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ZPEVŇOVÁNÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA NÍZKOTLAKOU INJEKTÁŽÍ 

A SYSTÉMEM HELIFIX 
 
Anotace 
Příspěvek popisuje zpevňování cihlového zdiva starého továrního komínu v Teplicích nad 
Metují, které bylo provedeno zpevňovací injektáží polyuretanovou pryskyřicí Bevedan-
Bevedol WF a dodatečným zpevněním zdiva systémem Helifix. 
 
The paper describes reinforcement of the old brick and mortar smoke stack wall at Teplice 
nad Metují. The wall was reinforced by grouting technology with polyurethane grouting 
materials Bevedol – Bevedan WF and by reinforcement system Helifix. 
 
Úvod 
Ve svém příspěvku bych chtěl popsat a zhodnotit zkušenosti získané při zpevnění zdiva 
starého cihlového komínu v areálu bývalé provozovny  tírny lnu v Teplicích nad Metují. 
Zpevnění zdiva bylo provedeno technologií nízkotlaké plošné injektáže polyuretanovou 
pryskyřicí Bevedan – Bevedol WF v kombinaci s dodatečným zpevněním zdiva systémem 
HELIFIX. 
 
1. Popis stávajícího stavu komínu 
Jedná se o 40 m vysoký komín z cihelného zdiva. Zdivo komínu v úrovni 0,0 až 34,0 m má 
tvar pravidelného osmiúhelníku, v úrovni 34,0 až 40,0 m pak tvar kruhový s průměrem 2,0 m. 
Komínové zdivo bylo v úrovni 29,0 m až 40,0 m značně  narušené zejména dlouholetým 
působením povětrnostních vlivů. Zdivo zde bylo porušeno vodorovnými i svislými trhlinami, 
v mnoha místech byla značně rozrušena zdící cementová malta do hloubky až 150 mm, velký 
počet cihel byl popraskán a v některých místech byly části cihel zcela vypadané. Většina 
ocelových stupadel byla uvolněna. Komínové zdivo bylo takto nejvíce porušeno v úrovni 34,0 
až 40,0 m. Stávající betonová komínová hlava byla velmi popraskána a rozrušena. 

 
2. Projektové řešení zpevnění komínového zdiva v úrovni 29,0 až 40,0 m 
Projektovou dokumentací bylo stanoveno, že komínové zdivo bude v úrovni 29,0 až 40,0 m 
zpevněno technologií plošné injektáže zdiva polyuretanovou pryskyřicí Bevedan-Bevedol 
WF, v úrovni 34,0 až 40,0 m, tzn. v nejvíce porušené části komínu, bude po provedení 
zpevňovací injektáže ještě provedeno dodatečné zpevnění zdiva systémem Helifix – 
výztužnými pruty HeliBar ∅  6 a 8 mm, osazovaných do tmelu HeliBond MM2. V projektové 
dokumentaci byl také jednoznačný požadavek demontovat stávající komínovou hlavu a 
zhotovit novou železobetonovou hlavu. Zpevnění zdiva systémem Helifix bylo projektem 
detailně řešeno. Detailní řešení zpevnění zdiva injektáží polyuretanovou pryskyřicí Bevedan-
Bevedol WF však projekt nestanovil a proto bylo dořešeno zpracováním detailního 
technologického postupu nízkotlaké injektáže. 
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3. Pracovní postup zpevnění komínového zdiva 
Veškeré práce na komíně musely být provedeny specialisty pro práce ve výškách pomocí 
horolezecké techniky. Proto bylo velmi důležité dobře zaškolit vybranou spolupracující 
skupinu těchto specialistů pro přípravu a provedení plošné injektáže zdiva pryskyřicí 
Bevedan-Bevedol WF. Injektáž byla úspěšně zvládnuta ve spolupráci s firmou Pleskač ze 
Svobody nad Úpou, zpevnění zdiva systémem Helifix pak ve spolupráci s firmou STADO 
z Děčína. 
 
Práce byly provedeny následujícím postupem: 
 
- Demolice a snesení stávající betonové komínové hlavy 
- Příprava zdiva před provedením plošné injektáže. Zdivo bylo v úrovni 29,0 až 40,0 m 

zednickým způsobem opraveno a celoplošně přespárováno cementovou maltou. 
- Provedení injektážních vrtů a osazení injektážních pakrů 
- Provedení plošné nízkotlaké injektáže zdiva pryskyřicí Bevedan-Bevedol WF 
- Dodatečné zpevnění zdiva v úrovni 34,0 až 40,0 m systémem Helifix 
- Zhotovení nové železobetonové komínové hlavy 
- Demontáž injektážních pakrů, očištění zdiva od zbytků vytvrzené pryskyřice, zatmelení 

ústí injektážních vrtů cementovou maltou. 
- Mechanické očištění zdiva v úrovni 27,0 až 40,0 m a provedení nátěru zdiva akrylátovým 

nátěrem. 
 
4. Technologický postup nízkotlaké injektáže zdiva polyuretanovou pryskyřicí 

Bevedan-Bevedol WF 
 
• Injektážní vrty ∅  14 mm, délka 300 – 400 mm, vrtány úpadně pod úhlem cca 30 – 45 o od 

svislice, vzájemná rozteč vrtů svisle i vodorovně  500 mm, rozmístění vrtů šachovité, 
celkově navrtáno 220 vrtů 

• Osazení injektážních jednoduchých mechanických pakrů 13/150 mm a 13/300 mm 
• Provedení plošné nízkotlaké injektáže polyuretanovu pryskyřicí Bevedan-Bevedol WF. 

Injektáž prováděna sestupně. Pro injektáž použito elektrické čerpadlo DV 97, které bylo 
umístěno ve výšce 25 m na manipulační plošině MP 27, injektážní čerpadlo obsluhoval 
technik společnosti CarboTech-Bohemia s.r.o., divize Grouting. Maximální injektážní tlak 
do 1,0 MPa. Průměrná spotřeba pryskyřice činila 1,8 kg/vrt. Injektážní práce na komíně 
byly provedeny specialisty pro práce ve výškách pomocí horolezecké techniky pod 
přímým vedením technika společnosti CarboTech-Bohemia s.r.o., divize Grouting. 

• Spojení mezi obsluhou injektážního čerpadla a pracovníky provádějícími injektáž na 
komíně bylo zajištěno krátkovlnnými vysílačkami. 

 
Závěr 
Provedením plošné injektáže polyuretanovou pryskyřicí Bevedan-Bevedol WF a provedením 
systému Helifix bylo docíleno požadovaného zpevnění zdiva včetně dodatečného ukotvení 
ocelových stupadel. Zpevňovací injektáž byla provedena beztlakově, při injektáži 
polyuretanová pryskyřice velmi dobře pronikala do porušeného zdiva.  
Provedením prací bylo ověřeno, že díky kvalitní technologické přípravě, dobrému 
technickému vedení a dobrou spoluprací různých specialistů lze úspěšně a bezpečně aplikovat 
moderní metody zpevňování zdiva i v tak extrémních podmínkách, jakým bezesporu 
zpevňování komínu v Teplicích nad Metují bylo. 
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Obr. 1 Detail porušeného zdiva kolem ocelového stupadla 

 

 
Obr. 2 Porušené zdivo pod komínovou hlavou 

 

 
Obr. 3 Porušené zdivo kruhové části komínu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 4 Příprava komínového zdiva pro provedení plošné injektáže 



PROVÁDĚNÍ PLOŠNÉ INJEKTÁŽE ZDIVA (obr. 5 - 9): 
 

 
Obr. 5  

 

 
Obr. 6 
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Obr. 8 

 
Obr. 9 



 
Obr. 10 Původní stav komínové hlavy a zdiva 

 

 
Obr. 11 Betonáž nové železobetonové komínové hlavy 

 


