí důlního díla. Dimenzování výztužného systému 

s dostatečnou rezervou zajistilo stabilitu horninového masivu v okolí 

důlního díla i v podmínkách geologických anomálií, v podmínkách 

působícího přídatného napětí od hran nevýrubů nadložních slojí a 

v podmínkách dalšího zatížení přídatným napětím od hrany porubní 

fronty postupujícího porubu 294 205.   

 Maximální osové zatížení zjištěné měřením na extenzometrických 

svornících činilo 24 tun a vyskytovalo se ve výšce 0,8 m a 1,5 m 

s místním rozšířením této zóny až do výšky 1,8m nad stropem 

důlního díla, zaznamenaným při přibližování porubní fronty k místu 

jejich instalace. V tomto horizontu byl patrný nárůst hodnot 

ohybového momentu, signalizující zvýšené ohybové namáhání 

instalovaných kotev. Toto zatížení a ohybový moment byly 

zaznamenány v prvním týdnu po jejich instalaci ještě v době ražby 

třídy 294 225. Při postupu porubní fronty porubu 294 205 a při jejím 

přibližování k těmto měřicím svorníkům na třídě 294 225 

však nedošlo k dalšímu výraznému nárůstu zatížení ani ohybového 

momentu svorníků. 

 Vývojový trend na všech instalovaných mechanických 

extenzometrech na třídě 294 225 potvrdil dostatečnou stabilitu 

navrženého výztužného systému. Po celou dobu životnosti třídy 

294 225 nebyly ve standardních podmínkách zaznamenány žádné 

bezdůvodné prudké nárůsty hodnot rozvolnění nadložních hornin. 

Výjimkou byly úseky geologických anomálií (tektonická porucha, 

kapající voda ve stropu důlního díla, rozšířený profil třídy na 5,5m 

v úsecích komor a místně i úseky třídy situované ve vlivu přídatného 

napětí od hran nevýrubů nadložních slojí 26, 28. Rozvolnění 
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v horizontu instalovaných svorníků nepřekročilo po celou dobu 

životnosti třídy 294 225 hodnotu 9mm. Rozvolnění nad horizontem 

instalovaných svorníků nepřekročilo hodnotu 7mm. Celkové 

rozvolnění nadložních hornin, jako součet hodnot na obou 

výškových horizontech nepřekročil hodnotu 23 mm.  

 Obdobný trend výsledků měření jako u mechanických extenzometrů 

měl vývoj naměřených hodnot svislé a vodorovné konvergence. 

Hodnoty svislé a vodorovné konvergence, které byly zaznamenány 

v období ražby třídy 294 225 a před zahájením dobýván porubu 

294 205 se výrazně nezměnily ani v období dobývání porubu 

294 205 a při přibližování se hrany porubní fronty k jednotlivým 

měřicím bodům na třídě 294 225. Maximální svislá a vodorovná 

konvergence třídy 294 225 v době před zahájením dobývání porubu 

činila 18cm a 37cm. V období dobývání porubu 294 205 a při 

přibližování se porubní fronty k jednotlivým měřicím bodů došlo 

k nárůstu o maximálně 2cm a 13cm, tj. na 20cm u svislé a na 50cm 

u vodorovné konvergence. 

 Z výsledků měření na elektrických extenzometrech je patrné, že 

zaznamenané absolutní hodnoty rozvolnění nadloží se 

v jednotlivých úrovních pohybují v řádu desetin milimetrů až jednoho 

milimetru a nárůsty byly zaznamenány zpravidla v prvních týdnech 

po jejich instalaci. Mírný pokles rozvolnění nadloží na 0mm až -

0,5mm a -0,1mm až -0,7mm, na extenzometru ve staničení 418m, 

byl zaznamenán při přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 150m 

a 100m. V okamžiku přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 75m 

až 10m (tj. v období, kdy byl ovlivňován přídatným napětím od 

postupující porubní fronty porubu), došlo k nárůstu rozvolnění na 

0,4mm až 0,9mm. V případě měření v uhelném boku (pilířový – 

západní bok důlního díla) na extenzometru ve staničení 576m je 

charakter vývoje absolutních hodnot rozvolnění obdobný jako ve 

stropu s patrným nárůstem v prvních týdnech po jeho instalaci na 
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3mm a 16mm. Při přiblížení se porubní fronty na vzdálenost 150m 

až 75m došlo k postupnému nárůstu na 10mm až 22mm. 

Při vzdálenosti 75m až 4 m, tj. do okamžiku, kdy se extenzometr 

nacházel bezprostředně před porubní frontou porubu, došlo 

k nárůstu na 22mm až 50mm. Tyto hodnoty intervalu prvního 

milimetru (strop) a 50mm (bok) neměly vliv na stabilitu třídy 294 225. 

Z analýz deformačních projevů, které jsem provedl na příkladech 

čtyř tříd 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 v předcházejících kapitolách, 

jsem vyvodil následující závěry, které jsem využil při práci s matematickými 

modely v kapitole Geomechanický model, matematický model a inverzní 

analýza a v ní realizovaných experimentech, se záměrem pokusit se o inverzní 

analýzu pomocí programu Phase2: 

 Oblast, ve které byly situovány třídy 294 225, 294 227, 300 229 a 

331 223 (spodní sušské vrstvy karvinského souvrství v KDP na Dole 

ČSM) představuje pevnostními a přetvárnými vlastnostmi 

jednotlivých litologických typů vyskytujících se v široké škále 

mocností, hloubkou uložení, tektonickou stavbou, existencí 

přídatných napětí reprezentativní vzorek pro vytvoření 

“geomechanického modelu” pro účely modelování celé řady situací, 

které mohou být s výhodou použity pro dimenzování důlních děl při 

dobývání v dalších letech v perspektivních oblastech OKR. 

 Návrhy svorníkové výztuže (parametry a prvky), použité na třídách 

294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 se plně osvědčily po celou 

dobu jejich životnosti, což je doloženo výsledky realizovaného 

monitoringu. 

 Geotechnické hodnocení horninového masivu vyjádřené pomocí 

koeficientu RMR (Bieniawski 1989), který se v daných podmínkách 

pohyboval v rozmezí 46 až 60 bodů a stabilitní řešení se pro účely 
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stanovení parametrů svorníkové výztuže ukázalo jako “spolehlivé” 

a bezpečné. 

 Zkoušky tuhosti vazby “svorník-lepidlo-hornina) na použitých 

svornících provedené pomocí tahové zkoušky na svornících 

zalepených krátkou ampulí (“pull test”) potvrdily v daných 

podmínkách vysokou spolehlivost pro jejich nasazení, což se v době 

ražení a používání tříd 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 plně 

potvrdilo. 

 Vysokou stabilitu navrženého výztužného systému potvrdily v plné 

míře i výsledky sledování zatížení svorníků, rozsazování okolních 

hornin v bocích a stropu a konvergence tříd 294 225, 294 227, 

300 229 a 331 223. 

 Hodnoty zatížení svorníků naměřené na třídě 294 225 dosahovaly 

hodnot  po instalaci 40kN až 200kN s nárůstem až na 240kN v 

okamžiku bezprostředně před porubní frontou porubu 294 205. Na 

ostatních svornících se hodnoty pohybovaly v nižším rozsahu t.j. od 

20kN do 120kN. Ohybové moment dosahovaly hodnotn od 

60kN/mm do 400kN/mm s nárůstem až na 600kN/mm a to v 

okamžiku bezprostředně před porubní frontou porubu 294 205. 

Výrobcem deklarovaná minimální únosnost použitých svorníků je 

250kN a tuhost vazby “svorník-lepidlo-hornina” byla podle výsledků 

provedených zkoušek “pull testem” minimálně ve dvou lepených 

horizontech větší než 130kN. 

 Maximální hodnoty rozsazování stropu v horizontu vyztuženém 

svorníky (2,3m) se u všech tříd pohybovaly v rozmezí od 0,016m do 

0,033m. 

 Maximální hodnoty rozsazování stropu nad horizontem vyztuženém 

svorníky (2,3m – 5,0m) se u všech tříd pohybovaly v rozmezí od 

0,007m do 0,034m. 

 Maximální hodnoty svislé konvergence se u všech tříd pohybovaly v 

rozmezí od 0,16m do 0,4m. 
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 Maximální hodnoty vodorovné konvergence se u všech tříd 

pohybovaly v rozmezí od 0,18m do 0,64m. 

 

6. Příklad matematického modelu 

Pro účely matematického modelu jsem jako první krok vytvořil 

idealizovaný geomechanický model, charakterizují podmínky v oblasti tříd 

294 225, 294 227, 300 229 a 331 223.  

Při tvorbě geomechanického modelu jsem postupoval následovně: 

Velikost modelu jsem s ohledem na poměrně malý dosah působení 

svorníků (délka svorníků ve stropu 2,4m, délka svorníků v boku 1,5 m) 

a relativně jednoduchou geologickou situaci, zvolil v rozměrech 70m x 100 m. 

Tento model byl pak zasazen pevně do hloubky odpovídající cca 1000 m, 

což odpovídá přibližně podmínkám všech monitorovaných tříd 294 225, 

294 227, 300 229 a 331 223. V modelu byly nadefinovány jednotlivé vrstvy 

(litologické typy), tak jak byly zjištěny z profilu vrtu 1044-96 (obr. 2). V nabídce 

volby parametrů materiálů a svorníků jsem nadefinoval přetvárné vlastnosti 

jednotlivých materiálů (uhlí, pískovec, prachovec a kořenový prachovec), 

dle tabulkových hodnot stanovených dle výsledků laboratorních zkoušek na 

vzorcích jednotlivých litologických typů v OKR stanovených v minulosti a které 

jsou používány při řešení geomechanických úloh. Zároveň jsem zadal  

parametry svorníkové výztuže (ocelový svorník APB-1-k). V geomechanickém 

modelu jsem ve „stage 1“ vytvořil obrys důlního díla o rozměrech 4,8 m x 3.4m 

(šířka x výška) pro „stage 2“. Ve „stage 2“ jsem vytvořil výrub odstraněním uhlí 

a průvodní horniny přibírané v počvě. V dalším kroku „stage 3“ byly zavedeny 

svorníky. Síť základního modelu vytvořená s detailem chodby v modulu model 

po jeho výpočtu je znázorněna na obr. 14. 
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Obr. 14 – Základní síť geomechanického modelu s detailem chodby 

Jednotlivým materiálům jsem přiřadil následující parametry: 

Prachovec – měrná tíha 0,025 MN/m
3
, Youngův modul 8000 MPa, poissonovo 

číslo 0,2, modul, pevnost v tahu 3 MPa, úhel vnitřního tření 57 deg., koheze 

(max.) 5,7 MPa. 

Pískovec – měrná tíha 0,025 MN/m
3
, Youngův modul 15000 MPa, poissonovo 

číslo 0,15, modul, pevnost v tahu 3,5 MPa, úhel vnitřního tření 61 deg., koheze 

(max.) 7,7 MPa. 

Kořenový prachovec - měrná tíha 0,025 MN/m
3
, Youngův modul 6000 MPa, 

poissonovo číslo 0,25, modul, pevnost v tahu 2 MPa, úhel vnitřního tření 50 

deg., koheze (max.) 4 MPa. 

Uhlí – měrná tíha 0,013 MN/m
3
, Youngův modul 800 MPa, poissonovo číslo 

0,3, modul, pevnost v tahu 1 MPa, úhel vnitřního tření 20 deg., koheze (max.) 

1 MPa. 
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Jednotlivým svorníkům jsem přiřadil následující parametry: 

Svorník ocelový (APB-1-k) – lepený po celé délce, průměr svorníku 22 mm, 

Youngův modul 200000MPa, únosnost svorníku 2,5 MN, vzdálenost řad 1m 

V tomto modelovaném případě jsem osadil ocelovými svorníky i boky výrubu 

vytvořeného důlního díla. 

V modulu interpretace jsem vytvořil obrázek znázorňující celkové deformace a 

změny napětí sigma3 (obr. 15). 

Obr. 15 – Model detailu chodby bez svorníků s deformacemi a složkou 

napětí sigma3 

Z obrázku je patrné, že po vytvoření výrubu (chodba) došlo 

k posunutí obou boků o cca 0,68m směrem do prostoru výrubu (0,34 m+0,34 

m) a k celkovému posunutí stropu a počvy o cca 0,25 m směrem do prostoru 

výrubu (0,1 m+0,15 m). Tyto hodnoty deformací, ale v tomto případě bez 

zavedených svorníků odpovídají přibližně deformacím naměřeným na třídách 

294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 vyztužených svorníky. Zároveň je na 

izoliniích napětí sigma3 zřetelně vidět oblasti odlehčení v bezprostředním okolí 

výrubu pod hodnoty odpovídající hloubce uložení důlního díla. 
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V dalším kroku „stage 3“ jsem zavedl svorníkovou výztuž s výše 

uvedenými parametry. Výsledek zavedení svorníků do modelu je patrný ze 

situace na obr. 16. 

Obr. 16 – Model detailu chodby se svorníky s deformacemi a složkou 

napětí sigma3 

Z obrázku je patrné, že po vytvoření výrubu (chodba) a po zavedení 

svorníků do modelu došlo k posunutí obou boků o cca 0,65 m směrem do 

prostoru výrubu (0,34 m+0,31 m) a k celkovému posunutí stropu a počvy o cca 

0,25 m směrem do prostoru výrubu (0,13 m+0,12 m). Zavedením svorníků 

došlo jen k nepatrným změnám posunutí (řádově první centimetry) a je zřejmé, 

že vliv svorníků na okolní horniny, jen velmi zanedbatelným způsobem ovlivnil 

jejich přetvárné vlastnosti. Tyto hodnoty deformací, ale v tomto případě bez 

zavedených svorníků odpovídají stále přibližně deformacím naměřeným na 

třídách 294 225, 294 227, 300 229 a 331 223 vyztužených svorníky, ale jejich 

efekt ve vytvořeném modelu hraje jen zanedbatelnou roli. Zároveň je na 

izoliniích napětí sigma3 stále zřetelně vidět oblasti odlehčení v bezprostředním 

okolí výrubu pod hodnoty odpovídající hloubce uložení důlního díla. Lze však 

vidět mírný nárůst hodnot napětí sigma3 ve stropu i bocích chodby, v zóně 

vyztužené svorníky. Jak je patrné z parametrů svorníků zavedených do 

modelu, byly na ilustrovaném příkladu použity extrémně vysoké hodnoty. Ani 
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tento fakt se výrazným způsobem neprojevil na změnách deformací při 

porovnání stage2 (bez svorníků) a stage3 (se svorníky). Skutečné parametry 

svorníků, které byly v dalších nepublikovaných modelech použity (Youngův 

modul 200000MPa a únosnost svorníku 250KN), neměly žádný vliv na změnu 

deformací modelovaného případu, což je v rozporu s výsledky analýz 

provedených na výsledcích monitoringu tří 294 225, 294 227, 300 229 a 

331 223.  

7. Závěr 

V souladu s uvedeným cílem doktorské disertační práce jsem 

provedl analýzu několika případů výsledků monitoringu důlních děl 

vyztužených svorníkovou výztuží, na jehož realizaci jsem se částečně osobně 

podílel. Výsledky mnou provedených analýz potvrdily předpoklad, že 

svorníková výztuž má pozitivní vliv na deformační chování horninového 

masivu v jejich bezprostředním okolí. Všechny uvedené případy tříd 

vyztužených svorníkovou výztuží prokázaly, že navržený systém svorníkové 

výztuže zajistil jejich stabilitu v požadované kvalitě po celou dobu jejich 

životnosti, bez zaznamenání anomálních „havarijních“ stavů. Rovněž 

projektem stanovený rozsah monitoringu zajistil s vysokým stupněm jistoty 

bezpečné provozování těchto důlních děl po celou dobu jejich životnosti. 

Výsledky analýzy monitoringu se mi nepodařilo nakalibrovat na mnou 

zpracovaný soubor matematických modelů a získat tak relevantní inverzní 

model, odpovídající podmínkám, v nichž jsem získal výsledky měření o 

chování důlních děl zajištěných pouze svorníkovou výztuží. Všechny modely 

vycházely z reálných vstupních parametrů (základní geometrické, geologické a 

geomechanické parametry charakterizující jednotlivé případy). Cíl modifikovat 

přetvárné, případně pevnostní vlastnosti částí masivu se svorníkovou výztuží 

tak, aby výsledné modelové chování bylo v souladu s výsledky měření a 

pozorování, nebyl pomocí zvoleného programu dosažen.   



VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 
Vliv svorníkové výztuže na deformační chování okolního horninového masivu 

Autoreferát disertační práce - Ing. Petr Dvorský 

 

Školitel: doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.    
Studijní obor: 3607V035 

 

31 

Do budoucna předpokládám, že vyjádření účinků svorníkové výztuže 

pomocí modifikovaných pevnostních a přetvárných parametrů (v případě, že 

budou nalezeny pomocí vhodnějšího programu zohledňujícího vliv svorníků) 

umožní na jedné straně kvantifikovat vliv svorníkové výztuže na horninový 

masiv, na druhé straně pak zpřesnit následná řešení stability dlouhých důlních 

děl jak z hlediska dimenzování výztuže, tak i očekávaných deformačních 

projevů.  

Takto získaný soubor poznatků by měl umožnit modelovat 

s dostatečnou přesností a bezpečností i další případy aplikací svorníkové 

výztuže v perspektivních lokalitách OKR. Aplikace svorníkové výztuže 

v nových podmínkách, které budou opřeny o výsledky tohoto řešení, by měly 

být příspěvkem pro bezpečnost i efektivnost provozu.   
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