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Resumé 
Ground freezing employs the use of refrigeration to convert in-situ pore water to ice. Ice is the 
key component of the system, and its mechanical properties are much more dependent on time 
and temperature than the geology of the strata in which it occurs. Considering the fact that the 
industry becomes more informed and competent in the use of this important geotechnical 
construction technique. Ground freezing is a ground stabilization technique that helps control 
groundwater and provides temporary or permanent ground support. 
 
Podmínky použití speciálních metod těsnění ve zvodnělých zeminách 
Injektáž se osvědčuje v hrubozrnných zeminách a horninách puklinového typu, pokud zde 
nepůsobí nepříznivě proudící podzemní voda. V takových vhodných podmínkách dává 
injektáž dobré předpoklady k ražení svislých, šikmých a horizontálních podzemních děl i 
k sanaci závalů. Klasická injektáž se nedá použít se zaručeným úspěchem do jílů a 
jemnozrnných písků či prachovitých až hlinitých zemin, hlavně pro jejich nízký filtrační 
koeficient, též není injektáž vhodná do příliš heterogenního horninového prostředí - 
použitelnější však v těchto případech může být někdy trysková injektáž. 
Zmrazování zemin (hornin) je technologie, která byla již před více než 100 lety použita pro 
stabilitní zajištění pracoviště při hloubení a proti pronikání podzemní vody do díla. Chladicí 
médium může přivádět do horniny chlad až do –150 ºC. Po zamrazení/zledovatění horniny lze 
životnost této bariéry již udržovat s výrazně redukovanou mrazicí kapacitou zařízení, tj. i 
relativně laciněji. Metoda umožňuje výstavbu i v měkkých a nestabilních horninách, 
v prakticky neodvodnitelných a neinjektovatelných zeminách, umožňuje zamezení či omezení 
přítoku vody ze skalního podloží a zajištění ochrany pracoviště při těžení horniny. Pokud 
mokrá zemina či skalní hornina zmrzne, tak fyzikální přeměnou vody se tato hornina změní 
na tvrdou hmotu podobnou betonu. Pokud je hornina suchá, nemůže „zmrznout“, byť i její 
teplota je výrazně pod bodem mrazu. Hodnota, při které hornina zmrzne, je závislá na jejich 
teplotních vlastnostech, obsahu vlhkosti a teplotě okolního ovzduší. Nejzávažnější z nich je 
pravděpodobně obsah zamrzající vody. Zmrazování může být použito pro objekty 
s jakýmkoliv tvarem a v jakékoliv poloze. Také je tato technologie málo choulostivá pro 
použití v různých geologických podmínkách, v měkkých a tekoucích půdách či silně 
zvětralých horninách nebo v horninách s tlakovou vodou například. Zmrazování je aktuální i 
tam, kde již nelze použít např. hloubkové založení na vrtaných pilotách či hlubinné těsnění 
stavební jámy. Také v prostředí velmi komplikovaném pro uplatnění jiných těsnicích a 
zpevňujících technologií – jako např. jsou zvodnělé štěrkopísky pod základy budov, staré a 
pilotové základy apod. – se metoda zmrazování pro zabezpečení podzemních děl osvědčuje. 
Naopak organické bahnité vrstvy (náplavy) či jíly nebo třeba křemelinové půdní polohy 
vzhledem ke své malé tepelné vodivosti špatně a dlouho zamrzají a nebývají po zledovatění 
ani dostatečně pevné. Úměrně k tepelné vodivosti jednotlivých poloh nehomogenního 
vrstevnatého horninového prostředí se mění u stejných zmrazovacích vrtů i tloušťka 
zledovatělé stěny, která je tedy menší při stejné odebrané tepelné energii např. v jílovitých 
horninách. Dosah zmrazování bývá však v takovémto heterogenním prostředí lépe 



předvídatelný než účinnost injektáže. Protože tedy částice jílu mají větší izolační schopnost 
než prach (silt) či písek, tak hloubka promrznutí bývá obvykle větší v lehkých půdách (např. 
ve spraších či písčitých zeminách) než v těžkých jílovitých zeminách. Zmrazování bývá ve 
zvodnělých horninách často vhodnou výstavbovou metodou, zvláště pak pro svislá díla 
(šachty). Pro horizontální a šikmá díla bývá technologie zmrazování spojená s určitými 
technickými potížemi, hlavně s vrtáním nesvislých zmrazovacích vrtů. Kontrola polohy 
šikmých či horizontálních vrtů je obtížná, což vede ke zhušťování vrtů a snižování jejich 
délky. Toto opatření mívá za následek snížení rychlosti postupu výstavby objektu a zvýšení 
nákladů.  
Obě zmíněné technologie – injektáž i zmrazování hornin - bývají nepříznivě ovlivňovány 
působením podzemního toku vody, protože v případě zmrazování odnáší proudící voda část 
chladu a u injektáží část injekční směsi. U málo stlačitelných hornin při nižším nadloží 
v případě zmrazování může změna skupenství vody (tj. v led) vyvolat posuny povrchu terénu 
ve vertikálním směru. Metody zmrazování se v zahraničí používá úspěšně hlavně 
v neodvodnitelných zeminách ve větších hloubkách pod hladinou podzemní vody a tam, kde 
není přípustné umělé snížení hladiny proudící podzemní vody, u horizontálních děl při 
přecházení poruchovým zvodnělým pásmem. Pro účely zmrazování se musí v předchozích 
etapách geotechnického průzkumu stanovit celá řada parametrů zvodnělých hornin, mj. měrné 
teplo, tepelná vodivost, stlačitelnost, bobtnavost, rychlost proudění podzemní vody aj. 
V České republice se zmrazování u inženýrských staveb dosud nepoužívá, přestože ve 
světovém měřítku lze tuto metodu i nadále do budoucího století považovat za perspektivní 
(jak dosvědčují některé dále uváděné příklady). 
 
Výhody metody zmrazování zvodnělého horninového prostředí 
Zmrazování není omezené propustností zemin, kdežto odvodňování zemin snížením hladiny 
podzemní vody a těsnění zemin (klasickým) injektováním je těžko uskutečnitelné 
v jemnozrnných horninách s malým koeficientem filtrace, jako jsou např. prachovité až hlinité 
zeminy a jíly. Naopak vyvarovat se během procesu zmrazování musíme umělému snížení 
okolní hladiny podzemní vody. Do doby vybudování definitivní obezdívky podzemního díla 
máme zastavit činnost studní v okolí a snížit vliv pohybu podzemní vody vyšším počtem 
zmrazovacích vrtů, vyšším výkonem zmrazovací soupravy a eventuelně i použitím nízkých 
teplot mrazicího média (např. solanky u uzavřeného chladicího systému, tj. CaCl2, MgCl2  či 
NaCl). Zmrazování není omezené hloubkou pod hladinou podzemní vody, kdežto mnohdy 
srovnatelné tunelování pod stlačeným vzduchem, které se (obecně) též hodí do málo 
propustných hornin, je omezené maximální výškou potřebného tlaku vzduchu. Zmrazování se 
hodí i do takových propustných hornin, ve kterých by při použití stlačeného vzduchu 
docházelo k příliš velkému úniku vzduchu z pracoviště. Metoda bývá používána do 
libovolných zemin či skalních hornin, bez ohledu na jejich strukturu, zrnitost nebo 
propustnost, vhodnější je však pro použití v měkkých než ve tvrdých horninových 
strukturách. 
V podstatě vychází metoda zmrazování z následujících předpokladů: 
- Zledovatělá zemina je konstrukční podpěrou vzhledem ke své relativně vysoké únosnosti. 
- Zóna relativně méně tlačené zledovatělé zeminy stavebně podepírá okolní horninu. 
- Relativně nepropustná bariéra zledovatělé zeminy brání pronikání podzemní vody. 
 
 
Varianty technologie zmrazování: 
Při realizaci tunelových staveb se tato pro nás dosud méně obvyklá technologie v dosti 
širokém měřítku již zdárně uplatnila (o čemž se autor příspěvku osobně přesvědčil) např. u 
staveb metra v Rusku (Moskvě), Gruzii (Tbilisi) či Azerbajdžánu (Baku). Známy jsou četné 



další příklady z realizace městských podzemních drah, např. z Ukrajiny (Kijev, Charkov), 
Uzbekistánu (Taškent), z Ruska (Petrohrad), Rakouska (Vídeň), Francie (Paříž), Washingtonu 
(USA) či SRN (metro v Mnichově). Zmrazování jako složitější a nákladnější technologie se 
uplatňuje v některých obtížných geotechnických, respektive hydrogeologických podmínkách 
především při výstavbě šachet či/a šikmých eskalátorových tunelů a stanic metra. Pracoviště 
v podzemí je pak odděleno od okolního zvodnělého horninového prostředí vodonepropustnou 
zledovatělou horninovou obálkou – mrazící proces ale musí být nepřetržitý. Ve větších 
hloubkách je určitou nevýhodou snad to, že často nelze vytahovat zmrazovací jehly – je to 
obtížné a ekonomicky neúnosné. 
Podle místních geologických a hydrogeologických podmínek může být použita některá 
z následujících variant této metody: 
a) Úplné zmrazování po celé délce zmrazovacích vrtů se hodí pro menší hloubky a kratší 

úseky šikmých či horizontálních podzemních děl. Nevýhodou této varianty je dlouhá doba 
aktivního i pasivního zmrazování. 

b) Pásmové zmrazování se používá pro zledovatění ojedinělých vodonosných vrstev, které 
leží ve větších hloubkách. Omezením zmrazování jen na požadovaný zvodnělý úsek se 
hospodárně sníží výkon zmrazovací soupravy. 

c) Stupňovité zmrazování spočívá v postupném zmrazování horninových úseků v časovém 
předstihu před ražením či hloubením podzemního díla. 

V rozporu s obecným očekáváním lze zajistit účin zmrazování tak rychle, jak je potřebné, 
vyšší rychlost při použití otevřeného chladicího systému však zvyšuje stavební náklady. 
Rychlé zamrazení s tekutým dusíkem (N) - ten je nejúčinnější - či tuhým nebo tekutým 
oxidem uhličitým (CO2), případně čpavkem, je mnohem nákladnější než zmrazování 
s cirkulujícím chladicím médiem (solankou). Pevnost zmrazených hornin je závislá na 
průměrné teplotě zmrazené horniny, jejím granulometrickém složení a na obsahu vázané 
vody. Přirozeným nepřítelem zamrazených zemin je teplo, zvláště pak teplo obsažené 
v proudící podzemní vodě.  
Během počáteční fáze zmrazování je potřebný výkon zařízení asi 2 až 3krát vyšší než ve fázi 
udržování již zledovatělé horniny. Náklady a čas této zmrazovací periody – potřebné 
k vytvoření zledovatělé horniny v projektované tloušťce – závisí na podmínkách v daném 
horninovém prostředí, počtu a kapacitě jehel/trubek využívaných v dané fázi, na počtu a 
schopnostech osádky a na ceně energie. Náklady výrazně ovlivňuje množství vody, které je 
potřebné společně s horninou zmrazit. Náklady mající přímou souvislost s přímými mzdami 
osádky bývají obvykle zahrnuty do celkové nabídkové ceny za celou výstavbovou fázi, tj. za 
instalaci zmrazovacích trubek a zamrazení horniny do projektem požadovaného stavu. 
V podstatě je zmrazování hospodárná technologie, nicméně je třeba pečlivě ohodnotit mj. 
náklady na mzdy obsluhy., a to i přesto, že moderní zmrazovací zařízení je obvykle plně 
automatizováno – přesto bývá požadována obsluha monitorující/dohlížející na chod zařízení a 
provádějící jeho údržbu. Značně však ovlivňuje náklady zmrazovacího procesu též cena 
energie. Otevřený systém s použitím tekutého dusíku (dosahující teplotu až –196 °C) má proti 
lacinějšímu uzavřenému systému řadu výhod, z nichž lze zdůraznit, že zmrazená hornina 
mívá lepší mechanické vlastnosti a čas aktivního zmrazování se redukuje na zhruba desetinu. 
 
 
 
Rozmrazování hornin a případná následná injektáž 
Po dokončení fáze aktivního zmrazování, tj. vytvoření ledozemité stěny, následuje fáze 
pasivního zmrazování, ve kterém se musí mrazicí soupravou odebírat z horniny takové 
množství tepla, které přitéká z nezmrazeného okolí do zmrazené stěny. Obvykle doba 
pasivního zmrazování se ukončuje současně se zatvrdnutím definitivního betonového ostění 



podzemního díla. Rozmrazování horninového prostředí je též dlouhodobější proces a může 
probíhat přirozeným či umělým způsobem. Intenzivněji rozmrazuje horninu teplá solanka 
proudící/cirkulující ve zmrazovacích vrtech. Průběh rozmrazování je po obvodu díla ale 
nerovnoměrný a vlivem eventuelně jednostranného působení bočního tlaku horninového 
prostředí na obnaženou část může nastat i destrukce ostění. Rozmrazováním se vytvářejí 
volné prostory za obezdívkou podzemního díla, které musí být vyplněny injekční směsí. 
Rozsah a dobu aplikace výplňové injektáže ovlivňují fyzikální vlastnosti zledovatělých i 
nezmrazených hornin. Např. jílovité horniny pro jejich náchylnost k bobtnání a plasticitě i ve 
zmrazeném stavu se injektují v menším rozsahu než písky a štěrky. 
Ve fázi udržování zmrazeného horninového tělesa jsou náklady obvykle založeny na 
jednotkové ceně za časový úsek (např. za týden). Logicky celkovou cenu ovlivní délka trvání 
této činnosti, pokud se snad předem neurčí fixní cena na čas trvání udržovacího zmrazování 
požadovaný či/a projednaný s objednatelem (či daný projektem). Pokud je okolní klima 
staveniště teplé a suché, je třeba zhotovenou a výkopem obnaženou ledozemitou stěnu 
izolovat. Toto opatření však není nutné ve studeném a vlhkém klimatu, respektive prostředí 
tunelové čelby.  
 
Kontrola procesu zmrazování horninového prostředí 
a) Sledování rozdílu vstupních a výstupních teplot zmrazovacího média ve vrtech – 

v prvních dnech se u solanky pohybuje rozdíl teplot mezi 4-6 °C, na konci cyklu aktivního 
zmrazování se dosahuje vyrovnaná hodnota rozdílu 0,5-1,5 °C. Každý větší výkyv 
stabilizovaného rozdílu hodnot musí být operativně vyhodnocován, protože avizuje 
nerovnoměrný vývoj narůstání zledovatělého horninového prstence.  

b) Do vnitřního obvodu zmrazované oblasti se umísťují hydrogeologické sondy/vrty, které 
mají za účel zjistit období, kdy nastalo spojení zledovatělých válců jednotlivých vrtů do 
tvaru uzavřeného zmrazeného prstence (či oblasti). Rychlost namrzání ledového prstence 
je závislá hlavně od tepelné vodivosti zmrazených hornin, kterou lze též pokusně (zhruba) 
určit. 

c) Soustavou teploměrných sond s odporovými teploměry napojenými na automatickou 
registraci se sleduje průběh a rychlost tvoření ledové námrazy po obvodě zmrazovacích 
vrtů.  

d) Pro ověření předpokladů výpočtu je možné měřit rychlost proudění podzemní vody – 
přímé měření v terénu se děje např. pomocí radioskopů či barvicí zkouškou. Filtrační 
koeficient horniny lze zjišťovat čerpací zkouškou i laboratorně. Tlakový spád mezi dvěma 
sledovanými místy se stanoví z rozdílu statických hladin podzemní vody v sondách. 
Rychlost proudění se pak porovná s teoretickou či praxí ověřenou hodnotou kritické 
rychlosti (např. 30 m denně) s ohledem na případný negativní vliv na proces zmrazování. 

e) Protože u hornin puklinového typu bude vzdálenost vlivu (pokračujícím zmrazováním) 
působícího napětí větší než u stlačitelných kyprých hornin, může být snaha zjišťovat vliv 
změny skupenství vody na stabilitu nezmrazené horniny – to lze zjišťovat laboratorně i 
měřením in situ. 

f) Pevnost horniny ve zmrazeném stavu lze zjišťovat odběrem vzorků hornin či laboratorně, 
ovlivňuje ji hlavně granulometrické složení a střední teplota zmrzlé horniny, např. 
zmrazené jíly mají nižší pevnost v prostém tlaku než zledovatělé středně- a hrubozrnné 
písky. Je to způsobeno tím, že fyzikálně (molekulárně) vázaná voda mrzne až při nižších 
teplotách než voda volná. Naopak relativně nižší pevnost zledovatělých štěrků se dá 
vysvětlit nízkou pevností poměrně silných vrstviček ledu.  

g) Zjišťuje se směr a přímost vedení zmrazovacích vrtů, u svislých vrtů inklinometry. 
h) Pro spolehlivé zmrazování má velký význam těsnost vrtů – např. solanka pronikající do 

okolního horninového prostředí hlavně netěsnostmi spojů může zapříčinit průval vody do 



podzemního díla tzv. nezmrazeným oknem. Proto se po instalaci zmrazovací kolony 
kontroluje na těsnost obvykle tlakovou vodou každá zmrazovací trubka i celé kolony 
trubek. 

i) Nezanedbatelnou součástí procesu geotechnické a technologické kontroly již od fáze 
přípravy stavby je posuzování geologických poměrů v oblasti podzemního díla. Např. 
náchylnost k bobtnání si ponechávají jíly i ve zmrazeném stavu – pak může docházet 
především v počátku při výlomu zmrzlých jílů k radiálnímu posunu horniny a primárního 
ostění do středu výlomu. 

j) Sledovat se musí průběžně i hydrogeologické poměry v širším okolí podzemního díla – 
pro zmrazování je zvláště nebezpečné umělé snížení hladiny podzemní vody vyvolané 
např. čerpáním vody ze studní, okolních podzemních děl atp. 

 
Ražení šikmých/eskalátorových tunelů metra pomocí zmrazování zemin 
Metoda zmrazování v těchto případech slouží jen k dočasnému utěsnění a zpevnění 
vodonosných poloh hornin, např. sedimentů štěrkopískových teras apod. Obnažené 
zledovatělé horninové stěny hloubeného podzemního díla by měly být chráněny proti 
působení slunečních paprsků a teplotních vlivů vnějšího ovzduší provizorní tepelněizolační 
vrstvou. Zmrazovací zařízení musí být v činnosti po celou dobu výstavby objektu až do doby 
jeho definitivního obezdění, a to za pečlivé kontroly a při korekcích jeho režimu. Cílem musí 
být zachování tloušťky a celistvosti ohraničujícího zmrazeného horninového pláště  a jeho 
teploty. V našich středoevropských klimatických podmínkách se bude nasazení této 
technologie uvažovat pouze výjimečně, může však i zde mít své opodstatnění. 
Vodonosné písky i tekoucí písky mění vlivem procesu zmrazování své fyzikálně mechanické 
vlastnosti a při ražbě/hloubení tohoto šikmého podzemního díla se oddělují od okolní horniny 
ve formě ostrohranných plochých čoček. Hlinité zeminy se zmrazují špatně, zůstávají 
měkkými a plastickými. Ponechávají si relativně velké množství vázané vody, která zamrzá 
až při velmi nízkých teplotách. Při měnících se polohách sedimentů mohou hlinité vrstvy 
způsobovat poruchy trubek s mrazícím médiem a následné porušení zledovatělé stěny 
podzemního díla vlivem vytékající směsi (solanky). Je žádoucí při ražbě pokud možno 
vyloučit střelnou práci, protože otřesy mohou narušit pevnost a celistvost (tj. vodotěsnost) 
ochranného ledového horninového pancíře zvláště u těch hornin, které se špatně zmrazují. 
Hůře a namáhavěji se pak razí/zmáhá v takových zmrazených horninách, které mají velkou 
schopnost jímat vodu, jako jsou např. jíly, hlíny, slíny, rašelina, spraše či humózní půdy, 
snadněji se sbíjecími kladivami rubají zledovatělé písky či štěrky. Pokud se musí realizovat 
trhací práce, přidává se např. do vrtů 2-3% roztok chloridu vápenatého, aby vrták nepřimrzal. 
Obvykle lze razit (resp. hloubit) nečleněným/plným profilem i tuto relativně velkou plochu 
čelby, a to mnohdy i bez dočasného pažení stěn. Pokud se však na tunelové přídi vyskytují ve 
větší míře např. roztávající písečné polohy, dočasná výstroj klenby, boků i čela tunelu je na 
místě. Přitéká-li přesto obklopující ledovou bariérou na pracoviště podzemní voda, musí se 
plynule čerpat, aby nezpůsobovala rozmrazování okolní horniny. Větší technologické 
problémy obvykle nenastávají v další výstavbové fázi při aplikaci prefabrikovaného 
tunelového ostění, tj. obezdívky z betonových dílců/panelů či litinových a ocelových tybinků, 
protože je minimalizováno nebezpečí nezatvrdnutí/neuzrání části betonu v prostředí se 
zápornými teplotami. Při zhotovování monolitického (železo)betonového ostění v zamrazené 
zóně je nutné zabezpečit, aby neunikalo hydratační teplo z (cemento)betonu v době jeho 
vytvrzování. Lze též alespoň částečně obezdívku od zledovatělého okolí tepelně separovat.  
 
Ražení horizontálních tunelů ve zvodnělých horninách pomocí zmrazování 
Bezprostřední nadloží horizontálního podzemního díla v nepříliš velkých hloubkách lze 
zpevnit zmrazováním vrty vedenými z povrchu či z výše (v nezvodnělé hornině) situované 



štoly. Pomocí vertikálních vrtů byly provedeny např. kanalizační sběrače v Hamburku (SRN) 
a ve Watterloo (Belgie), vrty z chodeb se zabezpečilo např. nadloží několika stanic metra 
v Moskvě (Rusko). 
Zmrazování pomocí rovnoběžných horizontálních či subhorizontálních vrtů, případně vrtů 
vějířovitě vedených paralelně s osou tunelu, bylo použito např. u tunelu metra v Mnichově 
(SRN) či při ražení tunelového přivaděče vodního díla l´Hongrin-Leman, kde se použily 3 
kuželové clony dlouhé 42 m. Metoda ražení pomocí horizontálních vrtů je zdlouhavá, protože 
každý úsek tunelového díla může být vyražen až po provedení vrtných a zmrazovacích 
činností, což jsou práce v daných podmínkách časově značně náročné. Vějířovité vrty běžně 
přicházejí v úvahu u delších zmrazovaných úseků, které není možné odvrtat na jeden záběr – 
pak musí být na konci každého záběru vybudována ledová čelní stěna. Dobu potřebnou ke 
zmrazení horninového prostředí lze ale zkrátit aplikací vhodného mrazicího média (tekutého 
dusíku). Podle konkrétních geologických podmínek lze někdy zmrazovat jen část tunelového 
profilu, na přechodu sedimentů a skalního podloží to bývá oblast kaloty.  
Při ražení 154 m dlouhého úseku traťového tunelu metra pod tokem Mohanu ve Frankfurtu 
(SRN) v hloubce 6 až 9,5 m pode dnem řeky bylo (v roce 1979) použito zmrazování 
horninového prostředí pro ražení NRTM. Zvodnělé štěrkopísky s lasturovými vložkami bahna 
a jílů mocnosti asi 1-3 m se zmrazovaly pomocí vrtů provedených z kaveren tunelu v úsecích 
dlouhých 33 m, délka pracovního záběru byla 28 m. Zmrazovacím médiem byl chlorid 
vápenatý CaCl2  s teplotou –40 ºC. 
Kombinace vodorovné kuželové clony se svislými zmrazovacími vrty se použila např. na 
propojce tunelů Metro Express Régional v Paříži (Francie).  
Pode dnem kanálu řeky Moskvy ve stejnojmenném ruském městě se vedly traťové tunely 
metra v hloubce asi 4 m pode dnem toku. Nadloží tvořily jíly, v podloží zasahovaly do počvy 
vápence. V břehových partiích se zmrazovalo nadloží pomocí svislých jehel, kdežto ve dně 54 
m širokého kanálu se vytvořila 34 m dlouhá ledozemitá deska zasahující 0,9 až 1,5 m do 
profilu kruhového tunelu. Deska se provedla pomocí 16 vodorovných zmrazovacích kolon o 
výšce 2,2 m, které byly položeny na prohloubené dno a zasypány štěrkem. Přípravné práce 
včetně instalace zmrazovací kolony zde trvaly 1 rok, zmrazování desky trvalo jeden měsíc a 
tunelování (pod přetlakem) úseku pod kanálem 3 měsíce. V čele tunelu se realizovaly 
průzkumné vrty. 
Protože plastické deformace zmrazených jílů jsou větší než přetváření zmrazených písků a 
štěrků, bylo zapotřebí klást zvýšené požadavky na rychlost provedené definitivní obezdívky, 
na zkrácení nevystrojeného úseku a na okamžité vyplňování volných prostor za tunelovým 
ostěním. 
Linka vídeňského metra U3 mezi stanicemi Volkstheater a Kirchengasse podchází obchodní 
dům Herzmansky a tunelový profil zde z terciálních jílů přechází v kalotě do aluviálních 
sedimentů. Klenba dvoukolejného traťového tunelu je sotva 6 metrů pod patkami základů 
domu. Navzdory faktu, že okolní štěrkopísky jsou nad hladinou podzemní vody, bylo přijato 
řešení spočívající v klasickém ražení pod ochranou klenby ze zmrazené zeminy. Horninové 
prostředí obsahovalo kolem 3 % vlhkosti, což dostačovalo pro zdárnou realizaci technologie 
zmrazování, která se aplikovala kolem kaloty na asi 70 m její délky, a to ve dvou 
záběrech/krocích. Pro vrtání vějířovitých vrtů prvého záběru délky 31 m se musel rozšířit 
předchozí ražený profil kaloty. Vějíř vrtů byl zhotoven s obzvláštní péčí a kontrolován 
laserem. Ke zmrazování horniny v období 5 měsíců roku 1987 byl použit tekutý dusík. Na 
povrchu byly pečlivě sledovány pohyby nadložní horniny – zaznamenán byl nejprve lehký 
zdvih nadloží (2 mm) vlivem zmrazování, poté následovalo sednutí vlivem ražby tunelu. 
Maximální naměřené poklesy i s vlivem odvodnění činily 7 mm. 
 
 



Sanace/zlepšení hornin při výstavbě tunelů 
V letech 1992-1995 výstavba dvou podmořských železničních tunelů mezi ostrovy Zealand 
(resp. Halsskov) a Sprogø (Dánsko) znamenala vyřešit ohromný inženýrský problém. Trasa 
většinou vede v glaciálních jílech, což jsou písčité jíly o velmi různorodé soudržnosti, či na 
rozhraní jílů a slínů. Jíly byly mnohem méně stabilní než se očekávalo a použitá metoda 
zmrazování byla v mnoha případech především prostředkem ke zpevnění horninového 
prostředí. Jako mrazicí média se použily jak tekutý dusík, tak i solanka.  
Zmrazování ve spojení s klasickou i tryskovou injektáží se použilo v místech oprav řezných 
hlav tunelovacích strojů. K vytvoření přístupu k zadní části hlavy stroje seshora z nasypaného 
umělého ostrova se použilo zmrazování s médiem kapalného dusíku. 35 vrtů mělo délku 22 až 
24 m a dusíku se  spotřebovalo 700 m3. Hornina zledovatěla během 4 dnů a pak se proces 
zmrazování udržoval asi měsíc ve své pasivní fázi, než byla zbudována kaverna a opravena 
hlava stroje. 
Během výstavby tunelu v Milwaukee (USA, Wisconsin) narazil tunelovací stroj na rozsáhlou 
překážku, která způsobila poškození stroje a zastavení tunelovacích prací. Pomocí zmrazování 
tekutým dusíkem se vytvořila během asi čtyř dnů kolem stroje vodotěsná bariéra, která 
umožnila zpřístupnění prostoru před čelem stroje a jeho opravu. Tento případ je další 
demonstrací mimořádných možností metody zmrazování při sanačních pracích. V Milwaukee 
ale byla technologie zmrazování použita vícekráte. Např. bylo třeba spojit dvě kanalizační 
šachty raženým tunelem, který byl však situován svou horní polovinou do prostředí silně 
zvodnělých organických siltů. Konečná sestava zmrazovacích jehel měla tři samostatné řady, 
a to dvě hluboké řady podél této kanalizační štoly zasahující až do pevných jílů a třetí řadu 
končící nad vrcholem tunelové klenby. Zmrazování bylo funkční po zhruba třech týdnech. 
Při výstavbě metra ve Washingtonu D.C. (USA) se v blízkosti demontážní šachty 
tunelovacího stroje před čelbou vyskytla nestabilní hornina, která způsobovala nepřípustné 
sedání horninového prostředí. Byly zde instalovány horizontální zmrazovací jehly 
s cirkulujícím kapalným dusíkem a horninové prostředí mezi šachtou a čelem stroje bylo tak 
rychle zamrazeno/zpevněno.  
 
Kombinování speciálních metod výstavby podzemních staveb se zmrazováním v USA 
Kombinací zmrazování zemin v nadloží tunelu pod základy budov a předrážením 
mikropilotového deštníku na délku 12 m v čelbě se vyznačuje současná výstavba binokulární 
tunelové roury v hloubce pouze 2-3 m pod základy staré zástavby v jižním Bostonu (USA) = 
„The South Boston Piers Transitway tunnel“. Výstavba jednu míli dlouhého podzemního 
dopravního propojení pomocí NRTM započala na jaře 1999, tunelový úsek zde zmiňovaný 
má být v hrubé stavbě hotov v březnu roku 2001 a podzemní koridor jako celek (za asi 35 
milionů $) má být zprovozněn v roce 2002. Binokulární tunel se štíhlou střední podpůrnou 
stěnou bude kolem 12 m široký a 8 m vysoký a výhledově by se zde měla provozovat 
společně autobusová i kolejová doprava. V délce 122 m diagonálně podchází tunel chráněnou 
historickou lokalitu 37 cihelných domů, ze kterých jsou 2 výstavbou ohroženy. Tunelové dílo 
je prostorově v kolizi s více než 450 dřevěnými pilotami, na kterých stojí stoletá budova = 
„Russia Building“. Zajištění citlivých základů s částečným přenesením zatížení i na okolní 
piloty se realizuje novou základovou betonovou deskou uloženou na mikropilotách délky 
kolem 21 m a dočasným podepřením zmrazeným podložím, které zároveň vytvoří ochranu 
tunelového díla proti pronikání podzemní vody do výrubu. Rozpon vertikálních zmrazovacích 
jehel je 1,2x2,0 m, zemina bude zmrazena na asi –30 °C a postup ražení se předpokládá asi 1 
m denně. Toto horizontální dílo je zřejmě první podzemní stavbou ve Spojených státech, kde 
se kombinuje Nová rakouská tunelovací metoda se zmrazováním. 
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