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INJEKTOVATELNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ 
POLYURETANOVÝCH PRYSKYŘIC 

    
Anotace  
Referát popisuje  výsledky pronikání injektážních materiálů do mostní konstrukce při injektáži 
pomocí polyuretanů. Uvádí teoretický výpočet a dosažené výsledky při injektáži v terénu. 
Hodnocený vzorek pochází z mostní konstrukce z tratě Čadca – Zwardoň v Slovenské republice. 
 
The paper describes attained results of penetration of grouting materials into the bridge body 
using grouting technology with PUR materials. It presents theoretical calculation and attained 
results from grouting works in situ. The evaluated sample comes from the railway bridge body of 
the line Čadca – Zwardoň in the Slovak Republic. 
 
1. Úvod 
Působení vnějších atmosférických a geologických vlivů na stavební konstrukce probíhá již v 
době výstavby objektů a dále po celé životnosti díla. Změny probíhají velmi pomalu. Činitelé  
působí trvale a mají destrukční vlivy na konstrukce vystavené působení přírodních sil. Jde 
zejména o účinky proudící vody, deště, větru, tepla, mrazu, slunečného záření atp. Konstrukce 
zatěžovaná dlouhodobě působením vnějších přírodních činitelů ztrácí své původní parametry. 
Nelze tedy počítat s tím, že stavební konstrukce a stavební materiály budou trvale stabilní v čase. 
 
2. Vliv hypergenních činitelů na  stavebních konstrukcí  
Zvětrávání konstrukce může být mechanické nebo chemické. 
- Činitelé mechanického zvětrávání jsou změny teploty nad i pod bodem mrazu, krystalizace 
látek vyloučených z roztoků a činnost živých organizmů.     
- Chemické zvětrávání pozměňuje látkové složení konstrukce. Je podmíněno přítomnosti vody a 
v ní pohlceného kyslíku a rozpuštěných kyselin případně jiných látek. 
Nejrozšířenější způsob zvětrávání stavební konstrukce je prosté rozpouštění části stavebních 
materiálů ve vodě. Jde zejména o vápenec, který je součástí každé malty ve starších konstrukcích. 
Chemicky čistá voda je rozpouštědlo, ve kterém jsou s různou úrovní rozpustné prakticky 
všechny látky. Avšak v přírodě se prakticky čistá voda nevyskytuje. V dešťových vodách, jejichž 
účinků jsou stavební konstrukce nejčastěji vystavená, se vyskytuje kyslík, oxid uhličitý, oxidy 
dusíku a jiné plynné látky ve vzduchu obsažené. Navíc tyto vody se chovají jako tzv. "hladové 
vody", které mají zvýšenou schopnost rozpouštět a vyluhovat vápenaté sloučeniny. Působení 
vody s rozpuštěným CO2 mění vápenec CaCO3 (uhličitan vápenatý) na Ca(HCO3)2 
(hydrogenuhličitan vápenatý), který je ve vodě desetkrát rozpustnější než normální uhličitan. 
Proces probíhá podle rovnice CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2. Takto vzniklý snadno 
rozpustný kyselý uhličitan vápenatý je z konstrukce snadno vyplavován. 
Stavební konstrukce postavená před více než 100 lety již ve většině případů nesou zjevné stopy 
působení hypergenních sil. Dochází k odnášení vápencové složky z konstrukce a k degradaci 
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maltoviny na písek. Dodateční nahrazování původního pojiva v mezerách a puklinách stavební 
konstrukce se provádí injekční technologií.  
 
3  Injektovatelnost stavebních konstrukcí.  
 
3.1. Zaplňování puklin polyuretany - teoretický propočet. 
Je-li pružný poloprostor rovnoměrně zatížen na ploše kruhu o poloměru r, je možné analogicky 
k postupu u obdélníka získat hledané veličiny integrací Boussinesqova řešení, tentokrát po 
kruhové oblasti. Po matematické stránce je řešení obtížnější (vede na eliptické integrály). Zde 
uvádím jen vztahy pro průhyb povrchu poloprostoru ve středu kruhu ε1 a na okraji ε0. 
Působí-li tlak vody nebo injekční směsi na stěny pukliny ve stavební konstrukci, stavební 
materiál se pružně stlačí a puklina se otevře. Pro určení hodnoty stlačení můžeme vyjít z rovnice  
Boussinesqua . 
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kde je: 
ε1 -  stlačení ve středu [m] 
ε0 -  stlačení při okraji [m] 
l   -  délka [m] 
r  -  poloměr působení tlaku [m] 
p  - tlak [MPa] 
E  - modul pružnosti [MPa] 
μ  - Poissonovo číslo[-]. 
 
Průhyb ve středu je tedy π/2 – násobkem průhybu okraje (tj. cca o 57 % větší). Působí-li 
v puklině průměrný injekční tlak až 15 MPa na plochu o poloměru 1,5 m a je-li modul pružnosti 
horniny 10 000 MPa, stlačí se pružný poloprostor ε1 = 0,29 mm podle výše uvedeného vzorce. 
Puklina, která je za nižších injektážních tlaků neinjektovatelná, se pak rozestoupí o dvojnásobek 
hodnoty stlačení poloprostoru uprostřed, to je v tomto případě o 0,58 mm, a může přijímat 
injekční směs. Přestane-li injekční tlak působit, dochází k sevření pukliny, což je provázeno 
stlačením již nainjektovaného prostoru. Dochází ke zpětnému vytláčení materiálů. Situace se 
nadále komplikuje tím, že polyuretany v případě pěnění vyvíjí tlak vlivem uvolňování CO2 - 
autoinjektáž. Tento mechanismus zhustí již vznikající polyuretanové struktury a zatláčí injekční 
materiály dál do přístupných struktur. 
Zkoušky schopnosti pronikání nebo injektovatelnosti injektážních materiálů v laboratorních 
podmínkách byly provedeny na modelu štěrbiny. Rozhodující pro schopnost pronikání injekčních 
materiálů jsou šíře štěrbiny a specifická injekční práce, která se mění v závislosti na různých 
šířkách štěrbin. Mezní šířka štěrbiny je hodnota, která ještě dovoluje injektovat injekční hmotu 



pomocí injekčního zařízení. Specifická injekční práce podává informaci o tom, kolik práce musí 
být vynaloženo, aby se vyplnil určitý objem štěrbiny. Stanovuje se při injekčním tlaku 0,1 a 3 
MPa a rychlosti proudění 0,5 a 2 m.s-1 v injekční sondě (metodika DMT - Carbotech Essen). Za 
mezní hodnotu se při tom považuje vykonání specifické injektážní práce 2 J/ml. 
 
 
3.2. Laboratorní výsledky  
 
Laboratorní výsledky injektovatelnosti organickominerálních injekčních materiálů 
Jako příklad uvádím injektovatelnost organickominerálního injekčního materiálu Geodur OM, 
Geodur VI a Geoflex. Při laboratorních zkouškách  materiál Geodur OM  bylo možno injektovat 
do štěrbiny o šířce 0,14 mm na celou vzdálenost, tj. na požadovaných 45 m. U štěrbiny o šířce 
0,04 mm bylo dosaženo proinjektování na vzdálenost pouhých 10 mm. Nejlepší injektovatelností 
se vyznačuje materiál Geodur VI. Obr.1. 
 
Laboratorní výsledky injektovatelnosti polyuretanových  PUR materiálů 
Zde jako příklad uvádím injektovatelnost PUR injekčního materiálu Bevedan / Bevedol NX, S a 
WF. Při laboratorních zkouškách materiál NX bylo možno injektovat do štěrbiny o šířce 0,04 mm 
na celou vzdálenost. Byla při tom spotřebovaná specifická injektážní práce mezi 1,4-2,1 J/ml. 
Nejlépe je injektovatelný materiál NX, který je možno injektovat do mezery 0,04 mm, při tom 
materiál WF je injektovatelný účinně pouze do mezery 0,14 mm.  
Injektovatelnost jednotlivých druhů injektážních materiálů typu PUR v horninovém a zeminovém 
prostředí uvádí Obr.2 
Andersson /1998/ provedl laboratorní zkoušku proudění polyuretanových materiálů v štěrbině a 
dosažené výsledky srovnal s vypočtenými hodnotami /Liu 1982/. Naměřené a vypočtené hodnoty 
platí pro prostředí nedeformované tlakem kapaliny. Pro injektáž polyuretanu do vzdálenosti 0,5 
m při šířce trhliny 25 µm potřeboval 12,5 minut. Tedy v tomto případě se jedná již o 
neinjektovatelné prostředí. Po zvětšení mezery na 75 µm na dosažení této vzdálenosti  potřeboval 
pouze 1,5 minuty. Naměřené laboratorní hodnoty jsou prakticky totožné. Žádný z autorů však  
nezvažoval vliv deformaci injektovaného prostoru na dosažený výsledek.  
 
3.3. Výsledky dosažené při injektáži v terénu 
Při prokazování účinnosti injektážních prací při injektáži železničních mostů na trati Čadca -
Zwardoň bylo požadavkem investora odvrtat v konstrukci jádrový vrt a prokázat proinjektování 
konstrukce a účinnost navržené technologie. Most byl postaven koncem 19. století z kamene 
z šedé droby. Za dobu existence došlo k jeho poškození mrazem a vymytím maltoviny. Vrubová 
izolace mostu byla zcela nefunkční. Za tohoto stavu se provedla oprava mostu pomocí 
polyuretanových pryskyřic Bevedol WF - Bevedan.  
Po opravě v konstrukci byl proveden jádrový vrt o průměru 78 mm. Horniny při makroskopické 
prohlídce jádra byly dokonale slepeny polyuretany. Z jádra jsem obdržel cca 10 cm dlouhý kus 
od firmy Carbotech Slovakia, který jsem podrobil důkladné analýze pro získání údajů o 
injektovatelnosti materiálů přímo z terénu.   
 
Makroskopický popis vzorku 
Horninový materiál šedá droba s ojedinělými valouny křemene, kompaktní, masivní bez zjevných 
dutin a otevřených pórů. Válcový vzorek byl tvořen dvěma kusy stavebního kamene, porušenými 



několika jemnými trhlinami a spojenými spárou, vyplněnou směsí písku, staré malty a 
vytvrzeného injekčního média. Injekční médium prostupovalo přes písek a přes maltovinu.  
Vzorek je prostoupen trhlinami s mocností až 30 mm s výplní polyuretanového injekčního 
materiálu, jemně zpěněného s četnými úlomky šedých hornin o průřezu 15 x 10 mm a světlých 
shluků vápence o velikosti 34 x 15 mm v průřezu. Polyuretanový materiál dokonale obklopuje 
úlomky a je dokonale přilnutý na stěně. Kolmo a šikmo na hlavní vyplněnou puklinu jsou 
orientované dvě paralelní až vlasové pukliny (aa) a jedna kolmá na osu vrtného jádra a na vlastní 
hlavní puklinu (bb)   
 
 
Výplň jemných puklin - makroskopický popis 
Systém (aa) - Pukliny jsou otevřené zřejmě tahově. Stěny drsné plochy rovné. Navazují na hlavní 
puklinu odkud je možno dokumentovat průnik polyuretanového pojiva.  
Výplň: až do mocnosti výplně cca 0,12 mm je možno sledovat průnik velmi jemně zpěněného 
polyuretanu  a to v celé mocnosti volného prostoru pukliny. 
Systém (bb) - puklina o mocnosti 1 mm je vyplněna zonální jemně zpěněnou polyuretanovou 
pěnou s mocností 0,22 - 0,31 mm a sleduje ji v celém průběhu pásek bílé látky. Bez analýzy nelze 
rozhodnout, zda se jedná o původní výplně puklin nebo injekční produkt v puklině.  
 
Výplně puklin – mikroskopický popis 
Válcový vzorek byl podélně rozříznut diamantovou pilou na dvě poloviny. Řez byl veden napříč 
spojovací spárou. Z jedné poloviny vzorku byla odříznuta destička o tloušťce 5 mm, vhodná pro 
mikroskopické pozorování. Jako pozorovací mikroskop byl použit mikroskop Olympus BX 50, 
vybavený fluorescenční UV lampou. 
 
Výsledky analýzy 
V polarizovaném odraženém světle není polyuretanová výplň jemných trhlinek v daném vzorku 
viditelná. Bylo proto využito intenzivních fluorescenčních vlastností polyuretanové injekční 
hmoty a materiál byl pozorován ve fluorescenčním záření. Jednotlivé trhliny ve studovaném řezu 
byly označeny čísly. Na snímcích trhliny je dobře patrné napěnění injekční hmoty v trhlině. U 
ostatních jemných trhlinek je přítomnost bublinek buď špatně rozlišitelná, nebo není zpěnění 
viditelné vůbec. Trhliny jsou vyplněny injekční hmotou v celé délce zkoumaného řezu. Na 
snímcích trhliny v jednom případě je zřetelně vidět konec postupu injekční hmoty trhlinou. Šířka 
trhliny v tomto bodě je 30 µm. Z další trhliny vystupuje injekční hmota ve studovaném řezu 
pouze v kratším úseku, cca 1,5 mm.   
Na snímcích je pozorovatelný mikroskopický fluorescenční obraz textury spáry. Textura 
materiálu prokazuje že polyuretanový materiál prostupuje plošně bývalou maltou a nahrazuje 
původní pojivo, vápno. V maltě došlo zejména k vymytí vápenaté složky vlivem kyseliny 
uhličité, která vzniká v ovzduší v důsledku přítomnosti CO2. Jde vlastně o proces obdobný 
vzniku krasových útvarů v přírodě. Konstrukce, z které byl vzorek získán má výše 100 let stáří a 
za tuto dobu tento proces v konstrukci proběhl. Zbyl tedy v konstrukci pouze písek bez pojiva, 
bez vápna. Tento písek po injektáži na obrázcích je dokonale spojen a vápenaté původní pojivo je 
nahrazeno polyuretanem. Dochází k prostorovému proinjektování zbytků původní malty.  
 
 
 
 



3.4. Závěry k injektovatelnosti hornin 
Bereme-li v úvahu teoretický výpočet injektovatelnosti pukliny dle Boussinesque, dosažené 
laboratorní  výsledky, podle kterých je možno injektovat materiál WF pouze do mezery 0,14 mm 
a výsledky z praxe při injektáži mostní konstrukce a změřené hodnoty šířek injektovaných trhlin 
systémem Bevedol WF - Bevedan, můžeme konstatovat že prokazatelně lze injektovat tímto 
materiálem do mezery o šířce 30 µm. Dosažení této hodnoty je způsobeno deformací 
injektovaného prostoru. Dojde k roztlačení puklin působením injekčního tlaku, po zastavení 
působení tlaku se puklina znovu uzavře. 
Hranice injektovatelnosti trhliny se posouvá z laboratorně prokázané hranice 0,14 mm na 
skutečně dosaženou hodnotu 0,03 mm, tedy o řád  - Obr.3. Toto zjištění významně může přispět 
při navrhování a projektování injekčních prací. Tato skutečnost je plně potvrzena i teoretickým 
matematickým propočtem. 
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