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SANACE ŽELEZNIČNÍHO NÁSPU TRATI HONTIANSKÉ NEMCE – 

KRUPINA 
 
Anotace: 
 
      V rámci sanace železniční trati Hontianské Nemce – Krupina byly akciovou společností 
UNIGEO a.s. Ostrava, divize SANEKO, v měsících srpen – září 2002, provedeny sanační 
práce na násypovém tělese v traťových úsecích  km 31,544 - 31,574, 33,610 - 33,670                        
a v km 33,670 - 33,760 a to technologií injektovaných horizontálních hřebíků TITAN 30/16, 
pro zvýšení pevnostních parametrů materiálových charakteristik zemin, budujících těleso 
náspu. Způsob sanace svou technologií provádění navazoval na teoretické analýzy, které byly 
prezentovány na konferenci v minulém roce.    
 
 
1. CHARAKTERISTIKA STAVU ŽELEZNIČNÍCH NÁSPŮ 
 
      Inženýrsko-geologickým průzkumem (Ekogeos, s.r.o. – 06/2001) drážních náspů                
na železniční trati Hontianské Nemce – Krupina byly registrovány deformace železničního 
svršku v úsecích žkm 31,544 – 31,574, žkm 33,610 – 33,670, žkm 33,670 – 33,760. V těchto 
úsecích bylo nutné pravidelné provádění urovnávání kolejnic z důvodu sedání železničních 
náspů. Podle odborných odhadů, uvedených ve zprávě IGP (Ekogeos, s.r.o. – 06/2001), 
dosahovaly celkové deformace maximálních hodnot až 40 cm. Lokálně byly taktéž 
registrovány plošné sesuvy a vytláčení svahů. 
 
      Příčinou deformací bylo intenzivní provlhčování jílovitých zemin převážně měkké až tuhé 
konzistence charakteru středně plastických jílů a  písčitých jílů, tříd CS až CI. Situaci ještě 
více komplikovala vysoká hladina podzemní vody v tělesech násypů, kde materiály budující 
tělesa náspů byly prakticky plně saturovány vodou (Sr →  1), přičemž přetvárné vlastnosti 
zemin tělesa náspu se pohybují na hranici Eoed = 3 – 4 MPa. Vlivem popsaných příčin je 
taktéž významně snížena únosnost zemní pláně, proto docházelo ke vtlačování konstrukčních 
vrstev náspu do podloží.    
 
 
2. NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE SANAČNÍCH PRACÍ 
    
      Z uvedené charakteristiky stavu drážních náspů a z praktické nemožnosti sanovat celé 
zemní těleso náspu, byl proveden alternativní návrh způsobu sanace, který je založen                    
na kombinaci stabilizačních metod, zpevňující zeminy tělesa náspu i zemní pláně.  
 
2.1. Pískové piloty 
 
      Za účelem konzolidace nasycených zemin bylo navrženo provedení pískových pilot 
průměru 200 mm, délek 8 metrů a to po obou stranách koleje s roztečí 2 metry                        



a ve vzdálenosti jednotlivých řad 2,5 metru. Pro zlepšení materiálových charakteristik zemní 
pláně konzolidačním zpevněním byla jejich hloubka volena tak, aby báze pilot dostatečně 
zasahovala do geologického prostředí zemní pláně. Geometrické vymezení pískových pilot 
vycházelo z provedených výpočtů parametrů konzolidace   (Aldorf/2001), jenž byly 
prezentovány na semináři v roce 2002. Z těchto výpočtů byl učiněn závěr, že konzolidace 
podloží při vzdálenosti pilot 2R = 2 m proběhne během 2 měsíců v úrovni Ucelk = 85 %, což je 
dostatečné pro konzolidační zpevnění. Tím bude dosaženo zvýšení stupně konzistence 
pelitických zemin z měkké na tuhou a snížen negativní vliv pórových tlaků. 
 
2.2. Vápenné piloty 
 
      Za účelem zpevnění pelitických zemin násypového tělesa i zemin přípovrchových 
geologických vrstev zemní pláně bylo navrženo provedení svislých vápenných pilot, kde 
výplň pilot prostřednictvím iontového působení na vodní obaly jílových částic v zemině měla 
snížit vlhkost a zvýšit stupně konzistence dotčených konstrukčních vrstev drážního náspu              
i podloží.  
 
      Vápenné piloty byly navrženy v ose koleje uprostřed, vždy mezi dvojicemi pískových 
pilot, a to v délce 8 metrů s průměrem piloty 200 mm. Jejich geometrické umístění mezi 
dvojicemi pískových pilot kromě výše uvedených sanačních účinků, ještě zvýší samotnou 
účinnost konzolidačních pískových pilot.   
2.3. Zpevnění aktivní vrstvy podloží technologií hřebíkování 
 
      Za účelem zpevnění aktivní zóny podloží, která je vzhledem k možnostem pískových pilot 
obtížně konzolidovatelná, z důvodu malého přitížení v horní části pilot, bylo navrženo 
provedení 2 řad horizontálních zeminových hřebíků TITAN 30/16, provedených technologií 
ISCHEBECK (vrtání s cementovým výplachem). 1. řada byla navržena cca 30 cm                 
pod spodní hranou konstrukčních psefitických vrstev železničního svršku a 2. řada, 
s umístěním na druhé stravě drážního náspu, ve svislém směru 1 metr pod horní řadou 
hřebíků. Hřebíky byly navrženy v délkách 5 metrů (horní řada) a 7,5 metru (spodní řada 
hřebíků) s roztečí jednotlivých hřebíků v řadě 1,5 metru, shodně pro obě dvě řady. 
 
      Po zabudování hřebíků bylo vypočteno zvýšení soudržnosti na výpočtovou hodnotu                        
cd = 40 kPa a zvýšení modulu přetvárnosti hřebíkované aktivní vrstvy na hodnotu                        
Ed = 7,2 až 9,6 MPa. Toto zvýšení modulu přetvárnosti zemní pláně zvýší únosnost na plání 
spodku na velikost Ed = min. 60 MPa (výpočet dle metodiky vícevrstvého prostředí dle 
Pokrovského). Tato hodnota únosnosti již pro provoz železniční trati plně dostačuje.    
    
 
2.4. Odvodnění tělesa náspu pomocí HOV 
 
      Z titulu snížení hladiny podzemní vody na úroveň paty pískových pilot bylo navrženo 
provedení subhorizontálních odvodňovacích vrtů délky 25 metrů, a to v jedné řadě s roztečí 
HOV v řadě 15 metrů. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
obr č. 1: Způsob sanace tělesa náspu 

 
 
 
 



3. PROVEDENÉ SANAČNÍ PRÁCE 
 
      Na základě návrhu způsobu sanace drážních náspů železniční trati Hontianské Nemce – 
Krupina byly ve spolupráci akciové společnosti UNIGEO Ostrava, divize SANEKO                      
a společnosti CARBOTECH, v termínu  27.8.2002 – 27.9.2002, provedeny sanační práce              
na násypovém tělese v traťových úsecích  km 31,544 - 31,574, 33,610 - 33,670 a v km 33,670 
- 33,760 a to technologií injektovaných horizontálních hřebíků TITAN 30/16, pro zvýšení 
pevnostních parametrů materiálových charakteristik zemin, budujících těleso náspu.  
 
      Vrtání horizontálních vrtů pro zeminové hřebíky bylo prováděno hydraulickou vrtací 
soupravou Morath, vybavenou vrtacím kladivem HBL 21. Tato vrtací souprava dovoluje 
provádět  injektáž hřebíků cementovou směsí při současném zavrtávaní tyčí TITAN 30/16, 
čímž je dodržen předepsaný technologický postup způsobu zhotovení hřebíků technologií 
ISCHEBECK.  
 
      Injektáž zeminových hřebíků byla realizována injektážním čerpadlem typu IBO-REP.            
Používaná cementová směs injektáže byla připravována z portlandského cementu PC 32,5 R, 
s vodním součinitelem v/c = 0,5  (100 kg cementu , 50 l vody), při maximálním injektážním 
tlaku  15 bar. 
 
Tabulka č. 1: Přehled délek skutečně provedených zemních hřebíků a průměrné spotřeby  
                       cementové směsi na 1 metr délky hřebíku 

    
       
       
                 Skutečné délky zemních hřebíků  
  

  

                 Skutečné průměrné spotřeby cementové směsi Pc 32,5/1m hřebíku   
       
 Úsek 31,544 - 31,574 km    
 etáž počet 

hřebíků 
délka hřebíku 
(m) 

celková délka hřebíků 
(m) 

skutečná průměrná 
spotřeba  

 

     směsi/1 m hřebíku  
 č.1 12 5 60 27,8 kg/m hřebíku  
 č.2 12 6 72 27,8 kg/m hřebíku  
 Úsek 33,610 - 33,670 km    
 etáž počet 

hřebíků 
délka hřebíku 
(m) 

celková délka hřebíků 
(m) 

skutečná průměrná 
spotřeba  

 

     směsi/1 m hřebíku  
 č.1 27 8,5 229,5 15,2 kg/m hřebíku  
 č.2 27 10 270 15,2 kg/m hřebíku  
 Úsek 33,670 - 33,760 km    
 etáž počet 

hřebíků 
délka hřebíku 
(m) 

celková délka hřebíků 
(m) 

skutečná průměrná 
spotřeba  

 

     směsi/1 m hřebíku  
 č.1 41 7 287 15,3 kg/m hřebíku  
 č.2 41 8,5 348,5 15,3 kg/m hřebíku  

  
 



3. ZÁVĚR 
 
      Předmětem příspěvku je prezentace návrhu a následné realizace alternativního způsobu 
sanace drážních náspů na železniční trati Hontianské Nemce – Krupina v traťových úsecích 
 km 31,544 - 31,574, 33,610 - 33,670  a v km 33,670 - 33,760. 
 
      Realizovaným inženýrsko-geologickým průzkumem drážních náspů byly registrovány 
deformace železničního svršku v úsecích žkm 31,544 – 31,574, žkm 33,610 – 33,670,                        
žkm 3,670 – 33,760. V těchto úsecích bylo nutné pravidelné provádění urovnávání kolejnic 
z důvodu sedání železničních náspů. Podle odborných odhadů, dosahovali celkové deformace 
maximálních hodnot až 40 cm. Lokálně byly taktéž registrovány plošné sesuvy a vytláčení 
svahů. 
 
      Z uvedené charakteristiky stavu drážních náspů a z praktické nemožnosti sanovat celé 
zemní těleso náspu, byl proveden alternativní návrh způsobu sanace, který je založen                    
na kombinaci stabilizačních metod, zpevňující zeminy tělesa náspu i zemní pláně v podobě 
provedení pískových a vápenných pilot, horizontálních hřebíků TITAN, subhorizontálních 
odvodňovacích vrtů a komplexního povrchového odvodnění. Z navržených sanačních prací 
byla vypuštěna realizace pískových pilot. Provedení subhorizontálních odvodňovacích vrtů 
bude realizováno v budoucnu.   
 
      Především sanace horizontálními hřebíky TITAN je způsob, kdy není nutné v rámci 
sanace odstraňovat železniční svršek a zavádět úplnou výluku koleje, což by sebou neslo 
obrovské finanční zatížení. Metoda hřebíkování je technologicky i finančně nenáročná, 
přičemž její sanační funkce je významná. Z výsledků provedené sanace lze říci, že použitá 
koncepce sanačních objektů svou kvantitou a kvalitou je staticky i stabilitně spolehlivá                 
a bezpečná a plně řeší  popsanou problematiku nadměrných deformací a nízké únosnosti  
drážních náspů  a zemní pláně na těchto úsecích.    
 


