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TECHNOLOGIE ZPEVŇOVÁNÍ PÍSKŮ PŘI RAŽBĚ 
KANALIZAČNÍHO SBĚRAČE V MĚSTĚ DĚČÍNĚ. 

 
 

Úvod 
 
V průběhu letních měsíců roku 2000 prováděla firma EREBOS ražbu kanalizačního sběrače 
pro čisticí stanicí odpadních vod v městě Děčíně. Jednalo se o ražby v písečných 
naplaveninách řeky Labe, převážně velmi jemné zrnitosti. Závažným a negativně působícím 
jevem při provádění ražby kanalizačního sběrače bylo také proměnlivé zvodnění těchto 
písečných naplavenin, které bylo adekvátní stavu vodní hladiny v řece Labi. 
Ražba kanalizačního sběrače byla prováděna ručně s pomocí přehazovacího nakladače, dílo 
bylo zajišťováno hnaným pažením z dřevěných fošen a následně vyztužováno TH výztuží, 
jejíž rozměry byly upraveny podle profilu raženého díla. Čelba ražby byla zajišťována tzv. 
čílkem vytvořeným z části larsenové štětovnice, připevněným na 4 jehlách – hřebících 
z armovacího materiálu. Čílko bylo vždy po vypuštění určitého množství písku z čelby 
zaháněno do předpolí ražby, aby v co možná nejvyšší míře zabraňovalo vysypávání dalšího 
písku. Přestože pažení z dřevěných fošen bylo prováděno zaháněním, docházelo k vysypávání 
písku do prostoru vyraženého díla a tím k uvolňování nadloží až na povrch.Vzhledem k tomu, 
že na povrchu se nacházela slínová vrstva o síle cca 60 cm, docházelo k jejímu prolamování a 
provalování až po určitém čase v závislosti na povětrnostních podmínkách, zpravidla po 
větších dešťových srážkách. Tento jev byl velmi zákeřný zejména proto, že ražba štoly 
probíhala v některých úsecích pod místní komunikací a zástavbou. Situace je zřejmá z obrázku 
č. 1, na kterém je vyznačen průběh ražby kanalizačního sběrače, místní komunikace a 
zástavba.  
 
Postup řešení problematiky zpevňování písků 
 
Vedení firmy EREBOS požádalo o spolupráci při řešení problematiky zpevňování písků a 
zajištění ražby v předpolí ostravskou firmu CarboTech Bohemia s.r.o., o které je všeobecně 
známo, že se problematikou zpevňování průvodních hornin dlouhodobě zabývá. Uvedená 
firma na základě zaslané dokumentace a telefonických informací pohotově zareagovala. 
V první fázi bylo doporučeno zpevnění písků polyuretanovou pryskyřicí typu Bevedan – 
Bevedol WF s tím, že bude provedeno nejen zpevnění písků pro zajištění další ražby, ale 
budou také vyplněny vzniklé volné prostory nad vyraženou štolou, aby bylo zabráněno 
dalšímu propadávání nadloží a vzniku propadlin na povrchu. Byl navržen standardní postup 
provádění injektážních prací spočívající ve vytvoření ochranného deštníku v předpolí ražby 
s tím, že první ochranný deštník bude proveden ve vzdálenosti cca 1,5 m od čelby raženého 
díla, aby byl zajištěn prostor bezprostředně nad čelbou, ze kterého došlo k vysypání značného 
množství písku. Následně bude proveden další ochranný deštník, který zajistí prostor 
v předpolí ražby pro provádění další ražby.    
Jako první akce byla v tomto smyslu provedena injektáž polyuretanovou pryskyřicí Bevedan – 
Bevedol WF v úseku č. 1 – viz obr. č. 2. K injektáži uvedenou hmotou byly použity 



perforované injektážní trubky o vnějším průměru 16 mm a síle trubky 3 mm. I přes tento 
poměrně malý vnější průměr injektážní trubky docházelo k stlačování písku v okolí zaražené 
trubky a tím snižování jeho propustnosti, což způsobovalo problémy při provádění injektáže, 
kdy docházelo ke značnému nárůstu injektážních tlaků, v některých případech byla injektáž 
téměř neproveditelná. K injektáži hmot typu Bevedan – Bevedol WF nebo Bevedol NK bylo 
použito vysokotlaké injektážní čerpadlo typu GSF 35, které měla fy Erebos k dispozici.. 
Proinjektované písky nacházející se v raženém profilu způsobovaly vzhledem ke svým novým 
pevnostním vlastnostem určité těžkosti při jejich odkopávání. Finanční náročnost injektáže a 
další uvedené potíže a problémy se staly iniciací pro další technická jednání s cílem hledání 
vhodnějších způsobů řešení problematiky. 
 
Použití silikátových injektážních hmot 
 
Na technické poradě zástupců obou firem bylo dohodnuto, že pro zpevňování písku bude 
volen vhodnější materiál s nižší viskozitou, který bude lépe injektovatelný do písků s velmi 
jemnou zrnitostí. Způsob samotné injektáže bude ponechán s tím, že bude provedena řada 
dílčích opatření vedoucích ke zkvalitnění a ulehčení provádění injektáže. 
Uvedené problémy a potíže vedly pracovníky fy CTB k hledání dalšího řešení, které by tyto 
eliminovalo, přičemž by nedošlo k navýšení ceny injektážních hmot. Pozornost byla zaměřena 
především na získání co nejširších a zcela konkrétních referencí o podobných injektážních 
hmotách a jejich aplikaci, při kterých bylo docíleno maximálního efektu. 
Problematika byla konsultována také s odbornými pracovníky FAST VŠB v Ostravě, kde byly 
konsultovány především otázky žádoucích vlastností injektáží vzniklého geokompozitu, 
zejména vlastnosti pevnostní. Z provedených úvah a propočtů  vyplynulo, že k danému účelu 
použití nejsou potřebné vysoké pevnosti injektáží vzniklého geokompozitu v tlaku. Při 
detailním posuzování se dospělo k závěru, že v daném případě je potřebné klást větší váhu na 
smykovou než tlakovou pevnost vzniklého geokompozitu.  
Na základě získaných referencí, poznatků a zkušeností, rozsáhlých konsultací a provedené 
analýzy bylo doporučeno použití injektážní silikátové hmoty. Jednalo se o dvou komponentní 
silikátovou hmotu se směšovacími poměry 1 : 1. 
 
Aplikace silikátové injektážní hmoty 
 
Uvedené směšovací poměry jednotlivých komponent injektážní hmoty umožnily přímé 
čerpání komponent plunžrovými čerpadly s čerpacími poměry 1 : 1, které má firma EREBOS 
s.r.o k dispozici. Injektážní směs nemusela být před injektáží připravována, takže byly 
eliminovány problémy s ucpáváním sacích košů a problémy s přípravou směsi v předepsaných 
směšovacích poměrech. Samostatné čerpání jednotlivých komponent umožňovalo rovněž 
okamžitou vizuální kontrolu dodržování směšovacích poměrů. 
Proinjektované písky v předpolí ražby byly již cca po 1,5 hodiny natolik zkonsolidovány, že 
mohla být zahájena ruční ražba – sbíjení pomocí sbíjecího kladiva nebo motyky. Výhodou 
proti injektáží PUR byla nižší pevnost proinjektovaného písku, takže profil raženého díla mohl 
být jednoduchým způsobem velmi snadno vytvořen. 
Jak prokázala praxe, kvalitu zpevnění bylo možno podle potřeby velmi dobře ovlivňovat 
objemem nainjektované hmoty nebo zvýšením počtu injektážních trubek v závislosti na 
zainjektovaném objemu hmoty a počtu zahnaných injektážních trubek.  
 
 

 



Srovnání použitých technologií zajišťování ražby kanalizačního přivaděče 
 
Na základě výsledků docílených při ražbě díla pod místní komunikací je možno konstatovat, 
že za určitých podmínek je metoda zpevňování průvodních hornin při ražbě podobných děl 
vhodnější než metoda tryskové injektáže.  
Výhody je možno spatřovat především ve finanční a časové náročnosti provedení zpevnění 
okolních hornin raženého díla. Technologie tryskové injektáže představuje výrazně vyšší 
finanční nároky na strojní vybavení, zajištění musí být prováděno specializovanou firmou 
mimo pracovní cyklus, což v praxi znamená odstavení pracoviště atd. Velmi závažnou se jeví 
časová náročnost na provedení zajišťování. V případě tryskové injektáže musí být respektován 
časový odstup pro zatuhnutí injektované cementové směsi, u injektáže silikátovými hmotami 
je tento časový odstup zanedbatelný. Výhodou injektáže silikátovými hmotami je také 
skutečnost, že je možno v kterémkoliv okamžiku podle potřeby provést doplňující injektáž.  
Uvedené výhody použití technologie dílčí injektáže se projevily v denních a celkových 
postupech ražby. Před použitím injektáže činily průměrné denní postupy ražby cca 1 m/den, 
aplikace injektáže umožňovala postupy až  2,5 m/den, tedy  2,5 krát vyšší. 
Zajímavé je také porovnání průměrných nákladů na zajištění – přípravě běžného metru 
raženého díla k ražbě. Zatímco v případě tryskové injektáže činily tyto náklady cca 53.000 
Kč/bm, při zajišťování prováděném krokovou injektáží s použitím silikátových injektážních 
hmot činily tyto náklady cca 19.000 Kč..  
Je nutno zdůraznit, že dobrých výsledků bylo docíleno také na základě velmi dobré spolupráce 
mezi oběma firmami, vysoké odbornosti a dodržování technologické kázně práce 
provádějícími pracovníky firmy Erebos.  
 
Závěr 
 
Přestože bylo docíleno velmi dobrých výsledků k všeobecné spokojenosti, bylo celá záležitost 
použití injektážní silikátové hmoty následně ve firmou CTB ve spolupráci s odbornými 
institucemi analyzována. Byly provedeny další zkoušky některých fyzikálních a chemických 
vlastností injektáží vzniklého geokompozitu – proinjektovaného písku. Zkoušky prokázaly 
různé pevnostní vlastnosti, které budou dále vyhodnocovány a na základě vyhodnocení bude 
upřesněn a definován další rozsah použití silikátových injektážních hmot tak, aby použití 
injektážní hmoty vždy vyhovovalo účelu, ke kterému bude určeno a byly se zárukou splněny 
požadavky, které budou na hmotu a vlastní injektáž kladeny.  
 
 
 
 
 


