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1. DESIGN OF COMBINED SUPPORT 
IN OKD CONDITIONS

Black coal mining has been carried out in the Ostrava and Karviná 

regions for more than 200 years. During that time, dozens of seams 

were mined in large areas and mining today within the company 

OKD Inc. continues in far more complex mining and technical 

conditions. The depth of mining has already exceeded 1100 meters 

below the surface, it is often mined in seams endangered by rock 

and coal bursts, on the edges of mining areas in the immediate 

vicinity of important tectonics, in protective pillars of shafts, under 

the infl uence of additional stresses from overlying or adjacent mine 

workigs. All this results in an increase of stress in the rock mass 

and leads to the need for systematic implementation of measures to 

increase the stability of mine workings. Decreasing the spacing of 

TH support or increasing its weight grade has proven to be too costly 

and not always completely effective. Therefore, a new, qualitatively 

different solution was sought. Based on the experience gained after 

year 2000 at RAG in Germany, this solution has shown the use of 

so-called combined support. The essence of this method is to ensure 

the interaction of the steel arch support with the reinforcing effects 

of the bolt support. This interaction is ensured by sleeves or bags 

fi lled with a high-strength, fast-setting cement mixture (20MPa). 

Based on the calculation of the dimensioning of the combined 

support, which was created in 2012 at the request of OKD, Inc. 

by the Institute of Geonics of the ASCR in Ostrava [1], it is now 

possible in the design phase to loosen the optimal bolt density and 

build the standard bearing capacity of steel arch support (hereinafter 

SAS) and thus obtain material savings when increasing support 

effect.

1. PROJEKTOVÁNÍ KOMBINOVANÉ VÝZTUŽE 
V PODMÍNKÁCH OKD

Dobývání černého uhlí se na Ostravsku a Karvinsku provádí již 

více než 200 let. Za tu dobu došlo k vydobytí desítek slojí v rozsáh-

lých plochách a těžba dnes v rámci společnosti OKD a.s. pokraču-

je v daleko složitějších báňsko-technických podmínkách. Hloubka 

dobývání již přesáhla běžně 1100 metrů pod povrchem, dobývá se 

často ve slojích ohrožených důlními otřesy, na okrajích dobývacích 

prostorů v přímé blízkosti významných tektonik, v ochranných pilí-

řích jam, ve vlivech přídatných napětí od hran nadložních nebo ved-

lejších porubů. To vše má za následek zvyšování výsledné napjatosti 

v horninovém masivu a vede k nutnosti systematického zavádění 

opatření pro zvýšení stability důlních děl. Zhušťování budování TH 

výztuže nebo zvyšování jejího hmotnostního stupně se ukázalo jako 

příliš nákladné, a ne vždy zcela účinné řešení. Proto se hledalo nové, 

kvalitativně odlišné řešení. Tímto řešením se na základě zkušeností 

získaných po roce 2000 v RAG v Německu ukázalo použití tzv. 

kombinované výztuže. Podstatou této metody je zabezpečení spo-

lupůsobení ocelové obloukové podpěrné výztuže se zpevňujícími 

účinky svorníkové výztuže. Toto spolupůsobení je zajišťováno ru-

kávci, případně vaky vyplněnými vysokopevnostní, rychletuhnou-

cí cementovou směsi (20 MPa). Na základě výpočtu dimenzování 

kombinované výztuže, který byl vytvořen v roce 2012 na požadavek 

OKD, a.s. Ústavem geoniky AV ČR v Ostravě [1], je nyní možné ve 

fázi projekce rozvolnit optimální hustotu svorníkování a budování 

standardní únosnosti ocelové obloukové výztuže (dále OOV) a zís-

kat tím materiální úsporu při zvýšení únosnosti výztuže.

Původně byla kombinovaná výztuž navržena pro porubní chodby 

na tzv. dvojí použití, tedy pro porubní chodby, které při prvním po-
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ABSTRAKT
Mimořádné okolnosti roku 2019 způsobené přerušením dobývání porubu 400 000 v prostoru nulté dobývací kry lokality ČSM Sever vedly 

společnost OKD, a.s. k nutnosti provedení změn v koncepci ražeb v oblasti. Pro zabezpečení včasné přípravy vedlejšího porubního bloku 
400 002 bylo rozhodnuto o neplánovaném dřívějším vyražení budoucí výdušné chodby 400 042 v celé délce. Pro zvýšení únosnosti části 
chodby v budoucnu negativně ovlivněné dokopáváním porubu 400 000 bylo rozhodnuto o ražbě chodby s využitím vrtacího vozu ANDRIBOT 
v kombinaci s razicím kombajnem AM 50 a čerpadlem vysokopevnostních cementových směsí PUMA pro vyplňování rukávců nebo vaků po 
obvodu díla, tzv. bullfl exová technologie.

ABSTRACT
Extraordinary circumstances in 2019 caused by the interruption of the mining of the longwall panel 400 000 in the mining area „0” of 

the ČSM Sever Mine led OKD, Inc. to the need to make changes in the concept of excavations in the area. In order to ensure the timely 
preparation of the adjacent longwall panel 400 002, it was decided on the earlier unplanned excavation of the future tailgate 400 042 in its 
entire length. To increase the load-bearing capacity of a part of the gate support negatively affected by digging a 400 000 longwall panel in 
the future, it was decided to excavate the gate using an ANDRIBOT drill rig in combination with an AM 50 excavator and a PUMA mixture 
pump for high strength cementitious grouts to fi ll sleeves or bags around the perimeter, so called BULLFLEX technology.
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Originally, the combined support was designed for longwall gates 

for so-called dual use, ie for longwall gates, which in the fi rst use 

are main gates and in the second use they serve as tailgates. Due to 

the need of keeping the gate for two openings, a combined support 

was developed. A methodology was issued for it [2] – thanks to its 

functionality, this design method is successfully used not only for 

dual-use gates, but also for gates led in diffi cult mining and technical 

conditions.

The dimensioning of the combined support is based on the action 

of vertical and horizontal stress in specifi c conditions. These failure 

mechanisms depend on the actual rock stress and rock properties that 

cause a crack zone forming around the mine gate. The failure areas 

are defi ned by tangents to the arc profi le of the rough excavation 

at an angle of about 67.5o (Fig.1). The height of the load vault is 

chosen in the computational model on the basis of the evaluation of 

the accompanying rocks and their possible additional infl uence and 

thus failure. When mining, it is necessary to choose the height of the 

load area min. 0.5 × S (ie width of rough excavation). The purpose of 

the support is to provide stability in such defi ned area, which is the 

basis for dimensioning the bolt support of the longwall gate. When 

calculating the bolt support, only those bolts are considered that 

secure the broken area and allow its suffi cient anchoring in the solid 

rock mass. The stress composed of tensile and shear stress is taken 

as the basis for the bolt calculation:

F
F

1 2 sin
A

max

2
,

where:

F
A
 calculated load capacity of bolt [kN],

F
max

 load capacity of the designed bolt [kN], calculated 

as the average of the tensile load capacity of the bolt 

at the yield strength and at the yield point, which is 

guaranteed by the manufacturer,

α direction of load [°] (inclination of bolt from vertical axis).

2. GENESIS OF THE TAILGATE EXCAVATION NO. 400 042

Basic plans for the opening and mining of deposits in the 

northernmost part of the “Louky Mining Area”, which falls 

organizationally in OKD, Inc. to the ČSM Sever Mine to the so-

called “0.”, they are limited mainly tectonically by the “X” fault 

and the protection zone of the state border with Poland. From a 

geomechanical point of view, it is necessary to respect the spatio-

temporal constraints, as mining activity in this area is conducted in 

the 3rd degree of mining rock bursts hazard. In addition, we must 

take into account the limits in terms of mine ventilation, extraction 

capacity, logistics and more. In 2019, however, an extraordinary 

event of a safety-operational nature (self-ignition in the collapse zone 

of the mined longwall panel 400 000) entered into these geological-

safety, technical and spatio-temporal connections in a fundamental 

way. The operated block had to be stopped, secured, explosion-proof 

sealed and actively inertized. This unplanned occasion completely 

changed the original plan of the mining activity concept consisting 

in the timing and method of preparation of the longwall panel 400 

002. It was decided to adopt extraordinary design changes that would 

ensure the timeliness of the preparation for longwall panel 400 002 

(project II° Ev. No. OPV 145/2019 for excavation No. 400 042 and 

No. 400 042P). This change consisted in the commencement of 

the excavation of the future tailgate No. 400 042 from the area in 

front of the excavation site of the now closed panel No. 400 000 

(Fig. 2).

užití jsou chodbami těžními (úvodními) a při druhém použití slouží 

pro druhý porub jako chodby výdušné (dopravní). Vzhledem k nut-

nosti chodbu udržet pro dva poruby byla vyvinuta právě kombino-

vaná výztuž. K ní byla vydána metodika [2] – díky své funkčnosti 

se tato metoda projektování s úspěchem používá nejen pro chodby 

pro dvojí využití, ale i pro chodby vedené v obtížných báňsko-tech-

nických podmínkách.

Dimenzování kombinované výztuže vychází z působení vertikál-

ního a horizontálního napětí v konkrétních podmínkách. Tyto me-

chanismy porušování jsou závislé na skutečném horninovém napětí 

a vlastnostech hornin, které způsobují vznik zóny trhlin v okolí důlní 

chodby. Oblasti porušení jsou vymezeny tečnami k obloukovému 

profi lu hrubého výlomu pod úhlem cca 67,5° (obr. 1). Výška zátěžové 

klenby se ve výpočetním modelu volí na základě hodnocení průvod-

ních hornin a jejich případného dodatečného ovlivnění a tím i poru-

šení. Při dobývání je nutné na základě dodatečného ovlivnění a s tím 

spojeného porušení horninového tělesa volit výšku zátěžové oblasti 

min. 0,5 × S (tj. šířky hrubého výlomu). Výztuž má za úkol zajistit 

takto vymezenou oblast, která je základem pro dimenzování svorní-

kové výztuže porubní chodby. Při výpočtu svorníkové výztuže jsou 

uvažovány jen ty svorníky, které zajišťují porušenou oblast a umožňu-

jí její dostatečné ukotvení v pevném horninovém masivu. Jako základ 

pro výpočet svorníku je bráno namáhání složené z tahu a smyku:

F
F

1 2 sin
A

max

2
,

kde:

F
A
 vypočtená únosnost svorníků [KN],

F
max

 únosnost navrženého svorníku [KN], vypočtená jako 

průměr tahové únosnosti svorníku na mezi pevnosti 

a na mezi kluzu, která je garantována výrobcem,

α směr zatížení [°] (úklon svorníku od svislice).

2. GENEZE PROJEKTU RAŽBY Č. 400 042

Základní plány otvírky a dobývání ložisek v nejsevernější části 

„Dobývacího prostoru Louky“, spadajícího organizačně v OKD, 

a.s. do lokality ČSM Sever do tzv. „0.“ kry, jsou limitovány přede-

vším tektonicky poruchou „X“ a ochranným pásmem státní hranice 

s Polskem. Z pohledu geomechanického je nutné respektovat časo-

prostorová omezení, neboť hornická činnost v této oblasti je vedena 

ve 3. stupni nebezpečí důlních otřesů. Kromě toho je nutné počítat s 

limity z pohledu důlního větrání, kapacity odtěžení, logistiky a dal-

Obr. 1 Zátěžové těleso pro dimenzování kombinované výztuže [1]
Fig. 1 Load body for dimensioning of combined support [1]
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Based on the positive experience with 

bolt support, mining in combined support 

was designed using the ANDRIBOT drill 

rig and the AM-50 heading machine. To 

ensure the activation of the supporting 

function of the arch support, a technology 

called BULLFLEX was designed to ensure 

the contact of the rock mass with the SAS 

around its entire perimeter by fi lling the 

voids behind the support with sleeves or 

bags fi lled with fast-setting, immediately 

load-bearing, high-strength ADIBET 

W 40 cement mixture. The key to making 

such a serious decision was the experience 

with the ANDRIBOT drill rig from 2018–

2019. After a theoretical evaluation of 

the possibility of mutual spatial passing 

of the mining mechanization – the AM-

50 heading machine, the ŠA-MAN-01 

handling locomotive and the ANDRIBOT 

drill rig (Fig. 3, 4) was decided to 

use it.

2.1 Selected basic data for excavation in arch support

• tailgate No. 400 042;

• length circa 320m;

• support type steel arches;

• weight class TH 29;

• cross section SPN 14/4, adits SPN 16/4;

• support spacing  0.5m till chainage 235m, 

furthermore 0.667m;

• excavation technology  heading machine AM 50/132 

VAB;

• seam thickness  3–9m (excavation led below 

the seam roof);

• expected inclination average 4°.

2.2 Selected basic data for bolting

• steel reinforcing bolt  APB-1K, load capacity 285kN, 

length 2.8m;

• glassfi ber bolt   RockBolt K60-27, load capacity 

of thread with plate 70kN, 

length 2.5m;

• strand bolt   IR-6ER, load capacity 450kN, 

length 12m;

• spacing (axial) 1m;

• spacing (circumferetial) circa 1.5m;

• pattern checkered;

• number of bolts 6 pcs/m;

• cartridges  Lokset HS Fast and Slow 24mm 

according to design.

Bolt support was considered an integral part of the work's 

support. Its implementation was closely connected with the cyclical 

securing of the front and the advancing face. The ANDRIBOT 

drilling and bolting technology, produced by the Czech company 

Geofi nal, provided radial anchoring in the entire projected range. 

The equipment was operated by trained specialists from OKD's 

operating employees and Novum Servis. The drilling speed was 

approx. 1m / min with a maximum diameter of 30mm for fi berglass 

bolts.

šími. V roce 2019 však do těchto geologicko-bezpečnostních, tech-

nických a časoprostorových vazeb zásadním způsobem vstoupila 

mimořádná událost bezpečnostně-provozního charakteru (samo-

vznícení v závalové části dobývaného porubu 400 000). Provozo-

vaný porub musel být zastaven, zajištěn, výbuchovzdorně uzavřen 

a aktivně inertizován. Tento neplánovaný vstup zcela změnil původ-

ní plán koncepce hornické činnosti spočívající v časování a způsobu 

přípravy porubního bloku 400 002. Bylo rozhodnuto o přijetí mi-

mořádných projekčních změn, které by umožňovaly zajistit včas-

nost přípravy porubu 400 002 (projekt II° Ev. č. OPV 145/2019 pro 

ražbu č. 400 042 a č. 400 042P). Tato změna spočívala v zahájení 

ražby budoucí výdušné chodby č. 400 042 z prostoru před místem 

dokopání nyní uzavřeného porubu č. 400 000 (obr. 2).

Na základě pozitivních zkušeností se svorníkovou výztuží bylo 

navrženo ražení v kombinované výztuži s využitím vrtacího vozu 

ANDRIBOT a razicího kombajnu AM-50. Pro zajištění aktivace pod-

pěrné funkce obloukové výztuže byla navržena technologie zabez-

pečující kontakt horninového masivu s OOV po celém jejím obvodu 

za pomoci vyplňování volných prostorů za výztuží rukávci, případně 

vaky vyplňovanými rychletuhnoucí, okamžitě nosnou, vysokopev-

nostní cementovou směsí ADIBET W 40 tzv. BULLFLEX. Klíčem 

k provedení tak závažného rozhodnutí byla zkušenost se svorníkova-

cím zařízením ANDRIBOT z let 2018–2019. Po teoretickém prově-

ření možnosti vzájemného prostorového míjení se důlní mechanizace 

– razicího kombajnu AM-50, manipulační lokomotivy Šaman a vrta-

cího stroje ANDRIBOT (obr. 3, 4) bylo rozhodnuto o jeho nasazení.

2.1 Vybrané základní údaje k ražbě v obloukové výztuži

• důlní dílo  č. 400 042;

• délka díla cca 320 m;

• druh výztuže ocelová oblouková;

• hmotnostní stupeň TH 29;

• profi l díla SPN 14/4, výklenky SPN 16/4;

• osová vzdálenost  0,5 m do st. 235 m, 

dále 0,667 m;

• technologie rozpojování razicí kombajn AM 50/132 VAB;

• mocnost sloje  3–9 m (ražba vedena pod 

stropem sloje);

• předpokládaný úklon díla průměrně 4°.

Obr. 2 Výsek důlní mapy ražby č. 400 042 a č. 400 042P [3]
Fig. 2 Section of mining map of excavation No. 400 042 and No. 400 042P [3]
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2.2 Vybrané základní údaje ke svorníkování

• ocelový výztužný svorník  APB-1K o únosnosti 285 kN, 

délky 2,8 m;

• sklolaminátový svorník   ROCKBOLT K60-27, únosnost 

ve spoji s podložkou 70 kN, 

délka 2,5 m;

• pramencový svorník   IR-6ER, únosnost 450 kN, 

délka 12 m;

• rozteč řad 1 m;

• obvodová rozteč cca 1,5 m;

• uspořádání šachovnicovitě;

• počet svorníků 6 ks/bm;

• lepící ampule  Lokset HS Fast a Slow D24 mm 

podle projektu.

Svorníková výztuž byla považována za nedílnou součást výztu-

že díla. Její provádění bylo úzce spjato s cyklickým zajišťováním 

čelby a postupujícím předkem. Technologie vrtání a svorníkování 

ANDRIBOT, z produkce české fi rmy Geofi nal, zajišťovala radiální 

kotvení v celém projektovaném rozsahu. Obsluhu zařízení zajišťo-

vali vyškolení specialisté z řad provozních zaměstnanců OKD a fi r-

my Novum Servis. Rychlost vrtání byla cca 1 m/min při průměru 

max. 30 mm pro sklolaminátové svorníky.

2.3 Vybrané základní údaje k technologii zajišťování 
kontaktu výztuže s horninovým masivem

Firmou Minova Bohemia bylo doporučeno a aplikováno elektric-

ké vřetenové čerpadlo s řiditelným vodním součinitelem PUMA, 

cementová směs ADIBET W 40 a polypropylenové vaky s uzaví-

racím ventilem:

• čerpací výkon 60 l/min;

• pevnost výplňového 

materiálu 40 MPa;

• rozměry rukávců 1,6 × 0,4 m;

• doba plnění rukávce cca 2 min.

Obr. 4 Část vyražené chodby č. 400 042 již s bullfl exovou technologií [4]
Fig. 4 Part of the gate No. 400 042 with applied bullfl ex technology [4]

Obr. 3 Schéma míjení vrtacího vozu ANDRIBOT a technologie ražby 
č. 400 042 [3]
Fig. 3 Passing scheme of ANDRIBOT drill rig and excavation technology 
No. 400 042 [3]
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3. DOSAŽENÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY

Ražba budoucí výdušné chodby č. 400 042 byla zahájena stav-

bou odbočky z bývalé úvodní těžní chodby č. 400 022, v současné 

době uzavřeného porubu č. 400 000. Ražba byla zahájena v měsíci 

říjnu 2019. Ve staničení 8 m byla v měsíci listopadu předána ra-

zicímu kolektivu hlavního předáka p. Dudy. Sestavení kompletní 

technologie, včetně vrtacího a svorníkovacího vozu ANDRIBOT, 

bylo docíleno po zajetí do staničení 50 m (z důvodu montáže pá-

sového odtěžení). Proto bylo v počátcích vrtáno pomocí ručních 

pneumatických vrtacích zařízení TURMAG F-4 a svorníkovacích 

zařízení Super Turbo Bolter 1500/1700. V měsíci listopadu a pro-

sinci 2019 se osádka nejprve školila a získávala potřebnou provoz-

ní praxi s technologií kombinované výztuže. Počátkem roku 2020 

již probíhala ražba podle plánu – viz tabulka 1.

Tab. 1 Dosažené provozní výsledky [3] 

postup
počet 

provozních 
dní

počet instalovaných 
svorníků

sklolaminá-
tových

ocelových

měsíc [m] [j] [ks] [ks]

listopad 2019 42 16 84 168

prosinec 2019 59 16 118 236

leden 2020 102 23 204 408

4. ZÍSKANÉ POZNATKY Z APLIKACE KOMBINOVANÉ 
VÝZTUŽE

Na základě tříměsíční zkušenosti nelze ještě stanovovat jedno-

značné závěry, přesto jsou již po prvním měsíci, kdy bylo prová-

děno ruční vrtání, a v následujícím dvouměsíčním období s pře-

chodem ke strojnímu vrtání a svorníkování, viditelné výkonové 

rozdíly. S narůstajícími zkušenostmi narůstá také čelbový výkon 

– postup ražby se více než zdvojnásobil.

Pro urychlení postupu ražby se provedla také technicko-organi-

zační opatření spočívající v toleranci opožďování svorníkování za 

postupující čelbou max. 24 hodin a vyplňování rukávců je prová-

děno 1x za 48 hodin. Díky narůstající zkušenosti v provozní praxi 

a optimalizaci ztrátových časů přejezdů technologií ražení a svor-

níkování se zdvojnásobil měsíční postup. Toto opatření nemělo vliv 

na soudržnost stropních vrstev a vznik nadvýlomů.

S profesionalizací obsluhy vrtacího a svorníkovacího stroje 

ANDRIBOT se snížila četnost poruch a došlo k omezení poškozo-

vání vrtných tyčí a korunek. Při porovnání výsledků ražeb jiných 

kolektivů v profi lu SPN14 a s výsledky sledované ražby č. 400 042 

nedochází k výkonovým ztrátám.

2.3  Selected basic data for technology ensuring 
support contact with rock massif

Company Minova Bohemia s.r.o. recom men ded and supplied an 

electric screw pump with a controllable water coeffi cient PUMA, 

cement mixture ADIBET W 40 and polypropylene bags with a 

shut-off valve:

• pumping output 60L/min;

• compressive strength 

of fi lling material 40MPa;

• size of sleeves 1.6×0.4m;

• sleeve fi lling time circa 2 min.

3. ACHIEVED OPERATIONAL RESULTS

The excavation of the future tailgate No. 400 042 was started 

by the construction of a branch from the former maingate No. 

400 022 of currently closed longwall panel No. 400 000. The 

excavation was started in October 2019. At the chainage 8m it 

was handed over to the excavator team of the main foreman Mr. 

Duda in November. The assembly of the complete technology, 

including the ANDRIBOT drilling and bolting rig, was achieved 

after reaching chainage 50m (due to the installation of the belt 

hoist). Therefore, it was initially drilled using TURMAG F-4 

manual pneumatic drilling rigs and Super Turbo Bolter 1500/1700 

bolting machines. In November and December 2019, the crew was 

fi rstly trained and gained the necessary operational experience 

with combined support technology. At the beginning of this year, 

the excavation was already proceeding according to plan – see the 

table of achieved operating results [3].

Table 1 Achieved operational results [3] 

advance
number of 
operational 

days

quantity of installed bolts

glassfi ber steel

month [m] [-] [pc] [pc]

November 2019 42 16 84 168

December 2019 59 16 118 236

January 2020 102 23 204 408

4. FINDINGS OBTAINED FROM USING COMBINED 
REINFOCEMENT

Based on three months of experience, it is not yet possible to 

draw unambiguous conclusions, despite that after the fi rst month 

when manual drilling was performed, and in the following two-

month period with the transition to machine drilling and bolting, 

performance differences are visible. With increasing experience, 

the face advance also increases – the excavation advance has more 

than doubled.

To speed up the mining process, technical and organizational 

measures were also taken, consisting in the tolerance of the bolting 

delay behind the advancing face for a maximum of 24 hours, 

and the sleeves are fi lled in once every 48 hours. Thanks to the 

growing experience in operational practice and the optimization 

of loss times of repositioning technologies for mining and bolting, 

the monthly advance has doubled. This measure did not affect the 

cohesion of the ceiling layers and the appearance of overbreaks.

With the professionalization of the operators of the ANDRIBOT 

drilling and bolting machine, the frequency of failures was reduced 

and the damage to the drilling rods and drill bits was reduced. 

Comparing the results of excavations of other teams in the SPN14 

profi le with the results of the monitored excavation No. 400 042, 

there are no production losses.

Obr. 5 Vrtné schéma zpevňující injektáže uhelného pilíře mezi chodbami 
č. 400 042 a 400 020 [3]
Fig. 5 Drilling scheme for strengthening the coal pillar using resin grouting 
between gates 400 042 and 400 020 [3]
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5. ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽ PILÍŘE

Pro zpevnění uhelného pilíře mezi chodbami č. 400 042 a 400 020 

ve staničení 10–60 m (pro chodbu 400 042) byla použita injektáž 

pomocí dvousložkových napěňujících polyuretanových injekčních 

hmot. Smyslem injektáže bylo nejen zlepšení pevnostních charak-

teristik uhelné hmoty v pilíři, ale také zabránění přístupu vzduchu 

do puklin v pilíři a tím snížení rizika samovznícení.

Pro injektáž byla zvolena dvousložková hmota Bevedol PS-Be-

vedan P v sudech o objemu 200 l pro obě složky A i B. Vzhledem 

k předpokládané nízké smykové pevnosti uhlí bylo použito vzdu-

chového čerpadla GSF-35 s malým celkovým objemem hmoty na 

jeden zdvih plunžrů (49 ml) proto, aby nedocházelo k dalšímu po-

rušování již tak porušeného uhelného pilíře. Samotná injektáž pro-

bíhala pomocí injekční soustavy tvořené pakrem PS-40 a injekční 

trubkou délky 1,5 m. Soustava byla vložena do vývrtu průměru 

42 mm a délky cca 1600 mm. Vodorovné vrty (obr. 5) byly situ-

ovány mezi ocelovou obloukovou TH výztuž o hustotě budování 

0,5 metru, vždy v rastru 1 vrt uprostřed výšky chodby–volné pole–

dva vývrty (pod stropem a u počvy) –volné pole–1 vrt uprostřed 

atd., celkem tedy 75 vrtů.

Spotřeba injekčních hmot nebyla zpočátku určena, po vyplnění 

1. vrtu ve staničení 17 metrů celým sudovým kompletem (tj. 200 l 

složky A a 200 l složky B) a proinjektování okolí i stropu do vzdá-

lenosti až 3 metry od injektovaného vrtu došlo k úpravě spotřeby na 

průměrně 1/3 sudového kompletu. Ukázalo se však, že vzhledem 

ke značnému porušení masivu dochází k poměrně rozsáhlé migra-

ci injekčního média se vzájemnou komunikací mezi jednotlivými 

vrty, a tím k jejich prolepování. Injektáž byla doprovázena četnými 

5. STRENGTHENING PILLAR INJECTIONS

To strengthen the coal pillar between gates No. 400 042 and 400 

020 at the chainage 10–60 m (for gate 400 042), chemical injection 

using two-component foaming polyurethane materials was used. 

The purpose of chemical injection was not only to improve the 

strength characteristics of the coal mass in the pillar, but also to 

prevent air from entering the cracks in the pillar and thus reduce 

the risk of spontaneous combustion.

Two-component resin Bevedol Bevedan PS-P in barrels of 200L 

for both components A and B was chosen. Due to the expected low 

shear strength of coal usage of air driven pump GSF-35 with a small 

total volume of material per stroke of the plunger (49mL) was chosen 

in order to prevent further disruption of the already broken coal pillar. 

The grouting itself took place using an injection system consisting 

of a PS-40 packer and an injection tube 1.5m long. The system was 

introduced into a borehole with a diameter of 42mm and a length 

of approx. 1.600mm. Horizontal boreholes (Fig. 5) were situated 

between steel arch TH support with the spacing of 0.5 meters, always 

in a grid of one borehole in the middle of the gate height – free fi eld – 

two boreholes (under the ceiling and in the ground) –free fi eld – one 

borehole in the middle, etc., totally 75 boreholes.

Consumption of injection materials was not initially determined, 

after fi lling the fi rst borehole in the chainage 17 meters with the 

complete barrel set (ie 200L component A and 200L component B) 

and grouting the surroundings and the ceiling to a distance of up 

to 3 meters from the grouted borehole updated consumption was 

set to average 1/3 barrel set. However, it turned out that due to the 

signifi cant disruption of the massif, there is a relatively extensive 

migration of the injection medium with mutual communication 

Obr. 6 Vrtací a svorníkovací souprava ANDRIBOT při ověřovacím provozu kombinované výztuže [4]
Fig. 6 ANDRIBOT drilling and bolting rig during verifi cation operations of combined support [4]
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between the individual boreholes, and thus their blinding. The 

grouting was accompanied by numerous outfl ows back to the 

mining work and the need to constantly interrupt the grouting 

operations. In the end, a total of 12 barrel sets (ie 4.800L) of 

resins Bevedol PS-Bevedan P were consumed. Injection pressures 

were only at two extremes at all times, ie completely pressureless 

injection or injection with rapid reaching the maximum possible 

developed pump pressure in the case from the previous stage of 

grouting injected boreholes.

6. CONCLUSIONS

Following the successful deployment of the new ANDRIBOT 

drilling and bolting rig in 2018–2019 in the diffi cult mining and 

technical conditions of the ČSM Mine in OKD, a.s., it was tested 

on the excavation of tailgate No. 400 042 together with the AM-

50 heading machine. There were two conclusions in the overall 

evaluation. Above all, it turned out that the technology of excavation 

of gate No. 400 042 proved the full viability of the possibility of 

concurrence of excavation using the AM 50 heading machine and 

the ANDRIBOT drilling and bolting rig without loss of speed of the 

excavated work. The operability of the subtle drilling and bolting 

rig ANDRIBOT with a speed of hydraulic drilling about 1 m/

min, regardless of the drilled diameter (27, 30 or 32mm), its travel 

speed, the ability to move up to 15° inclines, greatly facilitated 

drilling processes and bolting work in the face (Fig. 6).

It is no less important that new possibilities have been shown 

to increase the stability of the mine works by means of combined 

support, ie the use of steel arch support and short steel and 

fi berglass bolts together with free space fi lling technology behind 

support, so called BULLFLEX, ensuring the necessary contact of 

TH arches with surrounding rock. The effect of the support of the 

work is completed by the execution of a high bolting technology 

(by hanging the ceiling layers to a height of 12m with IR-6 ER 

strand anchors). It should be noted here that the full functionality of 

the support assembly presupposes, of course, absolutely accurate 

and high-quality execution of the designed operations. Although 

the results so far are reassuring, the correctness of the decision 

taken and the effectiveness of the measures will only be fully 

demonstrated in the following period, when the tailgate will be 

affected by the reopened longwall panel No. 400 000. The fi nal 

verifi cation of the absolute results of the increase in the stability of 

tailgate No. 400 042 will be shown in the future.
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výtoky zpět do důlního díla a nutností tak neustále injektáž přeru-

šovat. Celkem bylo nakonec spotřebováno 12 sudových kompletů 

(tj. 4800 l hmoty) Bevedol PS-Bevedan P. Injekční tlaky se po ce-

lou dobu pohybovaly pouze na dvou extrémech, tedy zcela beztlaká 

injektáž, nebo naopak injektáž s rychlým dosažením maximálního 

možného vyvinutého tlaku čerpadla v případě z předchozí etapy 

injektáže zainjektovaných vrtů.

6. ZÁVĚR

Po úspěšném nasazení nové vrtací a svorníkovací soupravy 

ANDRIBOT v letech 2018–2019 ve složitých důlně-technických 

podmínkách Dolu ČSM v OKD, a.s., proběhlo její odzkoušení na 

ražbě chodby č. 400 042 společně s razicím kombajnem AM-50. 

Při celkovém hodnocení se došlo ke dvěma závěrům. Především se 

ukázalo, že technologie ražby chodby č. 400 042 prokázala plnou 

životaschopnost možnosti souběhu ražby pomocí razicího kombaj-

nu AM 50 a vrtacího a svorníkovacího zařízení ANDRIBOT bez 

ztráty na rychlosti postupu raženého díla. Operativnost subtilního 

vrtacího a svorníkovacího zařízení ANDRIBOT s rychlostí hydrau-

lického vrtání okolo 1 m/min., bez ohledu na vrtaný průměr (27, 

30 či 32 mm), jeho rychlost přejezdu, schopnost přemísťovat se až 

do úklonů 15°, značně usnadnila procesy vrtacích a svorníkovacích 

prací v čelbě (obr. 6).

Neméně podstatné je, že se ukázaly nové možnosti zvýšení sta-

bility důlního díla pomocí kombinované výztuže, tj. použití pod-

pěrné výztuže a krátkých ocelových a sklolaminátových svorníků 

společně s technologií vyplňování volných prostor za výztuží tzv. 

bullfl ex, která zajišťuje nezbytný kontakt TH oblouků s okolní hor-

ninou. Efekt zesílení díla je završen následně provedením vysoké-

ho kotvení (podvěšením stropních vrstev do výšky 12 m strunami 

IR-6 ER). Zde je namístě podotknout, že plnou funkčnost výztužné 

sestavy předpokládá samozřejmě naprosto přesné a kvalitní prove-

dení naprojektovaných operací. Ačkoliv jsou z dosavadních pozo-

rování výsledky upokojivé, správnost přijatého rozhodnutí a účin-

nost stanovených opatření se plně prokáže teprve v následujícím 

období, kdy bude chodba ovlivněna znovu zprovozněným porubem 

č. 400 000. Konečná verifi kace absolutních výsledků zvýšení stabi-

lity chodby č. 400 042 se ukáže v budoucnu.
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