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Resumé 
Grouting is an injection technique for stabilizing subsurface soils, sands and gravels. Jet 
grouting is a high pressure jet used to mix cement with underlying soils to provide subsurface 
support. 
 
Cíl injektáží do horninového prostředí kolem podzemního díla 
Zpevnění nebo utěsnění hornin v okolí tunelového díla či kombinace obou těchto cílů se 
dosahuje injektováním, tj. vháněním do horninového prostředí takových tekutých směsí, které 
po určitém čase zatvrdnou. Injekční látka má být taková, aby při velké dynamické viskozitě a 
malých zrnech mohla vniknout i do úzkých puklin a pórů a aby po zatvrdnutí měla vysokou 
pevnost a malou smrštitelnost. Volba injekční látky, stejně tak i volba technologie injektáže, 
jsou limitovány lokálními geologickými podmínkami a vyžadovaným účinkem. Injekční směs 
musí být též lehce zpracovatelná a musí být odolná vůči erozi a cenově přijatelná. 
 
Tunelování v pásmu „tekoucích“ hornin 
„Tekoucími“ horninami se následně myslí prakticky nekohezní (nesoudržné) kamenité 
horniny ovlivňované vodním tlakem. K překonání takových horninových poloh se obvykle 
volí předchozí oddrénování a proinjektování (zpevnění) prostoru budoucího výrubu a jeho 
okolí. Dimenzování injektovaného tělesa původně „tekoucí“ horniny je otázkou jak použité 
technologie do daného horninového prostředí, tak i časového a nákladového nárůstu 
požadavků na výstavbu.  Nelze zaměňovat tyto zóny, ať již mají původ litologický, tektonický 
atp., za poruchová pásma v pojetí zvyklostí inženýrsko-geologického průzkumu - přechod 
v IGP definovaných poruch nemusí v tunelování dělat ani zdaleka takové potíže, jako pásmo 
„tekoucích“ hornin. Poruchové zóny v geologickém slova smyslu lze obvykle dnes pomocí 
např. NRTM projít bez větších potíží. Pokud by se však stalo to, že se čelba štoly či tunelu při 
přiblížení se uvedenému nebezpečnému pásmu „tekoucích“ hornin (tj. víceméně volných 
balvanů a štěrku)  provalí a pod tlakem podzemní vody uvolněná kamenitá hornina zavalí 
tunelové dílo na značnou vzdálenost od přídě, lze tuto havárii hodnotit z hlediska ohrožení 
lidských životů, bezpečnosti díla, časového zdržení při sanaci závalu a finančních vícenákladů 
jako velmi závažnou událost. Injektuje se obvykle zóna o průměru dvojnásobku, maximálně 
trojnásobku průměru budoucího výrubu (v daném staničení). Vždy by při ražbě již v blízkosti 
takového nebezpečného pásma měl předcházet před čelbou (přídí) tunelu průzkum pomocí 
dlouhých, především horizontálních vrtů, které by měly mít dostatečný překryv. U zón, které 
mají (mezi pevnými = příznivými geologickými formacemi) šíři jen několik metrů či 
maximálně několik málo desítek metrů (do 20 až 40 m), lze proinjektovat zónu na jeden 
záběr. V případě širších poruchových pásem se prochází pásmem po etapách, kdy se po 
proinjektování první postupné zóny (tvaru komolého kužele) a vyražení části podzemního díla 
ze zabezpečené přídě (čelby) proinjektuje další část nebezpečného pásma. Injektáž na rozdíl 
od zmrazování (které by dočasně mohlo leckdy také k překonání pásma posloužit) 
zabezpečuje okolí podzemního díla trvale a přebírá část tlaků i na definitivní ostění díla, což 
je v takovém případě potřebné zvláště u hlubších tunelových staveb. Injektáží se zvyšuje 



pevnost, únosnost (tuhost) a nepropustnost horninového okolí tunelu. Protože však se 
vzdáleností dosahu injektáže rostou geometricky náklady injektáže, je třeba stanovit hranici 
proinjektované zóny uvážlivě.  Opomenout nelze ani pórový tlak vody, která zde hraje 
významnou roli. U dopravních tunelů, které mají velký výrubní profil, se v případě průchodu 
přes pásma „tekoucích“ hornin osvědčilo použití pilottunelu = tj. předražené štoly menšího 
průřezu, ze které se dále radiálním způsobem zhotovily další injektážní a případně i drenážní 
vrty - takováto etapizace prací zvyšuje pak bezpečnost a účinnost tunelářských prací ve 
velkém profilu. Tunelování v uvažovaných podmínkách s pomocí proinjektování zóny však 
bezpodmínečně potřebuje jasné (objektivní) stanovení statických podmínek a předpokladů 
všech v úvahu připadajících stavebních fází, jasné stanovení pevností v tlaku a rozsahu 
proinjektované zóny. 
 
Injektování poruchových a zvodnělých skalních zón 
I u skalních, relativně pevných hornin se na styku jednotlivých geologických formací a na 
tektonických zlomech naráží při tunelování na geologické poruchové zóny, úzké i širší. Voda 
může také do tunelu (či štoly) pronikat po lasách (trhlinách, puklinách) v jinak relativně 
celistvých horninách. Lasy mohou být vyplněny druhotně jílem, hlínou, pískem atp., mohou 
být i nezaplněné (volné). Je tedy vhodné před čelbou zpevnit celou dotčenou oblast 
hloubkovými injekčními vrty. Injektáží se vytváří kolem postupujícího výrubu jakýsi válec 
zpevněné, málo propustné horniny, pod jehož ochranou se pak razí v krátkých záběrech např. 
pomocí trhavin (se specielním schématem trhacích prací). Pokud je poruchové pásmo 
rozvolněných skalních hornin širší, postupuje se pomocí opakovaných (postupných) kroků 
tak, aby vždy v okolí čelby (tj. i ve směru dalšího postupu = předpolí raženého díla) byl 
dostatečně veliký proinjektovaný horninový masiv. Injekční směs se volí podle okolností (= 
podle potřeby a podle účinků v konkrétním horninovém prostředí), obvykle ke zpevnění 
horniny vystačí směs na bázi cementu, k utěsnění zvodnělých trhlin se však používají např. i 
jílocementové či chemické směsi. 
 
Tunelování v pásmu tlačivých tvárlivých hornin 
Je zde myšlena hornina nízké pevnosti a velké přetvárnosti, tvárlivá, jakoby „těstovitá“.  
Typickými příklady takto dlouhodobě působících hornin jsou fylity, některé břidlice, 
serpentinity, jílovce, některé druhy flyšových útvarů a rozložené horniny obsahující jíly a 
slídu. V takových „měkkých“ horninách se mohou ale vyskytovat vložky pevných hornin. 
Pokud se neprovedou včas vhodná protiopatření, mohou tyto horniny působit dlouhodobým 
tlakem na podzemní dílo a způsobit velké škody, ba i zavalení díla. Velká přetváření takových 
horninových formací, respektive velké horninové tlaky těchto „měkkých“ hornin působí 
obvykle ovšem jen v určitých geologických podmínkách a ve větších hloubkách. Očekává se 
od IGP, že stanoví alespoň následující  charakteristiky horninového prostředí (kromě 
projektantovi známých hodnot průměru tunelového díla a výšky nadloží) v daném místě, a to: 
výšku možné maximální vodní hladiny, modul přetvárnosti  E, Poissonovo číslo ν, úhel 
vnitřního tření  Φ, soudržnost (kohezi) c’, propustnost k, faktor nakypření κ. Obzvláštní 
pozornost je třeba věnovat stanovení korektních hodnot soudržnosti a úhlu vnitřního tření 
původní horniny i následně proinjektované „obálky“ kolem výrubu. Vychází se pak 
z reálného předpokladu, že horninový tlak slábne s přibývajícím přetvořením. Na chování 
horninového masivu v okolí výrubu má též výrazný vliv časový faktor. Obvykle se horninový 
tlak a přetváření horninového prostředí vyvíjejí v daných podmínkách „měkkých“ hornin 
velmi pomalu, jde o dny, týdny a měsíce po otevření čelby, ale jsou však známy i případy 
náhlých deformací.  
 
 



Hlavní činitelé ovlivňující technologii injektování 
Podle uložení vrstev a rozpukanosti horniny je třeba volit (a technickým dozorem sledovat) 
správný směr a délku injekčních vrtů, respektive tloušťku obálky proinjektované horniny 
kolem výrubu (stávajícího či budoucího). Podle míry zvodnění a podle charakteru 
horninového prostředí se volí počet injekčních stupňů, optimální vzdálenost injekčních vrtů, 
druh injekční směsi a velikost injekčních tlaků u jednotlivých injekčních stupňů. 
Rychlost proudění injekční směsi v daném horninovém prostředí závisí především na 
charakteru injektovaných dutin (puklin, trhlin apod.), na jejich velikosti a charakteru případné 
výplně, na míře zvodnění a na spojitosti dutin. Použitý injekční tlak musí překonat všechny 
odpory a převýšit ztráty způsobené třením proudící injekční směsi v dutinách. U cementových 
suspenzí je rychlost proudění přímo úměrná injekčnímu tlaku a propustnosti injektovaného 
horninového prostředí, nepřímo viskozitě suspenze. Vyšší viskozita chemických roztoků 
způsobuje vyšší pórové tlaky než při injektáži směsí na bázi vody. Pórový tlak (přetlak v 
hornině) tedy stoupá s: 
1) klesající propustností zeminy (vztaženo k vodě), 
2) zvyšující se viskozitou injekční směsi, 
3) rostoucím tzv. zpomalujícím gradientem (stagnační konstantou) při injektáži 

suspenzemi, 
4) specifickým (měrným) množstvím injekční směsi (l/min/bm) (zde se jeví lineární 

závislost). 
Se zvyšujícím se množstvím (pro)injektované směsi roste též velikost oblasti, ve které pro 
danou injekční směs je platný filtrační zákon. Injekční tlak musí překonat pórový tlak 
v hornině. Relativně velký pórový tlak působí v hornině již od počátku injektování té které 
partie a roste jen málo v závislosti na době injektáže. Celkové množství vháněné injekční 
směsi a vzdálenost injektovaného místa od ústí injekční trysky nemají na velikost pórového 
tlaku (tj. přetlaku v hornině) příliš velký vliv. Injekční tlak se má tedy během procesu 
injektáže přizpůsobovat stávající situaci v horninovém prostředí, zohlednit se musí i 
koeficient propustnosti horniny, „zpomalující gradient“ a specifické množství vháněné  
injekční  směsi, a tím se redukuje pravděpodobnost klakáže. Pukliny (vzhledem ke zvolenému 
složení injekční směsi) musí být tak široké, aby do nich mohla vniknout cementová zrna – 
běžné cementy mají průměr zrn od 0,002 mm do 0,1 mm. Akční rádius při injektování je tím 
větší, čím větší je koeficient propustnosti, čím vyšší je použitý injekční tlak a čím tekutější je 
injekční směs a čím je delší doba injektování. Při velkém vodním součiniteli (nad poměr 
c:v=1:3) je cementový kámen řidší, neboť tuhne v nadbytku vody. Sedimentace injekční 
hmoty je tím menší, čím jsou menší zrna použité injekční směsi. Čím je sedimentace směsi 
menší, tím  při stejné propustnosti prostředí je větší dosah injektáže. Vylučování cementu ze 
suspenze je větší při delší době trvání injektáže, při použití jemně mletého cementu a stoupá 
též s aktivací cementové směsi. Podstatný rozdíl při aplikacích injekčních směsí na bázi 
cementu či na bázi vodního skla je v tom, že rozředěním  vodou  se zpracovatelnost vodního 
skla (tj. křemičitanových směsí) prodlužuje, kdežto u cementových injekčních směsí se 
odděluje voda, zvyšuje se viskozita směsi a tím se injekční směs (tj. filtrační  koláč) zahušťuje 
– další rozšiřování právě injektované zóny při stejném injekčním tlaku tedy není možné a při 
vyšším tlaku se jen rozvolňuje (tj. praská) okolní horninový masiv. Doba potřebná 
k zatvrdnutí injekční směsi se řídí vlastnostmi použité směsi a poměry injektovaného 
horninového prostředí, hlavně pak jeho teplotou a mírou zvodnění – musí být tedy předem 
ověřena. Podzemní voda musí mít takové složení, aby cement v puklině ztuhnul v pevný 
kámen, který by nepodléhal korozi. Rychlost proudící vody v puklině nesmí být tak velká, aby 
docházelo k odnášení cementu na velkou vzdálenost – musí být umožněna sedimentace 
cementových zrn na stěny pukliny. Nepropustnost horniny pro vlastní injektáž je relativní 



pojem - závisí na poměru součinitele propustnosti horniny, jenž je ekvivalentní tloušťce 
trhlin, a viskozity vháněné kapaliny (tj. injekční směsi).  
 
Hlavní aspekty injektáží, které mohou způsobit závady 
!"Deformace injektovaného horninového masivu se mohou při vrtání jevit jako sedání a po 

tlakové injektáži jako zdvíhání povrchu terénu v nadloží podzemního objektu - především 
u tunelů s nízkým nadložím může mít nadměrné zvyšování injekčních tlaků velmi škodlivé 
důsledky, tlaky mohou způsobit další rozrušování a otevírání puklin do větších vzdáleností 
a nežádoucí nakypřování a zdvíhání nadložních vrstev, což dále může mít za následek 
změnu zvodnění horninového prostředí. Hornina se při injektování rozšiřováním svislých 
trhlin předpíná a zvyšuje se v ní vodorovné napětí až do té míry, že se trhá i vodorovně 
(především však zemina). Roztrhnutí horniny je pravděpodobnější u méně pevných a 
rozpukaných hornin než u hornin pevných a celistvých a zvyšuje se s přibývajícím 
injekčním tlakem.  

!"Při injektování především vrstevnatých sedimentů dochází při použití vyšších injekčních 
tlaků k násilnému roztržení struktury, tj. klakáži, k úniku injekčního média mimo 
injektovaný prostor může však docházet v každém horninovém prostředí. Klakážní tlak 
přímo závisí na fyzikálně-mechanických vlastnostech horniny (zeminy) a na hloubce 
injektování (tj. geostatickém tlaku injektovaného prostředí), v nepřímé úměře závisí na 
viskozitě injekční směsi, propustnosti horninového prostředí, průměru vrtu a na akčním 
radiusu injektování. Vodítkem ke zjištění případné klakáže může být i okolnost, že 
injekčními pracemi se vyplní obvykle asi 50 až 60 % pórů - pokud se spotřebuje větší 
množství směsi, může být příčinou tohoto jevu buď zvětšení pórů nebo klakáž. Malá, 
kontrolovaná deformace horninového prostředí však nemusí být překážkou kvality 
injektáže. 

!"Vytvoření bariéry pro pohyb podzemní vody a tím i z hydraulického hlediska ohrožení 
funkce studní atp.  

!"Kontaminace podzemní vody výluhem injekční směsi (pozorováno zvláště u vodního skla). 
Ve vodě proudící vyšší rychlostí lze použít urychlovací přísady (např. CaCl2), lze též 
předinjektovat prostředí chemicky s krátkým koagulačním časem. Na zainjektování dutin a 
širokých trhlin se silným prouděním podzemní vody jsou vhodné i tzv. „plynné emulze“. 
Injektáží vytvořené horninové těleso může nejen svou chemickou reaktivitou kontaminovat 
podzemní  vody, ale  také  se může vlivem syneréze (tj. objemových změn) z 
proinjektovaného tělesa vytlačovat voda, zvláště pak u injektáží vodním sklem. 

!"Creepové jevy při dotvarování proinjektovaného horninového tělesa, které mohou způsobit 
např. i následné sedání či naklonění takto zpevněnou horninou podepřených povrchových 
objektů. 

!"Skalní horniny se při injektování trhají v závislosti na jejich pevnosti v tahu, a to při 
injekčních tlacích o něco vyšších, než je původní geostatický tlak (tíže nadloží). Zvláště při 
vytvoření zhruba vodorovných trhlin by mohlo být porušení škodlivé i pro samotné 
podzemní dílo - snížení efektivních napětí v hornině po vhánění značného množství 
kapaliny pod tlakem může na predisponovaných poruchových zónách s labilní rovnováhou 
zapříčinit usmyknutí, což se projeví lokálním zemětřesením (u svahových partií to může 
mít za následek i sesuv). Roztrhnutí horniny je pravděpodobnější u rozpukaných a méně 
pevných hornin než u skalních pevných a celistvých hornin. Injektování v blízkosti 
poruchy, která se stává recipientem  injektované kapaliny, může tedy zapříčinit lokální 
zemětřesení v oblasti původně seismicky neaktivní. 

!"Do některých puklin (pokud není zvolena optimální technologie injektování včetně volby 
směsi) může proudit pouze voda odloučená od injekční směsi, tj. směs se při injektáži sama 
zahušťuje. 



!"Nestabilní suspenze pozůstávající z cementu a vody ponechaná v klidu začne (u 
cementových zrn) sedimentovat, protože vodní součinitel je mnohonásobně vyšší, než je 
potřeba vody k hydrataci cementových zrn (0,2 až 0,25), a při injektování nesoudržných 
zemin se tak pak rychle vytvářejí oblasti (plomby), které zabraňují následnému pronikání 
injekční směsi. 

!"Cementová suspenze nemusí dlouhodobě odolávat agresivnímu prostředí. 
!"Deformace horninového prostředí může mít vliv na deformaci výstroje důlního díla. 
!"Únikem injekční směsi se může zpochybnit účinek injektáže a také se mohou narušit či 

nepříznivě ovlivnit jak blízká zástavba, např. ve sklepích, či kvalita a proudění podzemní 
vody. Ztráta injekční směsi může mít za důsledek vyplnění trubních inženýrských sítí a/či 
sklepů a studen a tím poškození jejich funkčnosti. 

!"U jílochemických injekčních směsí při těsnění podzemních objektů s nízkým nadložím je 
nebezpečí vyschnutí těchto směsí a tím i objemových změn injekčních hmot a ztráty jejich 
těsnicích schopností. 

!"V okolí výtokové trysky se při injektážích jakoukoliv směsí vlivem vysokého 
hydraulického gradientu (i=dh/dr) dociluje tak vysoká filtrační rychlost, že se 
turbulentními jevy v bezprostředním okolí trysky porušují horniny (zeminy) ve své 
struktuře. Pouze výjimečně ve velmi propustné zemině či při extrémně nízkých injekčních 
tlacích k tomuto jevu nedochází. V takto narušeném okolí trysky se mohou v libovolném 
směru vytvářet v hornině trhliny, které se vlivem vtlačování další dodávky injekční směsi 
mohou dále rozšiřovat, pokud už injekční směs nepenetruje do horniny. 

!"Dalšími příčinami možného chybného výsledku injektáží mohou být: 
- Netěsnosti mezi obturátorem a manžetovou trubkou. 

     - Závady realizační technologie – např. zavibrování injektážní hadice = se ztraceným  
ventilem, zavalení vrtu znemožňující vniknutí injekční směsi, která zůstala v injektážní  
trubici. Často jen nedostatečnou pečlivostí provádění se vyskytnou chyby, odstranitelné jen 
v příznivých případech.  
     - Nevhodnost použité injektážní technologie včetně způsobu vrtání do daného   
horninového prostředí.    
     - Nedokonalé vzájemné přizpůsobení se mezi vrtným průměrem a průměrem manžetové 
trubice. 
     - Chybná receptura injekční směsi. 
     - Nesprávná časová aplikace dané technologie vzhledem k receptuře injekční směsi. 
     - Příliš vysoký injekční tlak. Ten je nepřímo závislý na velikosti pórů v hornině (zemině), 
přímo na velikosti částic a na viskozitě injekční směsi. Tyto reologické podmínky jsou zvláště 
významné při vodní zkoušce ve skalních horninách. 
     - Přerušení procesu injektáže z jakéhokoliv důvodu je nesprávné především pro nebezpečí, 
že se ucpou ústí puklin. 

 
Některá doporučená opatření při realizaci prací 
!"Živice na bázi akrylamidu je třeba vyloučit pro jejich vysokou toxicitu.  
!"Injekční směs má být správně tekutá a má se dát dobře čerpat, aby akční rádius injektáže 

byl co největší. 
!"Injekční hmota po svém zatvrdnutí – popřípadě po koagulaci – v dutinách a pórech má mít 

požadovanou minimální pevnost a nepropustnost. 
!"Injekční hmota má být objemově stálá, má být odolná proti mechanickému vyplavování 

z těsněných dutin a pórů a má být odolná vůči případné agresivitě horninového prostředí 
včetně působících podzemních vod.  



!"Injekční hmota v definitivním stavu má být dostatečně pružná, aby mohla vzdorovat 
případným deformacím v horninovém prostředí a popřípadě rozloženě přenášet tlaky na 
ostění tunelu.  

!"Injekční tlak se obvykle volí v závislosti na nadloží v rozmezí jedno- až dvojnásobku tíže 
nadloží, a to na základě vodní tlakové zkoušky či zkušební injektáže. Odpory při 
injektážích velmi jemných trhlinek (např. od smrštění výplňové hmoty za ostěním tunelů) 
rostou velmi rychle. Injektáž příliš malým tlakem neumožní pronikání injekční směsi do 
projektem stanovené vzdálenosti, což mívá za následek nedostatečné utěsnění (či 
zpevnění) horninového prostředí.  

!"Odolnost cementové směsi je možné zvýšit nejen vhodnou volbou cementu, ale i 
přidáváním  jemně mletého popílku, lze též horninu předinjektovat vápenným mlékem. Při 
dávkování  popílku do 30 % se neprojevuje pokles pevnosti zatvrdlé hmoty.  

!"Na začátku injektování cementovou směsí se často používá řidší směs (c:v=1:10), která se  
postupně zahušťuje. Je možné též použít tzv. plynné emulze, což jsou cementové nebo 
jílocementové suspenze fyzikálně nebo chemicky upravené tak, aby se ve směsi vytvořily 
vzduchové bubliny - směs pak vniká lépe do pórů a netvoří se „plomby“ (ucpávky). Plynné 
emulze chovají se jako stabilní suspenze, rychle tuhnou a mohou být i rozpínavé. Přidáním 
chemikálií  lze  zvětšit  objem směsi až trojnásobně. Jsou vhodné pro zainjektování dutin 
a/či širokých trhlin se silným prouděním podzemní vody. 

!"Před injektáží stabilní suspenzí (jílocementovou směsí) za účelem utěsnění (nejen 
zpevnění) horninového prostředí se injektuje jílovou suspenzí na dotěsnění menších pórů, 
do kterých už jílocementová směs nepronikne. Příznivý vliv jílu (resp. bentonitu) na 
fyzikální vlastnosti  injekční suspenze se projevuje pouze tehdy, je-li jemnost jeho částic 
podstatně větší než jemnost zrn cementu – toho se dosahuje plavením a rozemíláním jílu 
v mlýnech. V proudící vodě se ke směsím přidává urychlovač tuhnutí a tvrdnutí. Silně 
propustné horniny s velkými puklinami a trhlinami potřebují viskózní směs bentonitu 
s cementem, do které se s přihlédnutím k charakteru injektované horniny může přidávat 
ještě písek či štěrk. Proudí-li puklinová voda v těsněných trhlinkách větší rychlostí a 
odplavuje-li zrna cementu při injektáži cementovou suspenzí, doporučuje se proinjektovat 
injekční vrty nejprve jílochemickou směsí, načasovanou na krátkou koagulační dobu, a pod 
její ochranou pak injektovat cementovou směsí, která po ztuhnutí vytvoří proti vyplavování 
dostatečně pevnou a odolnou kostru. Jílochemický gel má dobrou přilnavost a spojuje se 
dobře nejen s cementovým kamenem, ale i s horninou. 

!"Vodná disperze z aktivovaného bentonitu je tixotropní směs vhodná pro těsnicí injektáž 
velmi jemných trhlinek a pórů v prostředí trvale mokrém či alespoň vlhkém, kde lze 
očekávat dodatečné pohyby horninového prostředí, protože vodná disperze bentonitu je 
dokonale plastická. Těsnicí schopnost především vodné disperze sodného bentonitu je 
velmi vysoká, je však náchylná k vyplavování. Doporučuje se proto injektáž každého vrtu 
ukončit cementovým mlékem, které vyplní konec vrtu, uzavře trhlinky vyplněné 
bentonitem a po zatvrdnutí zabrání jeho vyplavování. 

!"Suspenze jílu stabilizované chemicky patří do skupiny stabilních suspenzí. Do suspenze se 
přidávají deflokulační ztužující přísady. Používají se i tam, kde je třeba dotěsňovat menší 
póry, do kterých by již nepronikla jílocementová injekční směs. Pevnost těchto směsí bývá 
velmi nízká. 

!"Tuhnutí koloidních roztoků (tj. chemické směsi vyrobené z vodního skla) je založené na 
principu gelovatění vodního skla po přidání reaktiv. Vzhledem na velké zředění mají 
plastické gely výbornou schopnost pronikání do prachovitých zemin a jemnozrnných 
písků, pevnost proinjektované zeminy je však velmi malá. Jsou tedy vhodné pro 
dotěsňování. Těsnicí účinek jednoroztokové chemické směsi je tím lepší a trvanlivější, čím 
je větší odolnost vysráženého gelu proti vyplavování – proto se tento způsob často 



kombinuje s cementací, neboť cementovými injekcemi se gel usazený v dutinách a 
trhlinách horninového prostředí fixuje. Dvouroztoková silikatizace bývá úspěšná pouze 
v písčitých zeminách vzhledem k viskozitě vodního skla. Silikatizace se nedoporučuje 
v promrzávajících horninových partiích, protože pojivo se mrazem rozrušuje. 

Předpokládané množství v potřebném čase vtlačené injekční směsi (l/min) ovlivňují tyto 
okolnosti:  
!"Hloubka místa injektování horniny. – S rostoucí hloubkou lze zvyšovat množství (a tlak) 

injekční směsi v čase, protože se snižuje nebezpečí klakáže. Jako přibližný vzorec lze 
uvažovat, že v čase přípustné vtlačené množství Q injekční směsi v l/min odpovídá 
hloubce z místa injektování pod povrchem terénu v metrech.  

!"Výška hladiny podzemní vody nad místem injektování. 
!"Dosah působnosti zdroje injektování. 
!"Parametry vzájemného výměnného vztahu hornina/injekční směs (k - propustnost horniny 

pro danou směs a io - tzv. zpomalující gradient). 
 
Vodní tlakové zkoušky horninového prostředí 
Vodními tlakovými zkouškami zjišťujeme propustnost horniny. Uvádíme je v l/min/bm při 
určitém tlaku. Kromě hodnoty spotřeby vody v různých hloubkách pod povrchem území by se 
měl vodními tlakovými zkouškami alespoň orientačně zjistit charakter puklin – jejich výplň, 
stabilita výplně a výška tlaku, při kterém ještě nedochází k deformaci skalního podloží. Cílem 
průzkumné injektáže či vodní tlakové zkoušky je i stanovení hodnoty maximálního tlaku 
provozní injektáže. Ke srovnání, tj. zjištění, jak se mění propustnost horniny s hloubkou, 
slouží srovnávací tlaková zkouška v celém vrtu v každé etáži pokud možno stejným tlakem – 
zjišťujeme, ve kterém úseku dochází k vyplachování výplně puklin a ve kterém naopak 
k samotěsnicím účinkům. Postup vodní tlakové zkoušky je uspořádaný tak, aby se získala 
grafická závislost spotřeby vody na tlaku a vyhodnocení je na základě srovnání s typickými 
průběhy závislostí, např. v čistých puklinách, při vyplavování jílovité výplně či při násilném 
rozevírání puklin.  
Nahrazujeme-li vodní tlakové zkoušky již vlastním (tj. zkušebním) injektováním, nemusí být 
výsledky zkoušky propustnosti zkušební injektáže dostatečně přesné u první etáže 
doporučitelné sestupné metody – nemusí zde dojít k dokonalému proinjektování. I když je 
sestupná metoda pracnější než výstupná metoda, jsou její výsledky výrazně lepší, a to nejen u 
zkušební injektáže, ale i při vlastní realizaci injekčních prací. V puklinách dochází 
k odfiltrování vody a k usazování cementu na stěnách puklin. Cementová zrna přilnou ke 
stěnám puklin tak, že se je nepodaří vypláchnout vodou, ani když cement ještě nezačal 
tuhnout. Injekční zkoušky určí vhodné směsi, ekonomickou vzdálenost injekčních vrtů a 
potřebné hloubky vrtů. Na základě vodní tlakové zkoušky však nelze volit hustotu (tj. 
konzistenci) směsi. Na základě vodní tlakové zkoušky nebo zkušební injektáže a v závislosti 
na tíži nadložních vrstev se volí injekční tlak (v rozmezí jednonásobku až dvojnásobku tíže 
nadloží). Zacementování odzkoušených etáží zabraňuje unikání vody (či směsi) při tlakové 
zkoušce vzhůru a etáž se může zkoušet tlakem až na mez porušení. Za nejvhodnější délku pro 
zkušební injektáž a vodní tlakové zkoušky se považuje délka 3 m, pro provozní injektáž 5 m. 
V případě, že vrt prochází poruchovým pásmem, je třeba délku etáže zkrátit. Jestliže se navrtá 
otevřená puklina, což se projeví již ztrátou výplachové vody při vrtání, hloubení vrtu se 
přeruší a etáž se zainjektuje. Zkoušíme-li horninu vodou delší dobu různě vysokým tlakem, 
dochází ke zvětšení propustnosti. Při vyšším tlaku dojde k novému propláchnutí a 
opětovnému usazení jílové výplně a vytvoření nové ucpávky. Má-li jílová výplň možnost 
odplavení do vzdálenějších míst, stane se tak i při malých rychlostech proudění vody 
v puklinách. Při aplikaci na již proinjektovanou horninu si musíme uvědomit, že - tak jako u 
jiných kontrolních metod - ani vodní tlakové zkoušky nedávají absolutně spolehlivé výsledky. 



Dokumentace vrtání a injektování  
Klakážní jevy (tj. jde v principu o proudění v roztrhnuté hornině) je možné kontrolovat 
měřením deformací na hloubkových kontrolních bodech, sledováním rychlosti vrtání 
v závislosti na přítlaku a kroutícím momentu, jakož i sledováním množství proinjektovaných 
poloh např. při dalším postupu ražby na tunelové čelbě/přídi. Klakážní zkoušky by měly být 
neoddělitelnou součástí injekčního průzkumu zvláště v rozvolněných horninách či v polohách 
sedimentů, a to za účelem zjištění limitních injekčních tlaků a rychlosti sycení. Důležité je též 
(jako součásti klakážních zkoušek) sledování závislosti specifické rychlosti sycení (tj. podílu 
rychlosti sycení a injekčního tlaku) jak u cementobentonitových, tak i chemických směsí. 
Sledovat se mají během provádění prací všechny faktory, které mají vliv na tvorbu struktury 
injekční směsi s reologickými důsledky, a to: mez tekutosti wL,  objemová hmotnost suspenze 
γ, čas trvání hydratace v zásobníku, zda nevytéká někde injekční směs, čas a intenzita 
dezintegrace směsi. Ze srovnání křivek spotřeby vody v jednotlivých pořadích je možno 
usuzovat na účinnost injekčních prací a podle výsledků operativně zasáhnout, např. změnit 
složení injekční směsi. Zkušenosti získané během injekčních prací lze přenášet na další 
pracoviště pouze u stejných typů hornin. Různé typy hornin i při stejné propustnosti na běžný 
metr vrtu (zjištěné např. vodní tlakovou zkouškou) se mohou injektovat odlišně. Je to dáno 
charakterem horninového masivu, důležitým faktorem je úklon hlavních puklin, trhlin či 
vrstevních spár. Propustnost horniny bývá příznivější u strmých puklin, kde je rozvolnění 
horniny menší a kde je možno použít i vyšších tlaků. Oproti tomu téměř vodorovné uložení 
vrstev nedovoluje vyšší tlaky, než je tíže nadloží. Ve vyvřelých horninách jsou trhliny ve 
většině případů čistší a můžeme je až na malé výjimky injektovat vyšším tlakem. 
 
Průkazní zkoušky injekčních směsí 
U průkazních zkoušek staveb pozemních komunikací TKP 29 určují 3 závazné zkoušky pro 
směsi chemické a 5 závazných zkoušek pro směsi na bázi cementu (tj. suspenzí). Zkoušky 
však nejsou totožné s požadavky ČSN 73 2005, proto lze doporučit respektování obou 
předpisů a přihlédnout i k odborné literatuře a zahraničním normám. 
  
Kontrola proinjektované horniny  
Vodní tlakovou zkouškou je možné si předem ověřit přibližné množství a velikost trhlin, resp. 
pórů v daném horninovém prostředí. Pak lze vhánět do zkušebního vrtu vlastní injekční směs 
a porovnáním výsledků obou měření je možné určit optimální stupeň zředění injekční směsi. 
Specifickou ztrátou vody čili hltností horniny se klasifikuje hornina z hlediska propustnosti. 
Pokud aplikujeme některé chemické směsi (např. směs CITAL připomínající svou koloidní 
povahou i viskozitou vodu) do proinjektovaného prostoru, můžeme tuto chemickou injektáž 
považovat  za vodní tlakovou zkoušku, která nám charakterizuje předcházející injekční efekt 
docílený např. cementovou, jílocementovou či cementobentonitovou směsí. 
Stupeň zainjektování lze kontrolovat též mikroseismickým měřením. Před injektáží zjistíme 
řadou měření moduly pružnosti horniny. Po skončení injekčních prací měření zopakujeme. 
Seismografy umísťujeme vždy do stejných míst, rovněž tak explozivní nálože. 
Návrh rakouské normy ÖNorm B 4454 stanovuje povinnost vizuálního posouzení, případně  
kontroly přetváření zabezpečovaného stavebního díla vlivem injekčních prací. Pevnost 
proinjektované horniny musí být určena z požadavků na přípustné deformační změny, 
přičemž rozhodující podmínkou je spojení injekční směsi s nesoudržnou/rozvolněnou 
horninou v jeden kompaktní celek. 
 
Kontrolní měření  
Jakost těsnicí injektáže se kontroluje po 28 dnech od skončení injekčních prací v daném místě 
vodní tlakovou zkouškou v kontrolních vrtech. Deformace horniny se měří na hlubinném 



bodu, který je osazen v dříve zainjektovaném vrtu. Pro operativní řízení injekčních prací a pro 
závěrečné vyhodnocení je zapotřebí velkého množství údajů, jako je např. spotřeba vody při 
vodních tlakových zkouškách, spotřeba injekční směsi (injekčních hmot), počet a délka úseků 
vrtu podle jednotlivých pořadí, hloubka injekčních vrtů, injekční tlak apod. 
Zásadně odlišnou metodou zkoumání (použitelnou v různých fázích výstavby) proinjektované 
horniny je rentgenová difraktometrie. Vyhodnocení spektrální analýzy pevného (tj. 
proinjektovaného) tělesa horniny (resp. zeminy) může poukázat na  rozdíly např. mezi 
amorfní a krystalickou (či smíšenou krystalickou) strukturou zpevněné horniny, a tím i na její 
pevnostní charakteristiky v průběhu této dlouhodobé  zkoušky. Zkušební tělesa s amorfní 
strukturou vykazují pásová spektra a jsou při dlouhodobém zatěžování pod vlivem krípového 
přetváření. 
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