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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 . 
 
                    2 . p . r(1-μ2)    
 ε1  =  ────────                                                           
        E                    
 
   
 
                     4 . p . r(1- μ2) 
            ε0  =  ────────                                                       
                            πE                         
 
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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ZKUŠENOSTI Z PRVNÍCH APLIKACÍ A Z VÝVOJE TECHNOLOGIE 
SANACE POŠKOZENÝCH STROPŮ ZE STROPNÍCH DESEK HURDIS 
 
Anotace: 
Referát popisuje zkušenosti z vývoje technologie sanace poškozených stropů ze stropních 
desek Hurdis. Uvádí dosažené výsledky z aplikace při sanaci stropu Základní umělecké školy 
v Bruntále. 
 
The paper describes attained results from the development of new  technologie for the repairs 
of damaged brick slab roofs Hurdis. It presents attained results from the first application of 
the repair of brick slabs roof at the Bruntál Basic Scholl of Art. 
 
 
V posledních letech se v několika desítkách případů projevila u stropů z keramických stropnic 
Hurdis havárie, spočívající ve smykové poruše stojin stropnic s následkem odpadnutí jejich 
dolní části. Tyto havárie jsou důvodem, proč se k nim  v poslední době vyjadřuje řada 
odborníků.  Pro své důsledky jsou také předmětem zájmu veřejnosti, zejména majitelů objektů 
se zmíněnými stropy. 
Stanovení příčin jednotlivých poruch prováděla a provádí pro různé případy řada odborníků. 
Věříme, že mechanismus havárií bude úsilím těchto pracovníků dokonale popsán a stanovena 
tak pravidla pro výrobu, projektování a montáž hurdisek, která zaručí pro budoucnost trvalou 
bezpečnost těchto konstrukcí. 
Ať jsou však příčiny těchto havárií jakékoliv, faktem zůstává, že v ČR jsou nyní v provozu 
rozsáhlé plochy stropních konstrukcí se zabudovanými „hurdiskami“, které mohou být 
v budoucnosti blízké  ale i vzdálenější zdrojem nebezpečí, které ohrožuje zdraví i životy lidí. 
Jde zejména o stropy  v různých veřejných budovách (úřady, školy, nemocnice apod.) a 
v různých typech obytných staveb. Při tom doposud používané technologie na opravu jsou 
pasivní, provádí se pouze zajištění zabudováním nového podhledu pod porušený strop.             
Vzniká proto otázka, zda existuje možnost, jak tyto stropy dodatečně účinným způsobem 
zajistit a odstranit tak hrozící nebezpečí. 
Pracovníci stavebních fakult, VŠB TU FAST Ostrava , VUT FAST Brno a  firma CarboTech- 
Bohemia s.r.o navrhli technologii zajištění hurdiskových stropů pomocí speciálních  
zpěněných polyuretanových  materiálů, které by bylo možno vstřikovat v kapalném stavu do 
dutin zabudovaných hurdisek. Tento vstříknutý materiál v zápětí zpění, po zpěnění ztvrdne a 
slepí stěny vyplněných dutin stropnic a tím zajistí požadovanou pevnost a stabilitu již 
porušeného stropu. 
Řešení je zaměřeno na výzkum možností sanovat stropy, které ještě nehavarovaly, ale kde 
toto nebezpečí reálně hrozí (projevují se již praskliny apod.). Hlavní myšlenkou je vyplnit 
některé dutiny stropnic zpěněným materiálem, který zajistí trvalé spojení horní a spodní 
příruby stropnic i když dojde k prasknutí stojin. Lze předpokládat, že tuhost výplně a její 
tepelně -izolační vlastnosti ovlivní dlouhodobé chování stropních desek. 
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Postup a výsledky výzkumu 
Ve spolupráci výše uvedených organizací byl zpracován postup vývoje metody zajištění 
stropů a sestaven níže uvedený  výzkumný program:  
- výběr nejvhodnější pěnové hmoty a stupně jejího napěnění 
- výzkum chování stropnic Hurdis vyplněných z části nebo zcela polyuretanovou pěnou 

v porovnání s nevyplněnými kusy 
Cílem tohoto výzkumu bylo prokázat, zda a v jaké míře vyplnění stropnic napěněnou 
polyuretanovou hmotou ovlivní jejich odolnost v provozu. To bylo posouzeno podle 
charakteru porušení při zatěžování normovaným způsobem s požadavkem, aby nedocházelo 
k náhlému odpadnutí dolní části stropnic. 
 
Výběr nejvhodnější pěnové hmoty a stupně napěnění 
Provedli jsme návrh vhodných materiálů pro vyplnění stropnic z široké škály existujících 
materiálů na bázi polyuretanových pěn. Na materiál byly kladeny tyto požadavky: 
-  aplikovatelnost materiálu injektážní technologií se standartně používanou aplikační 

technikou 
-      malý vnitřní tlak materiálu ve fázi pěnění 
- dobrá přídržnost 
Bylo provedeno zkušební vyplnění stropnice Hurdis celkem čtyřmi druhy vybraných 
materiálů. V návaznosti na vyplnění byly  provedeny na FAST VŠB-TU Ostrava zkoušky 
přídržnosti zpěněných materiálů k vnitřnímu povrchu stropnic Hurdis. Cílem zkoušek bylo 
stanovit mezní napětí při odtrhu pěny od povrchu stropnic nebo napětí při porušení pěnové 
výplně. Zkoušky byly provedeny na speciálním přístroji, sestrojeném pro tento účel. 
 
Postup zkoušení 
Byly odzkoušeny 4 navržené typy polyuretanových pěn. Vyplněné komůrky pak byly na 
FAST rozřezány na vzorky cca 100 mm dlouhé a ty byly zkoušeny do porušení.  
 
 
Obr 1. Zkouška pevnosti v tlaku na prvek                  Obr 2. Zkoušky pevnosti v tahu spoje  
           Hurdis vyplněno napěněnou                                        Hurdis vyplněný napěněnou     
           pryskyřicí Ongrosil 016                                               pryskyřicí Ongrosil 016                                             
 

                                   
 

 

Ve spolupráci se stavebními fakultami byl nejprve z několika typů materiálů vybrán jako 
nejvhodnější Ongrosil 16, který byl  specielně formován aby  vykazoval dobrou přídržnost ke 
střepu, dobrou tahovou pevnost a má i další příznivé vlastnosti (je velmi lehký, je samo 



zhášivý, dobře snáší zvýšenou teplotu a při napěňování nevytváří tlak na stěny již porušených 
Hurdis). 
 
Metodický postup realizace 
Na základě uvedených výsledků byl zpracován metodický  postup pro aplikaci technologie, 
který sestává z dále uvedených kroků:  
1. Stavebně-technický průzkum stropů Hurdis - provádí příslušná autorizovaná osoba 
2. Projekt sanace stropů Hurdis, stavební povolení - provádí příslušná autorizovaná osoba 
3. Technologie a provedení včetně písemné zprávy o provedení  
4. Kontrolní zkoušky při provádění sanačních prací včetně písemného vyhodnocení 
5. Zpráva pro kolaudaci 
 
První ověření technologie dodatečného zpevnění stropnic HURDIS v Základní umělecké 
škola v Bruntále 
V lednu roku 2002 byly v jedné z učeben ve 2. NP budovy školy zpozorovány praskliny na 
stropě, které jednoznačně signalizovaly poruchy stropu. Hrozilo nebezpečí náhlého odpadnutí 
značných ploch spodní části stropnic a tím ohrožení bezpečnosti osob i majetku. 
Budova Základní umělecké školy byla postavena v 17. století. Jde o volně stojící zděnou 
budovu, která byla v minulosti součástí zámeckého komplexu. Budova je zařazena do 
seznamu kulturních památek České republiky. Původní zchátralé dřevěné stropy byly v roce 
1997 nahrazeny hurdiskovými stropy ze stropnic CSD HURDIS 2-120/25, ukládaných do 
dvojitých patek CSD HURDIS 2 pa-25. Ve skladbě stropu nad 2. NP bylo provedeno 
vyrovnání povrchu stropnic vrstvou cementové malty tloušťky 25 – 30 mm. Cementová malta 
byla na povrch stropnic kladena bez oddělující vrstvy. 
 
Postup řešení sanace porušených stropnic 
1. Provedení stavebně-technického průzkumu stropu, diagnostického měření a stanovení 

stupně porušení stropnic. 
2. Zpracování prováděcího projektu sanace, který stanovil, na základě skutečností zjištěných 

při průzkumu, zejména rozsah vyplňování stropnic, počet vyplňovaných dutin, množství 
pryskyřice, které je nutné vpravit do jedné dutiny a rozsah kontrolních zkoušek. 

3. Stavební řízení – na základě projektu sanace stropu vydal stavební úřad v Bruntále 
schválení Ohlášení stavebních úprav. 

4. Provedení vlastní sanace dle prováděcího projektu. Provedení kontrolních zkoušek tj. 
vyplňování předepsaného počtu zkušebních stropnic, ze kterých byly následně nařezány 
zkušební vzorky. 

5. Vyhodnocení zkušebních vzorků a statistické vyhodnocení pevnostních parametrů výplně 
stropnic. 

 
Rozsah provedené sanace 
Sanace části stropů nad 2. NP byla provedena ve 2 etapách. V první etapě v květnu 2002 byla 
provedena sanace stropu hudebního salonu v ploše 108 m2, ve druhé etapě v srpnu 2002 byla 
provedena sanace stropů v dalších osmi místnostech v ploše 145,8 m2. V obou etapách bylo 
prováděno vyplnění dvou krajních dutin každé stropnice, do každé dutiny bylo vtlačeno 0,34 l 
pryskyřice Ongrosil 016. Celkově bylo v obou etapách vyplněno 827 ks stropnic Hurdis. 
 
Popis technologie sanace stropnic HURDIS 
1. Vytýčení polohy ocelových I profilů ve stropní konstrukci detekčním přístrojem Bosch 

DMO 10. Osy ocelových nosníků byly vyznačeny na stropě barevnou křídou. 
2. Zajištění bezpečnosti 



V místě provádění prací byla vždy část stropu před vrtáním plnicích otvorů a před 
vyplňováním pryskyřicí podepřena bednicími deskami a mechanickými stojkami PERI. 
Vrtné a výplňové práce byly prováděny z pojízdného lešení HAKI, v menších 
místnostech pak ze zednických pracovních plošin. 

3. Částečné odstranění omítky a obnažení spodní plochy stropnic 
4. Vyznačení přesných poloh plnicích vrtů 

pomocí příložné šablony tak, aby plnicí vrty byly vrtány vždy do středu vyplňovaných 
dutin. 

5. Provedení vrtacích prací 
Do každé vyplňované dutiny byl navrtán jeden plnicí otvor ∅  10 mm šikmo nahoru, pod 
úhlem 45 o, ve vzdálenosti 50 mm od patky HURDIS. Vrtání otvorů bylo zásadně 
prováděno pouze rotačně bez příklepu vrtacím kladivem Bosch GBH 4. Vrtání otvorů 
bylo prováděno přerušovaně tak, aby bylo možné vizuálně pozorovat vznik případných 
trhlin nebo prasklin na vrtané stropnici. Konkrétně se vždy vrtalo cca  15 vteřin a 5 – 10 
vteřin byl kontrolován vznik případných trhlin. 

6. Vyplňování stropnic pryskyřicí Ongrosil 016 
Vyplňování dutin stropnic bylo provedeno elektrickým injektážním čerpadlem typu DV 
97. Aby bylo možné přesně odečítat čerpané množství pryskyřice, byly původní nádržky 
čerpadla nahrazeny plastovými odměrnými válci o objemu 2 l. Injektážní pistole byla 
opatřena dvojitým směšovačem typu KEENIX a plnicí polyetylenovou trubičkou 8/6 mm 
délky  1300 mm. Ihned po načerpání předepsaného množství pryskyřice do dutiny byl 
plnicí otvor uzavřen pryžovou kónickou zátkou, aby nedocházelo k vytékání pryskyřice 
z plněné dutiny. 

7. Provedení kontrolních zkoušek 
Při vyplňování dutin byla průběžně prováděna  kontrola reakce pryskyřice Ongrosil 016 a 
kvality pryskyřice po jejím napěnění a vytvrzení. Vždy při zahájení a ukončení 
vyplňování byla vyplněna zkušební stropnice Hurdis. Z těchto zkušebních stropnic byly 
později připraveny zkušební vzorky pro laboratorní ověření pevnostních parametrů 
výplně dutin. 
Odtrhové zkoušky a jejich vyhodnocení bylo provedeno v září 2002 na pracovišti katedry 
stavebních hmot a hornického stavitelství stavební fakulty VŠB-TU v Ostravě. Naměřené 
hodnoty přídržnosti pryskyřice ke keramickému střepu stropnic bezpečně vyhověly 
požadavkům stanoveným v prováděcím projektu sanace. 

 
Získané zkušenosti a poznatky 
1. Předností technologie je rychlé a šetrné provedení sanačních prací. Zásah do konstrukce 

stropu je minimální, do každé stropnice jsou rotačně vrtány pouze 2 plnicí otvory  
∅  10 mm. Provedením sanace se nijak nezmění výška stropu ani vzhled stropu. Plnicí 
otvory lze po vytvrzení pryskyřice jednoduše očistit a zapravit maltovou směsí. 

2. Vyplňováním dutin ve stropnicích dochází rovněž ke zpevnění styku stropnice – patka. 
3. Při aplikaci technologie je velmi důležité přesně dodržovat technologickou kázeň, 

maximální pozornost je nutné věnovat průběžné kontrole reakce a kvalitě výplňové 
pryskyřice. 

4. Z důvodu možného sčítání napětí při naplnění obou dutin stropnice ihned po sobě je nutné 
plnit každou stropnici ve dvou krocích. V prvním kroku plnit všechny první dutiny většího 
množství stropnic a teprve s časovým odstupem minimálně 20 minut pokračovat v plnění 
druhých dutin. vyplňovaných  stropnic. 

5. Práce by měly být vždy prováděny za stálého dozoru zodpovědného technika. 
 



Technologie je chráněna průmyslovým vzorem.Podporu základního výzkumu sanační metody 
poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Technologie byla úspěšně oponována a byla 
doporučena oponentní komisí k další realizaci. 
 

 
Obr. 3  Dílenská zkouška plnění stropnic  Hurdis polyuretanovou pěnou 

 

 
Obr. 4  Provozní ověření technologie v Bruntálu 
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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. 
 



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 

 

 
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 

 

 
Obr. 7 



 
Obr. 8 

 
Obr. 9 



 
Obr. 10 Původní stav komínové hlavy a zdiva 

 

 
Obr. 11 Betonáž nové železobetonové komínové hlavy 
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INJEKČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 
INJEKČNÍ HADICE PREDIMAX 

 
Abstract 
Velkým problémem spodních staveb objektů je zajištění jejich kvalitní a trvanlivé izolace 
proti podzemní vodě. I při využití kvalitních hydroizolací může vlivem jejich poškození 
docházet k průsakům vody do podzemních částí objektů. Je vhodné s touto eventualitou 
počítat dopředu a již ve fázi výstavby zabudovat do konstrukce pojistný systém, který při 
výskytu vlhkosti v objektu umožní její rychlé odstranění. Takovou možnost nabízejí injekční 
hadice PREDIMAX, které umožňují dodatečné utěsnění pracovních spár betonových 
konstrukcí. 
 
1. Úvod 

Jedním z nejčastějších defektů, který se projevuje u nemalého počtu staveb u nás i ve 
světě, je nefunkční hydroizolace budov. Tento problém se nevyhýbá pozemním ani 
podzemním stavbám a jeho následkem je pronikání zemní vlhkosti nebo vody do stavebních 
konstrukcí. Tento jev se týká jak starších staveb, kde se v převážné většině případů jedná 
o ztrátu funkčnosti hydroizolace, ale i poměrně nových staveb nebo novostaveb, nezřídka 
i objektů, které jsou ještě ve výstavbě. V době, kdy se pro zaizolování spodní stavby objektů 
(v podzemním stavitelství celého objektu) využívají hydroizolační pásy nebo fólie s vysokými 
technickými a užitnými parametry, není tento stav povzbudivý. Přitom příčiny těchto defektů 
se v podstatě nemění. Je to již v projektu nevhodně navržená izolace s ohledem na povahu 
objektu nebo vnější podmínky, svévolné použití jiného typu izolace, neodborně nebo nedbale 
provedená hydroizolace a následně její nedostatečná ochrana proti poškození do doby, než je 
zhotovena stavební konstrukce, provedeny zásypy, atd. U betonových konstrukcí 
provedených z vodotěsného betonu bývá hlavní příčinou především špatně namontované 
těsnění pracovních spár.  

Tyto defekty jsou ve fázi výstavby velmi těžko zjistitelné a naplno se projeví až při 
dokončování objektu nebo po jeho předání do užívání. Vzniklé problémy je nutno řešit, 
v takovém případě jsou pozvány firmy specializované na provádění injektáží. Podle typu 
defektu se navrhnou a provedou injekční práce – to znamená navrtání stanoveného množství 
vývrtů pro injekční pakry, jejich osazení, provedení injektáže, začišťovací práce. Protože 
první zásah nemusí být vždy stoprocentně úspěšný, je nutno tyto kroky zopakovat a to až do 
utěsnění konstrukce. Tento způsob sanace bývá v mnoha případech zdlouhavý a také 
nákladný. 

 
2. Pojistný systém pro betonové konstrukce 

Pro betonové konstrukce však existuje elegantní řešení, které může případné sanační 
práce velice zjednodušit, urychlit a zlevnit. Jedná se o pojistný systém, který tvoří bentonitový 
těsnicí pásek QUELLMAX a injekční hadice PREDIMAX. 
 Těsnicí pásek QUELLMAX a injekční hadice PREDIMAX jsou určeny pro instalaci 
do svislých i vodorovných pracovních spár betonových monolitických staveb, které jsou 
nejčastějším místem pronikání vlhkosti do konstrukce. Jsou vkládány do rizikových míst 
spodních staveb budov ve fázi výstavby. Instalují se do styčné spáry mezi dvěma po sobě 
prováděnými betonážními úseky. Těsnicí pásek i injekční hadice se přichytí na již 



vybetonovanou část konstrukce a provede se betonáž dalšího úseku. Funkce systému 
je jednoduchá. Těsnicí pásek QUELLMAX se osazuje blíže k vnějšímu líci konstrukce 
budovy. Jestliže se netěsnou pracovní spárou k němu dostane voda, dochází k jeho bobtnání 
a utěsnění spáry. V případě, že dojde k proniknutí vlhkosti i přes těsnicí pásek až do 
suterénních prostor, provede se utěsňující injektáž s využitím injekční hadice PREDIMAX. 
Ta se osazuje ve středu stěnové konstrukce. Injekční materiál je tak dopraven přímo do 
netěsné pracovní spáry, takže injektáž bude maximálně účinná. Navíc je po ukončení 
injektáže možno provést pročištění hadice, takže je v případě potřeby okamžitě připravena 
k opakovanému použití. Pojistný systém může být tvořen také jenom samostatnou injekční 
hadicí. 
 
3. Injekční hadice PREDIMAX 
 Injekční hadice PREDIMAX je tvořena dvouplášťovou PVC hadicí. Oba pláště jsou 
opatřeny otvory, které slouží k výstupu injekčního média z hadice. Otvory ve vnitřním plášti 
nelícují s otvory ve vnějším plášti, ale jsou vzájemně posunuty a pootočeny. Otvory 
ve vitřním plášti jsou navíc uspořádány tak, že jsou po 20 mm vždy pootočeny o 90°. Toto 
konstrukční řešení zajišťuje, že do hadice při betonáži nevnikne cementové mléko. Při tlakové 
injektáži dochází k proniknutí injekčního média skrz oba pláště do netěsné spáry a dojde 
k jejímu utěsnění. Injekční hadice se vyrábí ve dvou typových variantách – PREDIMAX 11 
a PREDIMAX 19. 
Technická data injekčních hadic 

  PREDIMAX 11 PREDIMAX 19 
    

Materiál  PVC PVC 
Vnější průměr hadice mm 11 19 
Vnitřní průměr hadice mm 6 11 
Max. délka injekčního úseku m 12 15 
Velikost otvorů ve vnějším 
plášti 

mm 5 10 

Hmotnost gr/m 110 250 
Vhodné injekční materiály  PUR pryskyřice PUR pryskyřice 
  EP pryskyřice EP pryskyřice 
  akrylátové gely akrylátové gely 
   jemný cement 
Maximální délka inj. hadice m 12 15 

 

 

 Injekční hadice PREDIMAX 11 a 19  jsou určeny pro aplikaci všech typů injekčních 
směsí. Jsou velmi vhodné pro injektáž napěňujícími i nenapěňujícími polyuretanovými 
pryskyřicemi, epoxidovými pryskyřicemi a polyuretanovými nebo akrylátovými gely. 
PREDIMAX 19 díky většímu vnitřnímu průměru dovoluje zpracovávat také jemné cementy. 
Pro provádění utěsňujících injektáží přes injekční hadice PREDIMAX doporučujeme používat 
trvale pružnou dvousložkovou polyuretanovou pryskyřici CRACKSEAL H nebo 
metakrylátový gel CarboCryl T ze sortimentu CarboTech - Bohemia. 
 
 Konstrukce hadice umožňuje provádět injekční úseky v délce 10 – 15 m v závislosti 
na jejich orientaci a na složitosti trasy. Vlastní instalace je velmi jednoduchá. Hadice 
se připevňuje k rovnému betonovému podkladu pomocí plechových příchytek. Ty se buď 
nastřelují nebo se používají natloukací hmoždinky do vyvrtaných otvorů. Konce hadic jsou 



vyvedeny do ochranných krabic, aby nedošlo k jejich nechtěnému zalití betonem. Při kladení 
je však nezbytné postupovat podle výkresové dokumentace, která musí být zhotovena 
na základě technických podmínek a příslušných předpisů, platných pro instalaci injekčních 
hadic. Jednotlivé úseky musí být v projektu očíslovány a přesně definovány. Při montáži 
je nutno konce hadic v ochranných krabicích označit v souladu s dokumentací, aby byla 
možná jejich pozdější identifikace. K injektáži hadic může dojít nejdříve po dosažení 28 denní 
pevnosti betonu. 
Samozřejmostí je kompletní sortiment příslušenství pro instalaci a injekční práce, jako jsou 
plnicí a odvzdušňovací hadice pro napojení na oba konce injekčního úseku, montážní 
plechové příchytky pro montáž, ochranné krabice, koncovky pro různé druhy injekčních 
hmot, atd. 
 
4. Výhody hadic PREDIMAX 

- jednoduchá a časově nenáročná instalace 
- při betonáži nevniká cementové mléko do hadice 
- injekční materiál proniká z hadice již při nízkém tlaku, je tedy zaručen jeho výstup 

z hadice po celém jejím obvodu 
- průřez hadice zajišťuje její dostatečnou průchodnost a snižuje vnitřní tření injekční 

hmoty 
- v případě potřeby umožňuje opakované provedení injektáže 
- hladký povrch hadice brání nežádoucímu přilnutí betonu na povrch hadice 
- použitý materiál zaručuje, že nedojde ke vzájemnému slepení obou plášťů a ztrátě 

průchodnosti 
 
5. Výhody principu řešení utěsnění spár betonových konstrukcí 

- předem vložené injekční hadice umožňují provést utěsnění defektních míst 
bez nutnosti provádění vývrtů pro osazení injekčních pakrů 

- injekční médium je dopravováno přesně do pracovní spáry, kudy voda proniká 
do konstrukce, což zvyšuje účinnost sanačního zásahu 

- pronikání vody do objektu se může projevit až po dlouhé době - zabudovaný pojistný 
systém neztrácí svou účinnost a může být použit okamžitě 

 
Obr. 1 - Schéma injekční hadice PREDIMAX 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze 1 - Tlakem betonové směsi je 
posilován těsnicí účinek vnějšího 
pláště, cementové mléko 
nepronikne do vnitřního pláště 

Fáze 2 - Tlakem injekčního 
materiálu se vnější plášť roztáhne, 
probíhá injektáž betonové 
konstrukce 

Obr. 4 – Montáž  

Obr. 2 –Injekční hadice PREDIMAX 11 a PREDIMAX 19 

Obr. 3 – Funkce injekční hadice PREDIMAX 



 

 

Obr. 5 – Použití injekčních hadic 
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NOVÉ INJEKČNÍ MATERIÁLY V SORTIMENTU CTB 
 
Abstract 
The description of the injection materials characteristics which represent the novelties in the 
assortment of CarboTech injection materials. This is the question of two-compound 
polyurethane resin with very long reaction time which enables the carrying out of injection on 
great distances. The second material is the metacrylate gel suitable for sealing of building 
structures and solidification of small-grained soils.  
 
1. Úvod 
 Standardní sortiment polyuretanových pryskyřic CarboTech - Bohemia pro utěsňování 
a zpevňování stavebních konstrukcí tvoří především osvědčené pryskyřice typu BEVEDAN® 
- BEVEDOL®. Tyto materiály jsou charakterizovány rychlou dobou reakce a vysokými 
pevnostmi v tlaku a tahu za ohybu. Pro svoje vlastnosti jsou vhodné pro sanace konstrukcí, 
na něž působí velká statická nebo dynamická namáhání, nebo u nich dochází k průsakům 
vody nebo tlakové vody. 
 S polyuretanovými pryskyřicemi typu BEVEDAN® - BEVEDOL® je možno vyřešit 
většinu problémů, se kterými se injektážní realizační firmy v praxi setkávají. Pro některé 
případy však zákazníci vyžadují injekční materiál, jehož doba reakce by byla delší 
a mechanické parametry zůstaly zachovány. Na základě tohoto požadavku byla vyvinuta 
polyuretanová pryskyřice CarboPur WX, která tyto nároky splňuje. 
 Druhým nejčastěji požadovaným materiálem je hmota pro provádění utěsňujících 
injektáží cihelných konstrukcí, prasklin v betonových konstrukcích a pro stabilizaci 
jemnozrnných písčitých zemin. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují metakrylátové gely, 
protože mají nízkou viskozitu a nastavitelnou dobu reakce, takže jsou poměrně snadno 
přizpůsobitelné daným podmínkám na stavbě. V současnosti jsme schopni našim zákazníkům 
nabídnout materiál CarboCryl Hv, který výše uvedeným požadavkům plně odpovídá. 
 

2. CarboPur WX – polyuretanová pryskyřice 
 CarboPur WX je pomalu reagující dvousložková polyuretanová pryskyřice, určená 
ke zpevňování vlhkých nebo zvodnělých zemin a hornin a k utěsňování přítoků vody do nich. 
Jak je již u polyuretanových pryskyřic CarboTech zvyklostí, poměr dávkování složek je 1:1.  
CarboPur WX se vyznačuje velmi dlouhou dobou zpracovatelnosti, která umožňuje provádět 
injektáže hlubokých vývrtů, injektáže na velké vzdálenosti nebo velkých objemů zeminy. 
Při styku s vodou v injektovaném prostředí nastává rychlá reakce, při které směs napěňuje 
vlivem uvolňování CO2. Tato reakce způsobuje tzv. autoinjektáž, kdy tlak způsobený 
pěněním pryskyřice napomáhá jejímu dalšímu vtlačování do volných prostor mezi zrny 
zeminy. Avšak pokud nedojde ke kontaktu s vodou, může dojít k vytvrzení pryskyřice až po 
třech či čtyřech hodinách. V takovém případě buď nedojde k žádnému napěnění nebo stupeň 
napěnění je malý. Poměrně ojedinělý je interval teplot, v jejichž rozmezí je možno provádět 
injekční práce. CarboPur WX je určen pro práce při teplotách od 0 °C do 40 °C. 
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Tab. č. 1 – Reakční data polyuretanové pryskyřice CarboPur WX 
 Bez kontaktu s vodou Na kontaktu s vodou 
   s 1% vody*) se 2% vody*) 
 15 °C 25 °C 15 °C 25 °C 15 °C 25 °C 
       

Začátek pěnění   4´30´´± 30´´ 2´35´´± 30´´ 2´45´´± 30´´ 1´35´´± 30´´ 

Konec pěnění / doba tuhnutí 
a tvrdnutí 

cca 4 hod cca 3 hod 30´± 5´ 15´± 5´ 11´± 4´ 6´30´´± 2´ 

Zpracovatelnost obsahu balení 
(23 °C) 

 30´± 5´     

Stupeň napěnění 1 – 1,1 1 – 1,1 1 – 3  1 – 3  1 - 3 1 - 3 
  

*) Množství vody vzhledem k množství směsi. 

 Pro případy, že v injektovaném prostředí není obsažena voda a je požadavek 
na urychlení průběhu reakce, byl vyvinut speciální katalyzátor CarboAdd 111603. Přidává se 
pouze do polyolové složky (tj. do složky A) v přesně stanoveném množství. Vliv dávkování 
katalyzátoru CarboAdd 111603 na zkrácení doby reakce je uveden v Grafu č.1. 

Graf č. 1 – Doba tuhnutí směsi CarboPur WX bez příměsi vody s přidáním 
modifikátoru CarboAdd 111603 v závislosti na teplotě 

(Litrů modifikátoru CarboAdd 111603 na 20 litrů CarboPur WX, složka A) 
 

 
 Vlastnosti pryskyřice CarboPur WX dovolují její zpracování jako dvousložkové nebo 
jako jednosložkové pryskyřice. Při jednosložkovém zpracování se jednotlivé složky 
pryskyřice předem pečlivě smísí v objemovém poměru 1:1 v čisté a suché nádobě. Následně 
se injektují jednosložkovým čerpadlem. V případě, že injektované prostředí je suché a je 
požadováno podstatně rychlejší tuhnutí pryskyřice (řádově minuty), je vhodné před začátkem 
injektáže do prostředí dodat vodu. V takovém případě již nelze reakci urychlovat použitím 
modifikátoru CarboAdd 111603. 
Při dvousložkovém zpracování jsou obě složky dopravovány pomocí speciálního čerpadla 
a dávkovány v objemovém poměru 1 : 1. Ke směšování dochází v injekční pistoli těsně před 
vstupem do injektovaného prostředí.  
 Kromě zpevňování zemin a hornin je CarboPur WX určen pro utěsňování přítoků 
vody z horniny nebo ostění podzemních děl, dále pro sanace objektů podzemního stavitelství 
(tunelů, kolektorů, šachet a kanalizačních řadů) nebo pro zpevnění a utěsnění betonových 
a cihelných konstrukcí. 
 
3. CarboCryl Hv – metakrylátový gel 
 CarboCryl Hv je pružný metakrylátový gel, jehož viskozita je blízká viskozitě vody. 
Z tohoto důvodu má velmi dobré penetrační a těsnící schopnosti, takže je vhodný pro 
utěsňování stavebních konstrukcí proti zemní vlhkosti a podzemní vodě. Další výhodou gelu 
CarboCryl Hv je jeho dostatečná pružnost a vynikající přilnavost ke všem běžným stavebním 
materiálům. To dovoluje provádět utěsňování konstrukcí s trhlinami, které jsou vlivem 



dynamického namáhání nebo probíhajících objemových změn neustále aktivní. Právě díky 
pružnosti dokáže gel přenést deformace do 38% a snese tlak do 0,5 bar. Je schopen se s těmito 
změnami vyrovnávat, aniž by došlo ke snížení utěsňujícího účinku v zainjektovaných 
trhlinách. Také je možné jej použít i pro dodatečné dotěsňování dilatačních spár. 
 Důležitou vlastností metakrylátového gelu je jeho hydrofilní chování. Zreagovaný gel 
je schopen do sebe absorbovat vodu, aniž by se jeho vlastnosti podstatně měnily. Voda se 
váže na molekuly, takže CarboCryl Hv je schopen zvětšovat svůj objem, maximální nárůst 
může být do 10%. Tato reakce je vratná, voda se může z gelu zpětně uvolňovat. 
Chemická odolnost je také více než dobrá, gel odolává roztokům solí, zásadám i kyselinám. 
 CarboCryl Hv se aplikuje jako dvousložkový materiál se směšovacím poměrem 1:1. 
Obě složky se musí nejdříve připravit ze základních produktů. Složka A1 (pryskyřice) se 
smíchá se složkou A2 (urychlovač) a vznikne složka A. Složka B se připraví tak, že se 
produkt B2 (tvrdidlo) rozmíchá v přesně stanoveném množství vody. Dostáváme složky 
A a B v objemu po 20 litrech od každé. Takto připravené složky jsou stabilní přibližně 
12 hodin a do této doby by měly být zpracovány. Pro injektáž směsi se používá dvousložkové 
čerpadlo se směšovacím poměrem 1:1. Z čerpadla jsou obě složky dopravovány odděleně 
a k vzájemnému smíchání dochází v injekční pistoli před vstupem do injektované konstrukce.  
 Standardní doba reakce připravené směsi je cca 4 minuty (při 25 °C). Je ale možné ji 
regulovat změnou v dávkování složky A2, takže je možno získat injekční směsi, jejichž 
reakční doby jsou v intervalu 3 – 12 minut. Tato vlastnost umožňuje připravit přímo na stavbě 
takovou směs, která bude nejlépe odpovídat podmínkám (různá šířka trhlin, druh zdícího 
materiálu, které obsahuje injektované zdivo, atd.) 

Tab. č. 2 – Reakční data metakrylátového gelu CarboCryl Hv 

 CarboCryl Hv 
 

Směšovací poměr  A : B 1 : 1  obj. dílů 
Podíl A1 : A2 / voda : B2  (hmotnostní díly) 20 : 1  / 20 : 0,3 

 

Výchozí teplota 20 °C   10 °C 
Viskozita směsi < 5 mPa.s < 5 mPa.s 
Počátek gelování 5´30´´± 60´´ 7´20´´± 90´´ 
Konec gelování *) 11´30´´± 1´30´´ 13´30´´± 2´ 

 
*) Čas k dosažení maximální reakční teploty. 
 
 CarboCryl Hv se používá pro utěsňování trhlin v betonových konstrukcích, pro plošné 
utěsňování cihelného zdiva nebo k vytvoření plošné hydroizolace na rubu stavební 
konstrukce, která se nachází pod úrovní terénu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 1, 2 – Demonstrace pružného chování



Kompletní přehled hmot CarboTech – Bohemia a jejich použití 
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Polyuretanové pryskyřice 
BEVEDAN® - BEVEDOL®  S ! !     !    
GEOPUR 040   !        
BEVEDAN® - BEVEDOL®  WF ! ! ! !   !   ! 
BEVEDAN® - BEVEDOL®  WFA !  ! ! !     ! 
BEVEDAN® - BEVEDOL®  WT     !      
CarboPur WX ! ! ! !       
CRACKSEAL H        !   
ONGROSIL 016 !        !  

Organicko-minerální hmoty 
BEVEDAN® - BEVEDOL®  OM  ! ! !   !   ! 
GEOFLEX  ! ! !   !   ! 
GEOTHIX          ! 
TRIOSIL  ! !        
WILKIT SCHAUM  ! !  !    !  

Těsnicí a výplňové hmoty 
KRYLAMINA SUPERLEHKÁ       !  !  
KRYLAMINA OBYČEJNÁ       !  !  
SPOTIZOL STANDARD       !  !  
EKOFLEX  !     !  !  
WILFOAM K       !  !  

Ostatní pryskyřice 
BEVESEAL W - BEVECAT  ! ! ! !    !  

Gely 
RESICAST GH 90  ! !   ! !    
RESICAST GH 96 D  ! !   ! !    
CarboCryl Hv !          

Hydraulické směsi 
DURIMENT UNI  !        ! 
DURIMENT UNI HS  !        ! 
ProMont 4701, 4703  !         
Nástřiková směs P3-41/4 směs pro dočasné zpevňování metodou suchého nástřiku 

Lepicí ampule 
LOKSET           ! 
PUR PATRONY          ! 

Ostatní hmoty 
CARBOFIX montážní pěna 
BEVECAT 1 zajistí regulérní průběh reakce PUR pryskyřic při nízkých teplotách 
BEVECAT 3 způsobí prudký nárůst viskozity PUR pryskyřic 
DISOL umožní snížení viskozity a prodloužení reakce PUR pryskyřic 
CarboAdd 111603 urychlí dobu reakce – určeno pouze pro CarboPur WX 
CARBOPAST H tmelení trhlin jako příprava pro injektáž PUR pryskyřicemi 
CARBOLAN lepicí a těsnicí hmota s vysokou přídržností 
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CONTEMPORARY GROUTING EQUIPMENT 

 
 1. SUMMARY 

Grouting was for a long time considered to be an art rather than a science. Much of 
that had to do with little knowledge of the reaction of the grout in the ground and the 
lack of measuring devices to record the most important parameters and the ability to 
compare and evaluate the results. With the developments in equipment and materials 
grouting is now more and more accepted as an efficient method for the treatment of 
soil and rock formations. In this presentation the view is focussed on equipment for 
cementicious grouts. 
 

 2. MIXING 
The grout mix is one of the most important keys to success or failure of a grouting 
job. New grouting materials such as ultra-fine cements also helped to improve the 
environmental acceptance of the grouting process. However these materials also call 
for equipment that will help them to develop their optimum performance. Basically, 
the mixing methods can be divided into two main categories: 
 
• Mixing by agitation 
• Mixing by creating high shear 
 
Mixing by agitation 
In this category fall the paddle mixers (Fig.1) as well as the continuous mixers (Fig. 
2). In both mixers water, cement and other additives are agitated until they slowly 
intermix. However the shearing forces are very small. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Mixing by creating high shear 
For this mixing process, high speed mixers, commonly known as colloidal mixers 
are used. They consist of a mixing tank and a mixing/circulation pump (Fig 3). In 
these high shear mixers, the proper amount of water is filled into the mixing tank. 
The mixing pump then circulates the liquid by drawing it in from the bottom of the 

Figure 2. Continuous Mixer 
Figure 1. Paddle mixer 

Figure 1. Paddle Mixer 

Figure 2. Continuous Mixer 



  

tank and discharging it near the top. The dry components are then added from the 
top of the tank. 
 
In the tank the material is pre-wetted, the actual mixing is effected by high shearing 
action in the pump. This shearing action separates each particle from the adjacent 
ones which means that each particle is individually wetted so preventing 
coagulations or lumps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A good high shear mixer should have the following features: 
 
• The mixing pump should have 1500 to 2000 rpm. 
• The capacity of the mixing pump should be such that the whole tank content is 

circulated a minimum of 3 times per minute. The pressure of the mixing pump is 
of little importance. 

• The mixing pump should create high shear either by mechanical shear (close 
tolerances between impeller and casing) (Fig. 4) or by hydraulic shear (creating 
high turbulence in the pump housing) (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3A. Schematic of a high shear mixer 

Figure 4. Schematic of an ACC mixer Figure 5. Schematic of a HÄNY mixer 
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Figure 3B. HCM 300 high shear mixer 
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Standard centrifugal pumps are not suitable for this purpose because they are 
designed to convey liquid with little or no particles - at high efficiency. This can 
only be achieved by a smooth flow through the pump but there is hardly any mixing 
effect from such pump. Best suitable are pumps with recessed vortex type impellers 
which create a very high turbulence in the pump housing. These pumps have much 
less wear than the types with close tolerances and do not get damaged or clogged if 
larger particles enter into the mixer. 
High shear mixers are suitable to produce uniform suspensions with w/c ratios as 
low as 0,35 (by weight). Due to their larger surfaces, ultra-fine cements require 
much higher w/c ratios, depending on the fineness of the material. Only 30 to 60 
seconds of mixing time is required after feeding the last portion of cement. As soon 
as the optimum mixing time is up the grout suspension should be transferred to a 
slowly revolving agitator or holding tank. Because the high shear mixer is already 
equipped with a pump, the mix can quickly be transferred into an agitator or holding 
tank installed on the same level or even higher. 
No other mixers are equally suitable to mix bentonite. With a mixing time of 4 to 6 
minutes, a bentonite slurry is prepared to a point which normally takes an additional 
soaking time of 12 to 18 hours after mixing by conventional means. For grout 
suspensions with bentonite it means that all the components can be mixed in the 
same process. Consequently the large holding tanks for hydrated bentonite can be 
eliminated. 
 
For viscous grouts, a mixed flow entrance into the mixing tank has proven to be 
more effective than a sole tangential entrance (Fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.2  Mixing of coarse particles in high shear mixers 

High shear mixers with pumps with recessed vortex type impellers are also suitable 
for mixing sanded grouts. Due to the absence of close tolerances, the wear is not 
excessive. Top of the range mixers use impellers of an exceptionally tough material 
which cannot even be machined by carbide tools. However, the high quality of the 
mix and the possible savings on material and additives, more than compensate for 
possible higher wear on the equipment. State of the art mixers are capable of 
handling all materials in one batch and consequently do not require a second drum 
for the addition of sand. 

 
Figure 6. High shear mixer with a mixed flow entrance. 



 

 
 3. PUMPING 

Almost equally important as the mixer is a careful selection of the grout pump. 
Today's technology offers to individually limit the grout pressure and flow rate 
according to the specific requirement of the job. 
 

 3.1 Single line grouting 
The above mentioned features make it possible to eliminate the complicated and 
unreliable system of return lines. The pressure is automatically controlled by the 
grout pump and does not require a header with a valve system and an operator to 
watch the pressure gauge and operate the valves accordingly. 
 

 3.1.1 Pressure control 
In order to safely grout through a single line, the grout pump must be equipped with 
the necessary control features. They are most efficient if integrated in the pump 
drive (clean side) and not in the grout line. 
 
A controversial point is whether the grout should be injected at a constant flow and 
pressure or whether fluctuations can be tolerated. It is very obvious that any pressure 
exceeding the specified maximum pressure cannot be tolerated (Fig. 10). On the 
other hand, experience on the job has shown that short pressure drops help to move 
the grout particles further into finer fissures (Fig. 11). The short relaxation in 
pressure allows the particles to reorient and adapt to the restraints size of the voids 
whereas constant pressure will cause bridging (Fig. 12) and initiate pressure 
filtration. It is therefore advantageous to use plunger or piston pumps as long as they 
are equipped with precise pressure control valves. These pumps allow for single line 
grouting and a specified maximum pressure can be held constant over any length of 
time to ensure complete filling of voids. 
 
 
 
 
 
 

Figure 10
 

. Output pressure characteristics of piston and plunger pumps. 



 

    
              

 
 3.1.2 Flow control 

A high flow rate in soft ground can lead to the wash out of larger voids. In this case 
large quantities of grout are pumped into areas where it is not desired, thus possibly 
leaving the desired areas ungrouted. A factor to be considered is that the higher the 
velocity of the grout, the higher the friction of the grout suspension in the ground 
will be. This friction calls for higher pressure to convey the liquid which again may 
not be desirable. An injection at a moderate flow rate therefore stands a much better 
chance of producing good results.  
 

 3.2 Suitability of grout pumps 
The market offers a wide variety of pumps but only a few comprise all those features 
to make grouting a reliable and economic process. Attention should be paid to the 
following points: 
 
• The maximum grout pressure should be adjustable on the pump. All the controls 

must be on the drive side (hydraulic) and not on the grout side as valves will not 
function reliably. The control valves should be of such design that a pre-adjusted 
maximum pressure is held over any period of time.. 

• Fully adjustable output. 
• Piston or plunger pumps with direct drives do not have the ability to control 

pressure and flow and are therefore not suitable for grouting. 
• Abrasive grouts call for a low wear pump system (e.g. plunger). 
• Easy cleaning facilities. 
• Non-clog type, full area valves to handle viscous or sanded grouts. 
 

 3.2.1 Progressive cavity pumps 
Progressive cavity pumps (Fig. 13), also called helical screw pump, worm pump,  
Mono or Moyno pump, have the advantage that the initial investment is relatively 
small. However the maintenance costs are high due to the wear on stator and rotor. 
The maximum pressure of these pumps is not very high which restricts their use. 
Pressure and output are not adjustable for most models which means that a valve 
system at the point of injection with return line to the holding tank is required. This 
is labor intensive and the safety fully depends on that valve operator and can at times 
not be influenced by the engineer. This pump system is still widely used in North 
America. 
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Figure 11.  

Figure 12.  
 

igure 13. Schematic view of a progressive  
avity pump 



  

Conclusion 
• Low investment  
• High maintenance and labor costs  
• Limited application (pressure). 

 
 3.2.2 Piston pumps 

Piston pumps are mostly double acting reciprocating pumps (Fig. 14). The initial 
investment is higher than for progressive cavity pumps. The pressure is such that all 
requirements can be covered. Pressure and flow control is available on some 
hydraulically or pneumatically driven pumps. Sanded grouts of smaller particle size 
can be pumped. However, due to the tight fit between piston seal and cylinder lining, 
the wear is increased when grouting abrasive material. Another disadvantage is, that 
the gravity type valves tend to clog due to the low velocity of the grout when 
pumping viscous mixes or sanded grout over a longer period of time at low output. 
 
Conclusion 
• Higher investment  
• Lower maintenance and labor costs 
• Full pressure range 
• Tendency to clog. 

 
 
 
 
 
 
3.2.3 Plunger pumps 

Plunger pumps are the most versatile grout pumps and are available single acting 
(Fig. 15), double acting reciprocating (Fig. 16) as well as double acting side by side 
(Fig. 17). The single acting as well as the double acting side by side versions are 
available as horizontal or vertical pumps. The initial costs are about the same as for 
piston pumps. The pressure and flow ranges of these units cover all grouting 
requirements. Some brands include precise pressure and flow control features on the 
hydraulic or pneumatic drive system. 
 

                      
 
 
 

 

Figure 14. Schematic view of a piston pump 

Figure 15. Schematic view of a single 
acting plunger pump. 

Figure 16. Schematic view of a 
double acting, reciprocating 
plunger pump. 



  

The great advantages of the plunger pumps are: 
 
• Extremely low wear 
• Some brands offer different plunger sizes for the same pump. These can be 

changed in minutes and eliminate the necessity of having various sizes of pumps. 
This gives the pump a wide range of application at a low power consumption. 

Some plunger pumps, single acting or double acting side by side, offer a fast suction 
stroke which creates a high velocity of the grout in the suction valve. This high 
velocity flushes the suction valve on every stroke thus eliminating clogging or 
floatation of the valves when injecting at high pressures or low outputs. Heavily 
sanded grouts with particle sizes up to 8 mm can easily be pumped with these pumps 
without the risk of clogging. 
 
Conclusion 
• Investment about the same as piston pumps   
• Lowest maintenance costs 
• Most versatile pump available 
• Space saving vertical pumps available  
• Non - clog type with fast suction stroke available 
 

 3.3 Long distance pumping 
With today's pumping technology, grout can be moved over long distances. This 
may be of great advantage wherever it is not possible to install mixing facilities 
close to the point of injection, e.g. in narrow tunnels or where logistics does not 
allow mixed grout or mortar to be moved in cars. A careful calculation of the 
friction losses to the point of placement for a specific grout mix and capacity forms 
the basis for the selection of the pump and for the dimensioning of the grout line. 
The rule "The larger the diameter of the line, the smaller the friction loss" is not 
applicable when moving grout. A minimum velocity of 0.8 to 2 m/s should be 
maintained to prevent sedimentation. 
 
In Boston, a grout with a w/c ratio of 0.7 by weight with has been successfully 
pumped over a distance of 3,775 m through a 1" pipe at an average flow rate of 50 
l/min. The maximum pressure recorded was 90 bar. This achievement was possible 
through an intensive cooperation between the contractor, the additive supplier and 
the equipment manufacturer. 
 

Figure 18. MCM 2000/726 
plant for long distance 
pumping at the Inter-Island 
tunnel in Boston MA. 



  

In Paris, a backfill mortar was pumped over a distance of 1,300 m to the gantry of a 
LOVAT TBM. A full scale test on surface has been performed prior to going 
underground to verify the assumptions and calculations made and to experiment 
with different additives for the stabilization of the mortar. 
 
For an extension of a hydro-power scheme in Switzerland, backfill mortar was 
pumped through a 2" pipe over a distance of 440 m against a head of 290 m. 
Accelerator was pumped parallel and injected through a special nozzle at the collar 
of the pre-fabricated segments. 
 
 

 3.3.1 Grout quality requirement for long distance pumping 
To move grout over a long distance, it must be modified in a way to prevent 
sedimentation and separation under high pressure. There are numerous additives 
which enhance the pumpability and increase the stability of grout. It is 
recommended to consult your additive supplier at an early stage to work out the best 
and most economic solution and to possibly run tests prior to starting the work. 

 
 
 
 4. RECORDING 

To assure good results in grouting it is inevitable to follow a quality control 
program. Such a program consists of preliminary grouting tests as well as on a 
continuous record of the important data during the injection process. 
 
The tests to be carried out to assess the results of the injections are usually clearly 
specified and include e.g. Permeability Tests which allow a comparison of results 
before and after grouting. It is important that these tests are performed exactly the 
same way, with the same pressure etc. to allow proper comparison. Today’s state of 
the art equipment allows precise recording of pressure and flow.  
 
The flow is preferably recorded by an inductive flow meter which measures the flow 
electronically and has an unobstructed passage with no moving parts. However the 
selection of the proper type and brand of flow meter should be left to the specialist 
as it is important that the meter is accurate not only in the full scale range but also in 
the range of 1 to 5 l/min. The second criteria is certainly the ability to cope with 
quick velocity changes of the grout. This is especially important when piston or 
plunger pumps are being used.. The composition of the grout has no influence on the 
measuring results as long as it has a minimum conductivity of approx. 5 µS. Most 
chemical additives commonly used in grouting are compatible with these flow 
meters. Recent developments have made it possible to record flow rates and 
quantities by stroke impulses from piston or plunger pumps. The value of an impulse 
can be easily calibrated to within 5%. Prime advantages of stroke recording are the 
simplicity of the system and its low costs relative to inductive flow meters.  
 
The pressure should be measured close to the point of injection to have the actual 
pressure recorded without any friction loss. The pressure transducers should be 
separated from the grout by a diaphragm to protect the sensitive instrument. There 
are pressure transducers available to measure the grout pressure in the hole at the 
packer. However the handling of such transducers with cables running down the 



  

hole require a lot of experience and care from the grouting crew. For permeability 
tests, which are usually carried out by an experienced engineer, the “down the hole” 
pressure recording method is more widely applied. 
 

 4.1 Simple pressure and flow recorder 
Today's simple, semi-automatic pressure and flow recorders commonly consist of a 
pressure transducer, an inductive flow meter, a chart recorder and a re-settable 
counter for total quantities. The total quantity and other additional parameters such 
as date, time, grout hole no., stage, mix design etc. have to be recorded manually and 
attached to the graphic chart. 
 

  
 
 
 
 
 
 4.2 Pressure and flow recorder with data processing 

It is now possible to record pressure and flow of 6 or more grout lines separately. 
Signals from flow meters and/or stroke impulses from plunger or piston pumps are 
processed by this recorder. The value of the impulses can be separately calibrated for 
each pump. 
Records for each grouting sequence (Fig. 21) as well as summaries (Fig. 22) can be 
printed out. 
 

Figure 19. HIR 001 Pressure and flow 
recorder 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.3 Pump control governed by recorders 
The more sophisticated recorders also allow the setting of parameters such as 
maximum quantity, maximum pressure and minimum flow rate for each grout pump. 
Whenever one of the pre-set parameters is reached, the pumps will automatically be 
shut down. The automatic pump control is especially advantageous when running 
several grout pumps parallel. The safety is considerably increased and it takes a lot 
of pressure off the operator, not having to permanently observe several pumps 
simultaneously. 

 
 

Figure 20. HFR 006 Pressure and flow 
recorder for 6 grout lines. 

Figure 21. Print-out of individual grouting 
sequences. 

Figure 22. Print-out of grouting summary. 



  

 
 5. AUTOMATED GROUT PLANTS 

With modern technology, plants can be built into containers which offer a maximum 
of mobility and a minimum of operating personnel. Fully automated mixing plants 
for slurry or diaphragm walls with an output of up to 50 m3/hr are responsible for the 
supply of steady top quality bentonite or slurry wall suspension (Fig 23). 
 

 
 
Containerized grout plants with automated mixing and two pumps and full recording 
for deep mixing with an output of up to 20 m3/hr or more. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24. Plant for soil mixing for 
the supply of grout for two drill 
rigs. 

Figure 23. Fully automated 
mixing plant for slurry wall 
suspension.  
Capacity: 50 m3/hr 

Figure 25. Soil mixing plant for Highway 
project in Bangkok, Thailand. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platforms or containerized plants with up to 6 grout pumps for consolidation and 
permeation grouting. The mixing process is fully automated and each grout line is 
monitored with automatic pump control feature of the recorder. 
 

 
 
 

6. SUMMARY 
The state of the art in grouting technology not only demands more expertise of 
consulting engineers and contractors but also equipment that can meet these 
requirements. The choice of the suitable mixing, pumping and recording systems 
plays an important part in the successful execution of a grouting project. In the past 
few years major progress has been achieved in the development of new and better 
grouting materials that are more compatible with the environment. These materials 
however, require equipment which is adapted to the new grouting technologies. 
 

Figure 27. Fully automated 
Grout Plant in 20‘ ISO 
Container with weigh-
batching, 4 grout pumps and 
full monitoring. 

Figure 26. Mixed soil column. 



  

Of significant importance are the mixers which have to prepare the grouting 
materials in such a way to reach their optimum characteristics. E.g. it does not make 
sense to mix ultra-fine cement in a paddle or continuous mixer as the resulting 
hydration of the cement particles in such mixers is insufficient. For these materials 
as well as for ordinary Portland Cement based grouts, high-shear mixers (colloidal 
mixers) should be used to assure full hydration of all particles and to prevent lumps 
of dry cement. In these mixers, homogenous and stable suspensions can be produced 
which do not tend to settle out of suspension and which displace free water in 
ground rather than getting diluted by it. 
 
Equally important are the grout pumps which must be capable of pumping different 
grouts, from thin suspensions to fairly viscous and sanded grouts, at exactly 
predefined maximum pressure and flow rate. There are a variety of pump systems 
available, each having its advantages and disadvantages. Important however is the 
choice of a system which complies with the demand for precise pressure and flow 
control. 
 
A further important factor is the recording of data about a grouting project which are 
essential in the analysis of success or failure of a specific method. The ability to look 
into records of comparable projects are invaluable. The data collection can be done 
manually or with equipment which ranges from simple pressure recorders to fully 
computerized data logging of all important parameters.  
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Fig. 1: CIPS solution[2] 
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CIPS – A NEW PERMEATION GROUTING TECHNOLOGY 
 
 
Abstract 
The technology, called CIPS, an acronym which stands for “Calcite In Situ Precipitation 
System”, has a potential for its application across a wide range of industries. CIPS mimics the 
processes that occur in nature when loose sediments are transformed into sandstone and 
limestone. However, CIPS can achieve the same results in days rather than millions of years. 
This paper tries to give a report on the reaction method, the characteristics and the application 
of this new permeation grouting technology. 
 
 
1. Introduction 
The process with the name CIPS was developed by two Australian scientists. Today the 
company Lithic Technology Pty Ltd and CarboTech Fosroc GmbH develop production 
facilities for this product and commercialise this technology in the European market. 
CIPS is a new permeation grouting technology that can be applied in many different 
geological formations and engineering or environmental situations. In each of these different 
situations the desired outcomes will be different. In some situations the requirement may be 
for preservation of an existing structure and resistance to further erosion or abrasion and the 
desired result will be only a small strength increase in the treated area. Other situations may 
require the treatment of a maximum volume of material with a high final strength. All these 
different situations depend on the target material to be treated, the decisive parameters being  
grain composition, grain size, porosity, permeability and water content [1]. 
To match these situations and requirements, the CIPS formulations can be adjusted to give the 
best possible result. That may mean a predefined strength, a cheapest acceptable result or a 
quick treatment. 
 
2. Characteristics of CIPS 
The calcite in-situ precipitation system (CIPS) compromises two separate water-based 
solutions. The solutions, called component A and component B, are mixed together at the 
point of application. The solutions react on mixing to produce calcite or calcium carbonate 
crystals. CIPS closely mimics the processes that occur in nature when loose sediments are 

transformed into sandstone and limestone. 
However, CIPS can achieve the same results in 
days rather than millions of years and 
transforms sand soils into permanent rock with 
similar properties like strength, stiffness or 
durability. 
 
This new grouting technology is designed for 
in-situ application in areas of difficult access. 
CIPS starts as a low viscosity, water based 
solution that easily penetrates with a low 

mailto:tatzki@carbotechfosroc.com
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Fig. 2: CIPS solution[2] 

injection pressure into materials, particularly sand, soil and rock. It will work with almost any 
porous material; important is that it can penetrate. The calcite crystals adhere to and form 
cement bonds between the particles with a wide variety of materials – for example: mineral 
grains (sands), soil, fragmented rock, coal, timber, metals, glass and even plastics. 
The CIPS solution permits a re-treatment 
of the material. For example, a second 
treatment will precipitate more calcite 
within each pore space and the coating of 
calcite cement around each particle will 
increase in thickness. With increased 
cement thickness existing bridges between 
particles will be stronger and new bridges 
will form between particles that previously 
were too far apart. This process will occur 
with each CIPS treatment so that 
theoretically, after many applications, up to 
10 times, almost all particles will be 
strongly bonded to all their neighbouring particles [1]. The result after the treatments will be a 
high final strength. 
One further characteristic is, that the strength of a treated material grows over time. The 
calcite cement in the pore holes re-crystallize after the formation over several weeks. The 
result of this grain boundary mobility is an increase of the material strength. Actually, we do 
not have test results about the scale of strength after a definite time. 
 
3. How CIPS works 
CIPS works by the direct precipitation of calcium carbonate from the CIPS solution. There is 
no reaction with the constituent particles. The calcium carbonate will form mineral cement 
around the constituent particles, like quartz, carbonate, feldspar or other types of minerals. 
These particles and their surfaces are excellent nucleation sites for the growing calcite 
crystals. There is a high potential for the crystals to nucleate and grow on these surfaces rather 
than in the midst of the CIPS solution in the pore spaces. The calcite crystals that have 
crystallized from the CIPS solution will grow outward from the particle surfaces and into the 
pore spaces. They are packed closely together and form a coating or rind around each of the 
constituent particles in the material; this is the calcite cement. The typical size of one crystal 
is approximately 0.1 µm diameter and 10 µm in length [1]. 



 
Fig. 3: Electron image, crystals[2] 

 
Fig. 4: Electron image ,crystal rinds[2] 

 
Fig. 5: CIPS application[2] 

Where adjacent grains are close together the cement coating surrounding the two grains come 
together and interlock, forming a solid calcite bridge or bond between the two particles. In 
figure 3, you can see the coating around the particles. The CIPS bonding occurs only, when 
the calcite cement is thick enough and can form a bridge between. The figure 4 shows the 
crystal sheathing after several treatments. In case of the particles are too far apart, no bridge 
will form and consequently CIPS does not increase the material’s strength. 
The calcite precipitation works in dry, wet and water logged areas. In case of a water logged 
soil, the CIPS solution displaces the existing fluid in the pore spaces and precipitates calcitein 
amounts of up to 150 grams per litre of solution. In dry or wet materials, the solution fills only 
the pore spaces and precipitate the crystals. The cementation rate depends on the formulation 
and can be varied from 6 h to 48 h. Generally said, the next application is possible after 
approximately 8 h. 
 
4. Applications 
Prior to the application, the two solutions are mixed in the ratio A:B = 1:1 to form the charged 
solution. A suitable application is the injection of the CIPS solution with a mix and pump 
system. This system requires a special pump with two separated pistons with one tank for 
component A and one for component B. Both components are pumped in a separate hoses, 
mixed together in a static mixer and injected into the target material via a pipe. A potential 
application could be, e.g., the improvement the stability of existing civil engineering 
structures, such as walls, embankments or foundations of buildings. 
Because of the low viscosity with ν ≅  3 m²/s, the CIPS solution can also permeate into many 
target materials under gravity. This kind of application, which means a simple flooding of the 
surface, is possible wherever the porosity and permeability of the soil or material allow a fast 
penetration. A part of a railway embankment in London was flooded with CIPS for a trial in 
late 2001. The idea was to improve the strength of the ash embankment with a simple 

technique. The test result was positive. 
The last potential operation with CIPS is the 
spray application onto vertical surfaces. 
Historic buildings and monuments are often 
constructed of limestone or sandstone and in 
many sites, this material has suffered from 
considerable erosion from wind, rain and 
corrosion from pollutants. Corrosion involves 
dissolution of the natural cement that holds 



the grains together, and erosion involves the removal of loose grains by the action of wind 
and water. A spray application with CIPS can be used as an in-situ treatment to replace the 
lost cement between grains, thereby firmly re-bonding loose grains and resisting further 
erosion. We obtained a first experience with a trail on a heavily corroded limestone wall in 
the historically important Whalers tunnel in Western Australia in 2001. 
 
5. Conclusions 
The CIPS application is still in its infancy. Our first experiences with the calcite precipitation 
in the laboratory and the field trial show big future prospects for this new grouting 
technology. One advantage over other grouting methods is the in-situ application. The CIPS 
solution will be prepared off-site depending on the requirements. A second advantage is the 
variable application (injection, flooding or spraying), which requires only minimal effort and 
is easy to apply compared to other grouting methods. CIPS is a water-based solution and that 
means it penetrates easily in a lot of different substrates. In 2003, we still have to learn a lot 
about that grouting product and its capabilities. Our project team is looking forward into an 
interesting future.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
[1] CIPS Application Design Parameters, Lithic August 2002 
[2] Presentation by Dr G. Price, Thailand 2003 
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PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY PRONIKU  

DO PROVOZOVANÉ VÝDUŠNÉ JÁMY MÍR 4 NA DOLE DARKOV 
 
 
Anotace: 
Práce popisuje zkušenosti z aplikace vysokoúnosných kotevních tyčí typu GEWI 40 při 
realizaci proniku překopu 2071 do výdušné jámy Mír 4 na Dole Darkov 
 
 

1 Úvod 
Pro umožnění exploatace uhelných zásob v jámovém ohradníku jam Da 1 a Da 2 na závodě 2 
Dolu Darkov, bylo rozhodnuto před likvidací těchto jam přivést vtažné větry pro oblast 5. kry 
lokality Darkov z Dolu ČSM a výdušné větry odvést po nové výdušné cestě nad úroveň  
10. patra do výdušné jámy Mír 4. Samotný pronik výdušného překopu 2071 do výdušné jámy 
Mír 4 byl v souladu s požadavky pro ovětrání 5. kry lokality Darkov proveden o rozměrech  
4 x 4,5 m, tj. o světlém průřezu 16,3 m2. 
 
 
2 Stavební řešení proniku 
Podkladem pro zpracování projektu proniku výdušného překopu 2071 do výdušné jámy Mír 4 
na kótě –580 m Báňskými projekty Ostrava bylo „Posouzení a návrh statického zabezpečení 
proniku do jámy Mír 4“ zpracovaný Prof. Ing. Josefem Aldorfem, DrSc. 

Technické řešení statického zajištění proniku vycházelo z požadavku na zachycení 
uvolněných napětí ve výztuži jámy a jejího bezprostředního okolí pomocí kotev 
instalovaných: 

- v předstihu z jámy v linii kontury proniku 
- z horizontálního díla v úseku cca jednoho poloměru jámy (cca 4 m) 

Realizaci stavebního řešení proniku bylo možno rozdělit do několika na sebe navazujících 
etap: 
- zajištění vnitřního prostoru jámy proti pádu horniny a osazení stabilizačních kotev v linii 

kontury proniku pro zachycení uvolněných napětí ve výztuži jámy před realizací průniku 
- ražba v profilu 00-0-16 do vzdálenosti 6 m od výztuže jámy 
- předrážka proniku v profilu 00-0-06 a provedení okna v jámovém zdivu 1 x 1,5 m 
- rozšíření přechodu v atypickém profilu v délce 3 m 
- rozšíření vlastního proniku v atypickém profilu 4 x 4,5 m v délce 3 m 
- provedení kotvení okolních hornin proniku z horizontálního díla v úseku ve vzdálenosti 

do 5 m od zdiva jámy 
- postupný výlom betonové výztuže jámy v pronikové části 
- betonáž zdiva a výztuže proniku 



Pro zvýšení únosnosti stávajícího zdiva jámy Mír 4 o průměru 7,5 m a navazujícího úseku 
proniku, bylo znaleckým posudkem původně navrženo zesílení vysokoúnosnými kotevními 
tyčemi typu GEWI 40, takto: 

- 53 kotev délky 2,0 m vrtaných a osazených z jámy Mír 4, kotvených lepením 
polyesterovými ampulemi typu LOKSET HSS 1-180 

- 160 kotev délky 4,0 m vrtaných a osazených z horizontálního díla proniku, kotvených 
lepením polyesterovými ampulemi typu LOKSET HSS 1-180 nebo tmelením cementovou 
směsí s pevností 50 MPa typu DURIMENT UNI. 

 
 
3 Zkušenosti z realizace 
Z provozních důvodů nebylo možno odstavit provoz skipu v jámě Mír 4 pro navrtání  
a osazení 53 kotev délky 2 m v obrysu proniku. Proto se hledalo a našlo řešení v navrtání  
10 vývrtů a osazení 10 ks kotev ze strany ražby proniku a to ze vzdálenosti 6 m před zdivem 
jámy (svorníky označené I – viz přílohy č. 1 a 2). Z důvodu velmi pevných okolních hornin 
(slepenec) se upustilo od osazení dalších kotev s  tím, že se navíc provádělo měření 
deformace jámového zdiva před a po dobu výlomových prací. 

Samotné osazení 2 m kotevních tyčí GEWI 40 muselo být provedeno ze strany jámy, protože 
kotevní tyče jsou velmi tuhé a nekopírují zakřivení stěn vývrtů o průměru 50 mm. Ucpávka  
ze strany horizontálního díla byla provedena PAKREM PS 40-6 a ze strany jámy montážní 
pěnou. Provedení ucpávky montážní pěnou silně komplikovala vysoká deprese ve vývrtu – 
cca 1 500 Pa. Samotné lepení kotevních tyčí byl provedeno dvousložkovou polyuretanovou 
pryskyřicí typu BEVEDAN – BEVEDOL WF. Polyesterové ampule typu LOKSET HSS 1-
180 nebylo možno použít z důvodu neexistující vhodné mechanizace umožňující rotační 
zavedení kotvící tyče GEWI 40 do vývrtu. 

Po rozšíření vlastního proniku v atypickém profilu 4 x 4,5 m bylo instalováno 160 ks 
kotevních tyčí GEWI 40 délky 4,0 m (svorníky označené II – viz přílohy č. 1 a 2). Z důvodu 
vnějšího průměru kotevní tyče GEWI 40 – 45 mm zvolené technologie tmelení kotevních tyčí 
cementovou směsí bylo nutno navrtat vývrty o průměru 70 mm. Kotevní tyče byly do vývrtů 
instalovány ručně, na kotevní tyči byla připevněna odvzdušňovací hadička průměru 6 mm. 
Cementová směs DURIMENT UNI byla do vývrtu tlačena přes kovovou trubku, která byla 
dotěsněn na stěny vývrtu, pomocí čerpacího agregátu KTX 32N. Po 24 hodinách byly kotevní 
tyče přes kotevní podložky předepnuty silou min. 200 kN. 
 
 
4 Závěr 
Pronik důlního díla do těžní jámy je vždy provázen řadou těžkostí, zvláště když se jedná o tak 
velký pronik, jaký byl realizován do jámy Mír 4 nad úrovní 10. patra. Sladění potřeb provozu 
dolu a statického zabezpečení proniku bylo provázeno řadou kompromisů za účasti 
autorského dozoru. 

Na závěr je nutno zdůraznit, že uvedená aplikace vysokoúnosných kotev GEWI 40 umožnila 
realizaci tohoto proniku bez omezení provozu dolu při zajištění statického zabezpečení 
proniku. 
 
 
 
Literatura 
[1] Báňské projekty, a. s., Ostrava:  Pronik do jámy Mír 4 na –580 m, Ostrava 2001 
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VYPLŇOVÁNÍ VÝLOMU KOMUNIKUJÍCÍHO SE STAŘINAMI 
WILFOAMEM K 

 
Anotace :         
             In 1988 mine entry nr. 38 803 was drived in the 7th extracted floe of plant Lazy.  
The original mine entry which was drived under roof of the seam the "38" had to be replaced 
by a new mine entry drived on the bottom base of the seam as a result of pasty direction of the 
main roof of the "38th" seam and increased geomechanical pressures.   
  During preparation of the 4th extracted panel these mine entries had to be 
passed by drived mine entry nr. 38 709-1 keeping 5 m wide solid rock considering to 
dilapidatly liquidated panel nr. 138 706. 
 The arrangement stopping access of oxygen over passed old mine entries to closed 
goafs had to be received because of high risk of renovation gob fire in closed coal face goafs  
 Thanks consultation with experts from CarboTech s. r. o. it was proceeded to applicate 
the Wilfoam K, a filling material with supporting and closing effect. 
 
 

 
 V roce 1988 byla v 7. dobývací kře závodu Lazy ražena důlní chodba č. 38 803. 
Vzhledem k nesoudržnému bezprostřednímu nadloží "38" sloje a zvýšeným geomechanickým 
tlakům, musela být původní třída vyražená pod stropem sloje, nahrazena novou důlní třídou 
vedenou po počvě sloje podejitím původní třídy. (viz. Obr.č.1) 
 
 Přijetím změny koncepce hornické činnosti při přípravě 4. dobývacího bloku v 7. kře 
musela být tato již 10 let stará důlní díla procházena napříč nově raženou třídou 38 709-1 při 
zachování 5 m širokého celíku vůči stařinám havarijně likvidovaného bloku  138 706.  To 
ovšem předpokládalo zúžení uzavírací hráze na tř.38 803 a její případné dotěsnění. Vlastní 
rozsah poškození zůstatkového ochranného pilířku musel být ověřen speciálními vrty 
realizovanými po konzultacích s geomechanickým útvarem. Z důvodu vysokého rizika 
obnovení záparu ve stařinách uzavřeného porubu, v případě aerodynamické komunikace 
závalu s raženou separátně ovětrávanou třídou, musela být přijata přísná bezpečnostní 
opatření zamezující přístupu kyslíku přes přecházená stará důlní díla do uzavřených stařin 
porubu 138 706. 
 Vzhledem ke složitosti a závažnosti řešení problematiky byla v předstihu stanovena 
tato  technicko-organizační opatření : 
 
 1) Snížit riziko otevření závalových prostor zmenšením světlého profilu ražené třídy. 
Tohoto bylo dosaženo uskočením pravého boku (od stařin) o 0,5 m od staničení 190 m do 
staničení 205 m raženého důlního díla a částečným snížením jeho výšky. 
 



 2) Byla naprojektována pětice ověřovacích vrtů, kterými byl zjištěn skutečný stav 
záplavu podcházených starých důlních děl. Tyto vrty měly následně sloužit k vyplnění 
případných kaveren.  
 
 3) Zajistit zpevnění hrany uhelného pilíře v místě jeho styku se starou důlní chodbou 
injektáží dvousložkovým polyuretanovým lepidlem. 
 
 Ražba tř. 38 709-1 vedena ve sloji č. "530" v 7. dobývací kře prochází v 
inkriminovaném místě antiklinálou. V bezprostředním nadloží se nachází kořenový prachovec 
a do vzdálenosti 3 m je místně vyvinuta sloj "37f" o mocnosti do 0,6 m. Sousední uzavřený 
porub 138 706 byl dobýván v celkové mocnosti cca 4 až 5 m a daným místem procházel již 
před rokem. Proto se předpokládalo, že tlakové projevy prolamujícího se nadloží na ochranný 
pilíř budou již odezněné a izolační hráz v důlní třídě č. 38 803 bude částečně poškozena. Při 
přiblížení se ražby na vzdálenost 2 m k očekávanému místu procházení plavené uzavírací 
hráze na tř. 38 803 byly navrtány injektážní vrty které ověřily, že došlo k narušení celistvosti 
ochranného pilíře. Čtyřmi vrty byl injektován Bevedan-Bevedol S. U dvou výše orientovaných 
vrtů nedošlo ke konečnému vyplnění nakontaktovaných kaveren ani po injektáži cca 200 l 
lepících hmot. Pokračováním ražby tř. 38 709-1 s probitím do podcházené třídy 38 803 bylo 
zjištěno, že původní část třídy 38 803 je značně deformována a částečně nedoplavena. V jejím 
stropě a na jejich bocích byly rozsáhlé kaverny. V důlně-měřické dokumentaci bylo zjištěno, 
že nad starou důlní chodbou byly místně i hráně vyplňující vícevýlomy podbudované již před 
deseti lety. Vydobytím sousedního porubního bloku však došlo jeho nakontaktováním k 
rozšíření a vykomínování původních vícevýlomů. Vznikla obava, že zjištěné kaverny jsou 
propojeny se závalem. S cílem ověřit rozsah kaveren bylo realizováno 5 vrtů. Vždy dva vrty o 
průměru 50 mm z každé strany do bezprostředního nadloží původní tř.38 803 pod úhly 30 – 
40 stupňů a jeden středem místa podcházení téměř kolmý. Kaverna byla takto ověřena  v plné 
šíři stropu původního důlního díla a to jako naprosto otevřená vůči stařinám. Vzhledem ke 
spádovým přímkám (hřeben antiklinály) a rozsahu závalu nešlo využít žádnou z klasických 
injektážích metod pomalu sedimentujícími, popř. tuhnoucími materiály. 
 
Na základě konzultací s odbornými pracovníky firmy CarboTech Bohemia s. r. o. bylo 
přistoupeno k aplikaci výplňové hmoty s podpěrným a těsnícím účinkem Wilfoam K.  Za 
účelem přímé injektáže prostřednictvím ponechaného soutyčí v ověřovacích vrtech muselo být 
k zefektivnění prací postaveno lehké bednění typu „BRUDNIK“. Cementová pěna s ohledem 
na malou vlastní hmotnost a krátký čas reakce byla optimální hmotou pro dotěsnění 
vícevýlomů také ve stropě podcházené třídy. Proto byly navrtány doplňkové injektážní vrty do 
stropu ražené třídy č.38 709-1 nad původní podcházenou třídu 38 803 a nataženo ochranné 
pletivo s jutou  zamezující vytékání. V přípravné etapě byly duté prostory nad výztuží 
vysádrovány, čímž byl vytvořen ochranný krunýř zamezující pozdějšímu vytékání. Na pravém 
boku ražené třídy byl postaven hrudník. Následně byl vyplněn cemento-popílkovou směsí až 
ke stropní části vyražené třídy 38 709-1. Po těchto přípravných pracech následovala vlastní 
injektáž WILFOAMU K. 
Kontinuální míchací a čerpací agregát o rozměrech 2620 x 1100 mm - čerpadlo UELMAT 
S 35 Schaum  určené ke zpracování cementových napěňujících stavebních hmot o hmotnosti 
900 kg, byl zapůjčen firmou CarboTech – Bohemia, s.r.o. Má pneumatický motor pro 
dávkovací zařízení a vlastní pneumatické čerpadlo, které je schopno v závislosti na 
konzistenci, dopravní vzdálenosti a tlaku dopravit max. 20 m3 směsi za hodinu . Vlastní 
WILFOAM K se mísí v poměru 1 : 1 a může dosahovat pevnosti v tlaku až 0,7 MPa. Je balen 
v papírových pytlích po 25 kg, uložených na EUR paletách v množství 40 ks, celkem tedy 



1.000 kg. Pro injektáž kaverny nad raženou třídou 38 709-1 bylo spotřebováno celkem 5.000 
kg prefabrikované napěňující směsi. Lze propočítat, že rychlou injektáží bylo během jediné 
směny vyplněno cca 50 m3 dutin vícevýlomů cementovou směsí čerpanou přes ponechané 
vrtné trubky v ověřovacích vrtech. Obsluhu čerpadla řídili firemní pracovníci a čtveřice 
zaměstnanců zajišťovala trvalý přísun prefabrikované směsi. 
 
Na základě následných odběrů vzdušin při poklesech barometrického tlaku bylo ověřeno, že 
již nedochází k „dýchání“ stařinné atmosféry do činné důlní třídy 38 709-1. Opačně bylo 
odebráním vzorku stařinné atmosféry přes analýzní vrt ve st.180 m na tř.38 709-1 směřovaný 
do stařin uzavřeného porubu 138 706 potvrzeno, že činné prostření (průchodní větrní proud) 
nekomunikuje bývalou kavernou se stařinami, neboť obsah kyslíku v odebraném vzorku 
stařinné vzdušiny byl jen 4 %. 
 
 
Závěr : Prvotní zkušenost s bezpečným vyplňováním výlomů získaná na Dole Lazy při 
aplikaci WILFOAMU K do rozsáhlé kaverny nad raženou třídou 38 709-1 komunikující se 
stařinami havarijně uzavřeného porubu 138 706 je velice pozitivní. Vysoce je ceněna 
operativnost firmy CarboTech – Bohemia s.r.o., pokud jde o zapůjčení a obsluhu čerpadla 
UELMAT S 35 – Schaum, se kterým jsme doposud neměli žádnou zkušenost. Drobnou 
nevýhodou je rozměrnost tohoto čerpadla, které na druhou stranu dokáže vytvořit tlak přes 1 
MPa a takto vyplnit kaverny, popř. zapadané vícevýlomy v celistvý kompozitní materiál. 
Cílem aplikace bylo zabránění výstupu stařinné atmosféry, příp. obnovení záparu ve stařinách 
porubu 138 706, čehož bylo dosaženo. Navíc nedochází k dalšímu nekontrolovatelnému 
rozšiřování výlomu. Tímto byly vytvořeny odpovídající podmínky pro budoucí bezpečné 
podcházení staré důlní chodby připravovaným porubem 138 708. 
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PŘECHOD TEKTONICKÉ PORUCHY PORUBEM 

 
The paper deals with the problem of coal winning technology under the tectonically disturbed 
roof condition. The disturbance risen at coal face was caused by falling of roof rocks and slip 
of coal face into the advance of the face. 
 
 
1. Úvod 
      Porub ve 33. sloji  o délce 231 m je dobýván úpadně na plnou mocnost sloje tj. 4,2 m 
technologií směrného stěnování na řízený zával. Je vybaven hřeblovým dopravníkem DH 
830, sekcemi posuvné výztuže Fazos 17/37 s podstavcem a kombajnem KGS 445 RW. Sloj 
náleží stratigraficky k spodním sušským vrstvám karvinského souvrství. Je uložena v hloubce 
750 – 910 m pod povrchem. Generální úklon sloje činí v 5. kře cca 8 – 15 stupňů 
severovýchodním směrem. 
     Uhelný blok připravený k dobývání nebyl zcela tektonicky čistý, což bylo ověřeno ražbami 
těžní a výdušné chodby. V průběhu dobývání bylo porubem přecházeno několik drobných 
tektonických poruch. Jejich přecházení bylo zvládáno tzv. jehlováním uhelného pilíře, kdy do 
vývrtů o ∅  42 mm a délce 2,5 – 3,0 m byly vlepovány dřevěné jehly nebo hranolky pomocí 
polyuretanových ampulí PUR. Rozteč jehel byla situována do dvou řad pod sebe s roztečí 1m. 
Jedna z tektonických poruch, která na úvodní chodbě vykazovala amplitudu do 2 m, při 
přecházení porubní frontou zesílila až na celou mocnost sloje ( ve směru postupu porubu se 
jednalo o tzv. výskok ) a bylo ji nutno vyřizovat přibírkou počvy a tudíž sekcemi prudce 
stoupat. V místě tektonické poruchy byla výrazně snížena pevnost uhelné sloje a silně 
rozrušené nadloží. K zesílení uhelného pilíře bylo využíváno tzv. Boltexů tj. kovových pakrů 
o délce 3,0 m, přes které byl pilíř injektován  polyuretanovou pryskyřicí Bevedol – Bevedan S 
tzv. tlakovou injektáží. Cílem tlakové injektáže bylo zpevnění uhelného pilíře i 
bezprostředního nadloží v rozsahu vytvořených mikrotrhlin. Rozteč injektážních vrtů se 
pohybovala od 1,5 do 2,0 m. Zbytky stržených kotevních prvků Boltex po vyjetí uhelného 
pilíře a bezprostředního nadloží jsou patrny na snímku č. 1. Při vyjíždění bezprostředního 
nadloží na výšku až 2 m nad sloj byla situace zvládána vytvářením umělého stropu - povalu, 
který byl budován z kovových rovin zapuštěných  cca 2,5m jedním koncem do vývrtů v pilíři 
a druhým koncem podchyceným stropnicí posuvné výztuže. Na tyto roviny byla postupně 
pokládána dřevěná kulatina. 



 
Snímek č. 1 Zbytky stržených kotevních prvků 

 
 

2. Popis vzniklé situace 
V měsíci březnu došlo při přecházení této tektonické poruchy přes všechna  realizovaná 

opatření k mimořádně rozsáhlému vyjetí pilíře i bezprostředního nadloží v úseku od 49 po 72 
sekci PV tj. v délce 34 m. Výlom nad sekcemi PV dosahoval až 9,5 m a směrem  do pilíře 6,5 
m. Nadložní horniny vyjely ve velkých blocích a znemožňovaly okamžité zajišťování. Tyto 
bloky musely být postupně odstraňovány za pomoci trhací práce. Po zprovoznění hřeblového 
dopravníku a zhodnocení situace technickým vedením dolu bylo hledáno co nejrychlejší a 
nejbezpečnější, ale také nejlevnější řešení. Byla zvažována ražba nové prorážky i obtínka 
inkriminovaného úseku. Rozhodnutí ztěžoval fakt, že se jednalo o úsek uprostřed porubu a 
klasická řešení byla časově náročná. Bylo rozhodnuto o využití zkušeností s vybudováním 
umělého stropu z rovin a dřevěné kulatiny.  Bylo postupováno od sekce č. 72. – shora dolů, 
aby osádka pracovala v co nejvíce zajištěném prostoru. Roviny byly taženy v osové 
vzdálenosti 0,75 m tak, aby na jednu stropnici sekce PV  byly navázány dvě roviny. Tyto 
roviny pak byly svázány po úklonu dalšími tahy rovin co 0,75 m. Pod takto vzniklý rošt 
z rovin byly budovány IHS. Na počátku a konci výlomu tj. u sekce 49. a 72. byly postaveny 
hráně z dřevěné kulatiny, které byly postupně doplněny na celou délku úseku. Čelo vyjetého 
pilíře bylo průběžně paženo odkory a půlkulatinou. 
     O spolupráci v nastalé situaci byly osloveny společnosti Weber a CarboTech Bohemia, 
které dodávají pro důlní podniky různé zpevňující materiály. Po profárání porubu se obě 
společnosti shodly na tom, že stavěný bezpečnostní poval je nutno dále zesílit, protože volné 
uložení dřevěné kulatiny o síle nad 22 cm neskýtá dostatečnou stabilitu tohoto povalu a 
ochranu osádky. 

Zástupci společnosti Weber navrhli vyplnění celého volného prostoru těsnící a nosnou 
hmotou  Mariflex čerpadlem umístěným v porubu. Vyplňovaný objem vyžadoval dopravu 



značného množství materiálu porubem od výdušné třídy, značné finanční náklady a navíc 
tento materiál nebyl k okamžité dispozici. 

      
        Zástupci společnosti CarboTech Bohemia navrhli kombinaci tří materiálů, z nichž 
základní – Wilfoam byl ihned k dispozici včetně zapůjčení čerpadla a obsluhy, další materiál 
těsnící do dvou dnů. Tento návrh byl okamžitě realizovatelný a vhodně doplňoval započatou 
stavbu bezpečnostního povalu. Proto bylo vedením dolu rozhodnuto o spolupráci s firmou 
CarboTech Bohemia. 

  
3. Navržené řešení 
     Podstata navrženého řešení spočívala ve zpevnění budovaného bezpečnostního povalu 
vrstvou, která by svázala a zpevnila tento poval a vytvořila dostatečně silnou nárazníkovou 
desku, která by byla schopna zmírnit energii padajících kusů nadloží při jejich uvolnění. 

Vyplňovat celý výlom, což by bylo ideální řešení, by bylo časově náročné a ekonomicky 
neúnosné. Podle hrubého propočtu tento výlom představoval cca 1500 m3 vytržené horniny a 
bylo nutno navázat na již započaté zajišťovací práce na stavbě bezpečnostního povalu. Proto 
byl zvolen postup v použití tří typů materiálů ve dvou fázích. V první fázi vytvořit nad 
povalem umělé bloky z pevného nosného materiálu Wilfoam čerpaného do vaků z geotextilie. 
Tyto vaky pak ve fázi druhé vzájemně propojit v jeden blok za pomoci nosné pěny Ekoflex.. 

 
4. Postup prací při realizaci řešení 
     Pro realizaci první etapy tj. vytvoření bloků bylo na výdušné chodbě instalováno výkonné 
čerpadlo, které je schopno dopravovat tekutou hmotu až na vzdálenost 300 m, pro mísení, 
dopravu a čerpání cementové výplňové hmoty Wilfoam K.  Vaky v porubu byly plněny ve 
vzdálenosti cca 150 m od čerpadla.  
     Při stavbě  bezpečnostního povalu byly postupně nad něj vkládány vaky z geotextilie o 
rozměrech 2 x 1 x 1 m  a  2 x 1 x 0,5 m opatřené plnicím rukávcem, který při naplnění vaku 
plnil funkci uzavíracího ventilu. ( Postupná stavba bezpečnostního povalu je patrna na snímku 
č. 2 a vaky s rukávcem na snímku č.3.) Vaky byly průběžně  v 16 hod. cyklech začerpávány 
cementovou směsí. Cementová směs Wilfoam K má schopnost poměrně rychle během cca 3 
min. gelovatět, následně tuhnout a mírně zvyšovat svůj objem. Velmi rychle dosáhne své 
konečné pevnosti  až 1 Mpa. Vaky byly k sobě postupně kladeny co nejblíže, aby mezi nimi 
nevznikly zbytečné mezery. Při plnění se vaky tvarovaly podle místních podmínek, tzn. tvaru 
napadané horniny, volné plochy ze strany pilíře a uložené kulatiny. Při ukládání vaků byly 
mezi ně s roztečí cca 2 x 2 m vsouvány hadice délky 1,5m ∅  25mm tak, aby volný spodní 
konec vyčníval pod kulatinu do pracovního prostoru. Tyto hadice byly připravovány pro 
druhou fázi. Po postavení bezpečnostního povalu  a zaplnění všech vaků  v celém úseku ( od 
sekce 49. po 72. )  bylo přistoupeno k realizaci fáze druhé. Do porubu bylo dopraveno 
přenosné čerpadlo pro nástřik močovinové pěny Krylamina, kterou byly zatěsněny všechny 
dutiny viditelné mezi dřevěnou kulatinou za účelem použití poslední hmoty a vytvoření 
kompaktního celku. Hadicemi ∅  25 mm byla nad naplněné vaky následně čerpána močovino-
fenolová hmota Ekoflex  přenosným čerpadlem SK 90. Tato hmota je těsnící, napěňující a 
zároveň i nosná. Její předností je schopnost až 30 násobné expanze v začerpávaném prostoru, 
při které dochází k vyplňování všech trhlin, puklin a volných prostor. Této vlastnosti bylo 
využito k důkladnému vzájemnému spojení uměle vytvořených kvádrů z Wilfoamu K ve 
vacích spolu s napadanou horninou a dřevěnou kulatinou v celek tj. bezpečnostní 
nárazníkovou vrstvu, která by tlumila případný další pád uvolňované horniny a zamezilo se 
destrukci dočasné výztuže tj. bezpečnostního povalu. Bylo dosaženo zpevněné vrstvy cca 1,4 
m silné ( př. č. 1 ). Následně byl celý úsek na výšku uhelné sloje zesílen tlakovou injektáží 
přes kotevní prvky Boltex pomocí polyuretanové pryskyřice Bevedan – Bevedol S.



 
Snímek č. 2 Stavba bezpečnostního povalu 

 

 
Snímek č. 3 Vaky s rukávcem 



 



5. Sumace použitého materiálu 
Pro realizaci záměru bylo použito: 

• 64 ks vaků z geotextilie o objemu do 2 m3 
• 10 800 kg cementové zpěňující hmoty Wilfoam K ( v  tomto 

množství  jsou započteny i technologické ztráty vzniklé při dopravě 
pytlovaného materiálu a při proplachu hadic).  Na jeden vyplněný 
m3 bylo spotřebováno cca 90 kg práškové substance Wilfoam K. 

• 1 120 lt složek Krylamina pro výrobu těsnící močovinové pěny, ze 
které bylo vyrobeno cca 40 m3   

• 6 252 kg komponent pro výrobu nosné a těsnící pěny Ekoflex, které 
bylo vyrobeno cca 185 m3 

Návrh na řešení situace předpokládal čerpání nákladů na materiál ve výši 1,7 mil. Kč. Po 
vyhodnocení celé akce bylo konstatováno skutečné čerpání ve výši 1,2 mil. Kč. 
 
6. Závěr 
     Vytvořením bezpečnostní nárazníkové vrstvy – tj. bezpečnostního povalu - byla zajištěna 
bezpečnost pracujících a zároveň vytvořena deska pro vzepření sekcí posuvné výztuže při 
jejich překládání pod volným prostorem. Pro vlastní najetí rubáňového kombajnu pro první 
pokos a průjezd inkriminovanou částí porubu byla provedena příprava vypleněním prvního 
stojkořadí IHS,  a také zainjektováním pilíře tlakovou injektáží v celé délce porubu.. 
     Celá akce byla organizována v nepřetržitém provozu těžebního úseku za úzké spolupráce 
ZBZS a společnosti CarboTech Bohemia. Po 14 dnech usilovné práce byl provoz porubu 
obnoven. Nejcennějším výsledkem na provedené akci je skutečnost, že všechny práce při 
velké koncentraci pracovníků v ohroženém úseku byly zvládnuty bez nejmenšího úrazu. 
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NOŚNOŚĆ  OBUDOWY  SZYBU  UPODATNIONEJ  
GEOMATERIAŁAMI  W  ŚWIETLE  ANALIZY  NUMERYCZNEJ 

 
Abstract 

A long-term and intensive underground exploitation caused geodeformatic regions  where 
the thickness of the extracted deposit amounts to several tens of meters. In the geodeformatic 
regions it comes to macro-displacements of large rock masses. 

The influence of macrodisplacements can be observed in deatil in shafts which are 
assigned to have shafts pillars in future. The deformatic process of the rock masses within the 
safety pillar is under these conditions a complex problem. The deformation revealed under  
these conditions may damage the shaft lining because of their summation and  unfavourable 
distribution within the pillar. 
The paper presents an analysis of mine shaft of making a concrete lining in radial flexibility. 
 
1. PODSTAWOWE  UWARUNKOWANIA  STOSOWANIA  UPODATNIENIA 

OBUDOWY SZYBÓW 
Wieloletnia intensywna eksploatacja górnicza prowadzi do powstania rejonów 

geodeformacyjnych, charakteryzujących się nierównomiernym stopniem wybrania złoża. W 
rejonach tych sumaryczna miąższość wybranego złoża wynosi nawet kilkadziesiąt metrów. W 
takich rejonach górotworu pomimo stosowania dla ochrony wyrobisk filarów ochronnych 
występują deformacje prowadzące nierzadko do uszkodzenia obudowy szybów. 

Przykładowe wyniki pomiarów osiadań w szybie (tablica 1) chronionym filarem 
ochronnym wskazują, że deformacje mogą objąć znaczną część górotworu wraz z 
chronionym wyrobiskiem [5, 6]. W prezentowanym przykładzie sumaryczne osiadania 
powierzchni terenu przy szybie wynoszą około 0.9 m, a średni przyrost osiadania wynosi 
około 20 – 30 mm/rok. 

 
Tablica 1. Zestawienie osiadań i odkształceń pionowych w szybie w czasie jego istnienia 

 
lata 

zrąb szybu poziom 250 m 
 

poziom 350 m 
 

 w , mm w, mm εz, mm/m w, mm εz, mm/m 
1911 – 52 320 100 -0,88 20 -0,80 
1911 – 86 860 200 -2,52   
1960 – 86 250     
1965 – 86  68  56 -0,12 

w- osiadanie, εz – obliczone średnie odkształcenie pionowe. 
 
Średnie odkształcenia pionowe (tablica 1), oszacowane na podstawie pomiarów osiadania 

z poz. 250 i 350 wynoszą około 0.9 - 2.5 mm/m. 
 



Rys. 1. Osiadanie zrębu szybu w rejonie geodeformacyjnym 
 

W warunkach występowania odkształceń górotworu, które przenoszą się na obudowę 
szybu, dla ochrony obudowy szybu, warunkującej bezpieczne użytkowanie szybu pożądane są 
jej upodatnienia. 

Dotychczasowe rozwiązania upodatnionych obudów szybowych bazowały zasadniczo na 
trzech kierunkach, a mianowicie [1, 2]: 

− upodatnieniu radialnym, 
− upodatnieniu obwodowym, 
− upodatnieniu pionowym. 

Stosowane w przeszłości materiały na upodatnienia obudowy szybowej oparte były 
głównie na materiałach takich jak drewno, masy bitumiczne i asfaltowe. Obecny postęp w 
technologii nowoczesnych materiałów, których właściwości stwarzają nowe możliwości w 
zastosowaniu upodatnień zapewniających podatność obudowy szybu bez przekroczenia 
nośności obudowy. Z tych względów pożądane jest m. in. prowadzenie eksperymentów 
numerycznych dla doboru optymalnych parametrów odkształceniowo - podpornościowych 
upodatnień szybowych obudów. 

 
 

2. KSZTAŁTOWANIE  SIĘ  NAPRĘŻEŃ  W  UPODATNIONEJ  OBUDOWIE 
SZYBU  W  WARUNKACH  WPŁYWÓW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ 
Występujące deformacje górotworu i obudowy szybów powodują zmiany warunków 

współpracy obudowy z górotworem, a potrzeba oceny nośności takiej obudowy posiada 
podstawowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznych warunków użytkowania szybu. 

Dla potrzeb oceny możliwości przejęcia deformacji masywu skalnego w wyniku 
oddziaływania wpływów eksploatacji górniczej, koniecznym jest określenie dopuszczalnych 
deformacji obudowy szybu. 

Z uwagi na nośność obudowy szybu szczególnie w warunkach zagrożenia wodnego 
dopuszczalne deformacje obudowy szybu winny być wyrażone przez wielkość odkształceń 
pionowych, odkształceń poziomych i minimalnego promienia krzywizny. Z tych względów 
złożoność zagadnienia współpracy obudowy z górotworem, a tym samym deformowania się 
obudowy szybu w warunkach oddziaływania przemieszczającego się masywu skalnego 
powoduje, że niezbędnym jest przyjęcie pewnych założeń upraszczających, a mianowicie: 

- odkształcenia pionowe w obudowie wynikają z sumowania się odkształceń pionowych 
wynikających ze zginania rury szybowej i osiadania górotworu, 
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- odkształcenia poziome w obudowie również są sumą odkształceń pochodzących ze 
zginania i przemieszczeń poziomych górotworu. 

Symulację wpływów eksploatacji górniczej na stan naprężeniowo-odkształceniowy w 
otoczeniu wyrobiska korytarzowego dla potrzeb określenia dopuszczalnych deformacji 
obudowy szybu przeprowadzono dla tarczy z wyrobiskiem kołowym, dla następujących 
charakterystycznych etapów obliczeń: 

− zamodelowanie pierwotnego stanu naprężeniowego, 
− wykonanie w tarczy wyrobiska szybowego wraz z ukształtowaniem się nowego 

stanu naprężenia, 
− modelowanie przemieszczeń od wpływów eksploatacji górniczej. 

W pierwszym etapie obliczeń przyjęto model sprężysty górotworu, natomiast w etapie 
drugim i trzecim do obliczeń przyjęto model sprężysto-plastyczny z zastosowaniem kryterium 
Mohra – Coulomba. 

Zamodelowanie przemieszczeń opisujących wpływy frontu eksploatacyjnego 
przeprowadzono przez zmianę warunków brzegowych opisujących wpływ eksploatacji 
górniczej w ten sposób, że zadawano na brzegach tarczy przemieszczenia pionowe i 
przemieszczenia poziome na brzegach modelu. Przy takim sposobie zadawania wpływów 
eksploatacji górniczej powodowano zmianę stanu naprężenia i przemieszczeń w otoczeniu 
szybu, przy czym obudowa szybu była obciążana nierównomiernym obciążeniem, według 
funkcji [1]: 

Θ⋅+= 2cos2eqoeqeq ppp  
gdzie: 

peq, poeq, p2eq – składowe obciążenia obudowy. 
 

Przy rozpatrywaniu nośności obudowy koniecznym jest uwzględnienie trójosiowego 
stanu naprężenia, jaki powstaje w obudowie szybu w wyniku odkształceń wywołanych 
wpływami eksploatacji górniczej. Do analizy można wykorzystać kryterium wytężeniowe 
Botkina uwzględniające trójosiowy stan naprężenia i wytrzymałość betonu na ściskanie i 
rozciąganie. 

Hipotezę wytężeniową Botkina dla stanu naprężenia na wewnętrznym konturze obudowy 
szybu można zapisać w postaci [3]: 
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gdzie: 
σ1, σ2 – naprężenia główne (σ1 = σt, σ2 = σz), 
Rb, Rc – wytrzymałość obudowy szybu na ściskanie i rozciąganie. 

 
Z uwagi na obszerność wyników obliczeń, w niniejszym referacie przedstawiono wybrane 

wyniki obliczeń numerycznych, które uzyskano za pomocą programu FLAC [4]. 
W prezentowanym eksperymencie numerycznym przyjęto, że obudowa szybu składa się z 

trzech warstw, a mianowicie obudowy wstępnej – betonu, warstwy upodatniającej oraz 
obudowy ostatecznej o grubości 0,20 m każda warstwa (rys. 2). 

Modelowane wpływy eksploatacji górniczej skutkowały obciążeniem modelu, przy 
zmiennym obciążeniu minimalnym od 5 MPa do 0. Maksymalne obciążenie w każdym z 
wariantów wynosiło 5 MPa. 

Wybrane wyniki obliczeń naprężeń w obudowie przedstawiają rys. 2 – 4. 
 
 
 



 

 
Rys. 2. Model obudowa – górotwór przyjęty w eksperymencie numerycznym 
 
 
 

 

 
Rys. 3. Rozkład maksymalnych naprężeń głównych w obudowie z 

upodatnieniem radialnym 
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Rys. 4. Rozkład największych głównych naprężeń w obudowie szybu w zależności od 

obciążenia (1 – 3 punkty na obudowie wstępnej, 4 – 6 punkty na obudowie ostatecznej) 
 
Przeprowadzone obliczenia numeryczne wskazują, że podstawowe znaczenie dla 

uzyskania upodatnienia obudowy szybu w kierunku radialnym, jest zastosowanie pomiędzy 
pierścieniem obudowy wstępnej, a pierścieniem obudowy ostatecznej materiału o stałej 
podporności i odpowiednio dobranej podatności. Uzyskane wyniki obliczeń wskazują, że 
najkorzystniejszy rozkład naprężeń w obudowie ostatecznej występuje w przypadku 
obciążenia kołowo symetrycznego. W przypadku obciążeń niesymetrycznych korzystny 
rozkład naprężeń w obudowie szybu występuje jedynie wtedy, gdy warstwa upodatniająca 
zapewnia utrzymanie stałej odkształcalności wzdłuż pierścienia obudowy. 

 
3. PODSUMOWANIE 

Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne górnictwa należy przyjąć, że obecnie 
podstawowe znaczenie w budownictwie szybowym posiada głównie pogłębianie istniejących 
szybów. Wieloletnia intensywna eksploatacja górnicza spowodowała, że również w obrębie 
filarów ochronnych występują deformacje górotworu. Pogłębianie szybu w takich warunkach 
deformacyjnych może stanowić zagrożenie dla jego obudowy. W takich warunkach celowym 
jest na pogłębianym odcinku szybu wykonanie obudowy odpowiednio upodatnionej. 

Upodatnienie powinno zapewnić korzystny – równomierny rozkład naprężeń w obudowie 
ostatecznej. 
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STABILIZACE TERÉNU V OKOLÍ STARÝCH DŮLNÍCH DĚL 
 
 
1 Úvod do problematiky 
 

Pozůstatkem historické i novodobé těžby černého uhlí v Ostravsko – Karvinském regionu je 
přibližně 400 starých důlních jam a štol. Přesný počet těchto důlních děl nelze v současné 
době jednoznačně určit, neboť v historické době se na zdejším ložisku vystřídala řada 
těžebních subjektů a v mnoha případech se nedochovala dokumentace umožňující jejich 
přesnou lokalizaci, identifikaci a způsob jejich likvidace. Likvidace starých důlních děl byla 
zpravidla prováděna jejich zásypem hlušinou či různými stavebními odpady po ústí, bez 
uzavření jámy uzavíracím povalem. Dnes již zpravidla nelze tyto jámy v terénu opticky 
lokalizovat, v některých případech jsou signalizovány terénními sníženinami, které však na 
zdejším území nejsou ničím výjimečným. 

 
Nabízí se otázka, proč se vlastně zabývat starými svislými důlními díly (případně 

některými relativně měkce raženými štolami jako např. Jaklovecká, Hubert a j.). Důvodem 
jsou následující rizikové faktory, jejichž reálnost byla opakovaně ověřena v průběhu doposud 
realizovaných prací, a to jak v etapě průzkumné, tak sanační: 

 
- postupným sedáním a při srážkách odplavováním jemnějších částí jámových výplní 

dochází ke vzniku různě rozsáhlých volných prostor (jednotky až desítky metrů 
kubických), které ve svém důsledku ohrožují stabilitní poměry ve svém 
okolí.(nejčastěji stavby, silnice, inženýrské sítě, apod.) 

- potenciální nestabilita hmot tvořících jámovou výplň 
- exhalace metanu, pohybujících se místně v mezích výbušnosti, nekontrolovatelného 

hromadění ve stavebních objektech apod. 
 

2 Komplexnost a etapovost zajišťování starých důlních děl 
 
Pro efektivnější řešení problematiky eliminace rizika, které nevyhnutelně existence starých  
důlních děl v regionu přináší, je podstatné postupovat komplexně, v logicky na sebe 
navazujících etapách. Jednotlivé dílčí problémy nelze v daném případě řešit izolovaně, aniž 
by to nevedlo k neúměrnému zvýšení konečných nákladů a k opakovanému provádění 
některých prací. 
 

2.1 Průzkum 
 
Cílem průzkumu obecně by mělo být v rámci problematiky sanace starých  důlních děl 
stanovení souřadnic ústí jam, průběhu štol a eventuelních přilehlých důlních děl, ověření 
existence a kvality předchozí likvidace (zásyp, poval, apod.) a ověření plynové situace na 
lokalitě. V úvodní studijní fázi spočívající v soustředění veškerých existujících materiálů by 
měl být u každého takového díla individuálně definován rozsah potřebných průzkumných 
prací a vhodně upravená metoda získání potřebných doplňujících údajů: 
 

- přesná poloha jámy, štoly a stanovení rozsahu sanace vzhledem k jejich poloze 
- existence, popř. stav uzavírajícího povalu 
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- existence a stav zásypu 
- existence, lokalizace a způsob likvidace podpovrchových kanálů 
- ověření inženýrských sítí v okolí jámy 
- IG charakteristika zemin, hornin, základové poměry pro projekt sanace starého 

důlního díla 
- plynová situace  

 
 
Metody průzkumu musí podle dosavadních zkušeností směřovat k dohledání (lokalizaci 
díla) a k ověření plynových poměrů daného starého důlního díla. 

 
Kombinace nepřímých metod metanscreeningu a geofyzikálního průzkumu s přímou metodou 
vrtného průzkumu nabývá na efektivitě s poklesem spolehlivosti a přesnosti existující 
dokumentace. 

 
Volba technických prostředků pro průzkum musí nutně vycházet z požadavků na bezpečné 
provedení prací. Je třeba si uvědomit, že existuje reálné nebezpečí vzniku lokálních 
výbušných koncentrací metanu na pracovišti a že je tedy nutno této skutečnosti přizpůsobit 
nejen bezpečnostní úroveň použitých zařízení, ale i organizaci práce, odpovídající 
předrealizační přípravu a bezpečnostní opatření po celou dobu realizace. 
 
Metanscreening – měření, jejimž výsledkem jsou zpracovány mapy izolinií obsahu CH4 a 
CO2 v půdním vzduchu. Měření je prováděno na předem vytýčené ploše v okolí 
předpokládaného důlního díla v pravidelné sítí vpichů (1,1m hlubokých), realizovaných 
s ohledem na konfiguraci terénu, inženýrských sítí, budov a komunikací. 
 
Geofyzikální průzkum – georadarové měření, které využívá elektromagnetické vlnění 
pomocí kterého jsou určeny podpovrchové nehomogenity s jinými fyzikálními vlastnostmi, 
např. výplň jámy nebo dutina vzhledem ( ve většině případů ) ke kvartérním sedimentům nebo 
návozům. U tohoto měření je velmi důležitá zkušenost a kvalita interpretátora. Měření je 
prováděno ve stanovených profilech s určitým krokem. Rozmístění profilů je dáno 
charakterem lokality. Reálna použitelnost je do hloubky cca 10m. 
 
Vrtný průzkum – po vyhodnocení metanscreeningu a geofyzikálního průzkumu je geologem 
navržen vrtný průzkum, který ověří, zda anomálie získané výše uvedenými metodami jsou 
anomálie pozitivní, jednotlivé vrty mohou již být účelově situovány. Vrtnými pracemi by 
měla být stanovena přesná poloha, výplň, hloubka pod povrchem a případné volné prostory 
starého díla. Výsledkem vrtného průzkumu je rovněž ověření geologické situace na lokalitě, 
tak, aby mohl být kvalifikovaně vyprojektován způsob statického zajištění (délka mikropilot, 
množství injektážní směsi pro jednotlivé etáže aj. )  

 
2.2 Zabezpečení  

 
Po shromáždění výsledku průzkumné fáze a na základě jejich vyhodnocení se přistoupí 
k projekční činnosti směřující jednak k definitivnímu řešení zabezpečení jámy samotné, 
jednak k podchycení a k minimalizaci rizik jejího vlivu na objekty nalézající se v jejím okolí. 
 
Komplexní analýza, která je součástí projektu, musí zohledňovat faktory, které ovlivňují stav  
starého důlního díla a jeho vliv na bezprostřední okolí. Těmito faktory jsou zejména čas, 
okolní zástavba, hladina spodních vod, aktivní činnosti v okolí jámy apod. Rovněž musí být 



řešen systém budoucího monitoringu rozhodujících bezpečnostních ukazatelů jámy ( stabilita, 
plyn). 
 

2.3 Monitoring 
 
Význam plynového monitoringu je aktuální a podstatný především v období útlumu těžby, 
neboť právě tehdy probíhají nejintenzivnější změny v jinak poměrně stabilizovaném systému 
„větrání“ živých i historických děl daném dříve relativně ustáleným režimem. 
 
 

3 Optimální zabezpečení starých důlních děl 
 
Konečný výsledek projektového řešení by měl splňovat následující základní kritéria, jejichž 
dosažením lze, dle názoru autorů, považovat staré důlní dílo za kvalitně zabezpečené: 
  

- stabilizace zaústění jámy (štoly) a jejího okolí 
- řízené odplynění 
- stanovení bezpečnostního pásma dle vyhl. ČBÚ č. 52/1997 Sb. 
- kontrola 
- monitoring 

 
 
    4          Praktický příklad stabilizace okolí starého důlního díla 
 
Na jámě Výdušná můžeme ukázat komplexní způsob technického řešení vedoucí ke 
stabilizaci okolí tohoto starého důlního díla (SDD). 
 
 

4.1 Výdušná jáma 
 
Jáma byla založena ve střední části území Slezské Ostravy, byla vyhloubena v roce 1835 do 
hloubky 41,7m a jako výdušná jáma sloužila až do roku 1871. Dnes se v okolí jámy nachází 
poměrně hustá nová nebo zrekonstruovaná obytná zástavba. 
Po zajištění veškeré dostupné technické a stavební dokumentace, zajištění výpisu z katastru 
nemovitostí, zajištění vstupu na pozemky včetně souhlasu vlastníků, ověření průběhu 
inženýrských sítí a měřičského vytýčení předpokládaného středu SDD byly zahájeny 
průzkumné práce. 
 
Metanscreening – měření bylo prováděno na předem vytýčené ploše 50 x 50m v okolí 
předpokládaného středu SDD v  pravidelné síti vpichů s ohledem na terén, stavby a sítě. 
Naměřené koncentrace metanu v půdním vzduchu byly ve všech měřených bodech nulové 
s výjimkou dvou bodů, kde byly zjištěny velmi nízké koncentrace s maximem 0, 02 %. 
Koncentrace oxidu uhličitého byly naměřeny max. do 0,8 %. Vzhledem k nízkým naměřeným 
hodnotám metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu nebylo možno považovat výsledky 
metascreeningu za projevy přítomnosti SDD v daném místě. 
 
Geofyzikální průzkum – georadarové měření bylo provedeno bodově s krokem 0,25m na 
12 profilech, jejichž celková proměřená délka činila 336m. Měřením byly zaregistrovány 
podpovrchové nehomogenity pod jižním okrajem vozovky na Občanské ulici cca 3-5 m od 
vytýčeného středu SDD, které svým charakterem odpovídaly sanované podzemní dutině. 



(nehomogenity byly následně potvrzeny vrtným průzkumem) 
 
Vrtný průzkum – za účelem ověření SDD bylo pásovou vrtnou soupravou HÜTTE 200 
odvrtáno 10 průzkumných, převážně šikmých vrtů o celkové metráži 89,6m. SDD bylo 
zachyceno pěti vrty. Vrty byla ověřena výplň SDD v podobě směsí hlín, škváry, haldoviny a 
stavebních sutí. 
Výsledky průzkumu byly potvrzeny následným, částečným propadem vozovky v místě jámy 
o cca 0,8m, ke kterému došlo vlivem zatékání srážkové vody při přívalových deštích 
v červenci 2001 do průzkumných, pozitivních vrtů. Voda způsobila vyplavování jemných 
částic a tím došlo k urychlení sedání jámového zásypu. 
 
Realizace zajištění SDD – spočívalo ve statickém zajištění SDD a jeho okolí a řízeném 
odvodu důlních plynů. Bylo řešeno v této posloupnosti: 

• Uzavření propadlého úseku vozovky  
• Vytýčení a ohrazení bezpečnostního prostoru pro provádění technických prací 
• Realizace mikropilot 
• Realizace odplyňovacího vrtu 
• Skrytí terénu nad SDD po první injektovanou etáž 
• Podzemní vyetážování odplyňovacího vrtu 
• Betonáž krycí desky 
• Oplocení odfukového komínku a terénní úpravy 
• Stanovení bezpečnostního pásma 

 
Realizace vrtaných mikropilot a betonáž krycí desky probíhala v souladu s prováděcím 
projektem jehož součástí bylo stabilitní posouzení SDD zpracované autorizovaným statikem. 
Vývrty pro mikropiloty byly realizovány pásovou vrtnou soupravou VVS – 5, technologií 
rotačního vrtání. 
Dle statického výpočtu bylo realizováno 22 svislých a 12 šikmých mikropilot o celkové 
metráži 290m. 
Mikropiloty byly tvořeny sestavou 1,5m dlouhých, silnostěnných trubek o Ø 89mm 
opatřenými etážemi pro vlastní injektáž se vzdálenosti 0,75m mezi etážemi. 
Po odvrtání vrtu pro mikropilotu, byla do vrtu zapuštěna mikropilota a následně byla 
provedena její zálivka cementovou směsí. Po takto připravených mikropilotách byla 
provedena vzestupná injektáž jednotlivých etáží mikropilot dvojitým nadouvacím pakrem 
pomocí vysokotlakého čerpadla Wirth WHP. K injektážním pracem bylo spotřebováno 41tun 
cementu I 42,5 – Hranice. 
 
Pro účinné odvádění důlních plynů z prostoru zlikvidovaného SDD byl ihned po realizaci 
mikropilot odvrtán vrtnou soupravou Nordmeyer svislý odplyňovací vrt. Ústí odplyňovacího 
vrtu bylo vyvedeno cca 4,5m dlouhou podzemní etáží mimo vozovku na travnatou plochu a 
bylo vybaveno odfukovým komínkem. 
 
Po odvrtání odplyňovacího vrtu a jeho vyetážování byl vybrán terén nad jamou a provedena  
betonáž krycí desky do výškové úrovně 0,3m pod úroveň povrchu vozovky. Po vyzrání 
betonu byla položena nová živičná vozovka. 
 
Závěrem byly provedeny terénní úpravy, oplocení odfukového komínku.Bylo stanoveno 
v závislosti na Ø jámy bezpečnostní pásmo o velikosti kruhu o Ø 44,0 m s vyznačením do 
důlně-měřičské a geologické dokumentace a podán návrh na vydání územního rozhodnutí o 
stavební uzávěře v rozsahu bezpečnostního pásma. 



5 Závěr 
 
Lze konstatovat, že pro provedení kvalitní, přesné a tím i bezpečné stabilizace v okolí starého 
důlního díla je nezbytné využití všech výše uvedených průzkumných metod, kterými je 
možno staré důlní dílo dohledat a technicky blíže specifikovat. Stabilizace okolí musí 
akceptovat maximální možné statické zatížení v dané lokalitě, beroucí v úvahu stávající 
inženýrské sítě, stavby a možnost nasazení odpovídající techniky. Provedením těchto 
stabilizačních a odplyňovacích opatření dochází k minimalizaci bezpečnostních rizik a tím i 
k minimalizaci bezpečnostních pásem, které mají  dopad na možnosti společenského nebo 
komerčního využití příslušné lokality v budoucnu. 
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SANACE KŘÍŽE 1036/1035A/1035AI NA DOLE ČS. ARMÁDA, O. Z. 
KARVINÁ 

 
Summary: 
This contribution deals with fortification reinforcers working-cross using bolt reinforcer. 

1. Úvod 

Kříž 1036/1035a/1035aI se nachází na 10. patře Dolu Čs. armáda, o. z. v lokalitě 
Doubrava v hloubce cca 915 m pod úrovni terénu. Je situován na překopu 1036 sloužícím 
jako základní dopravní a větrní cesta z  centrální oblasti dobývacího prostoru lokality 
Doubrava do severních ker.  

Důlní dílo 1035a a 1035 slouží jako remíza lokomotiv pro závěsné lokomotivy a také 
pro možnost tankování pohonných hmot lokomotiv kolejových. V remíze lokomotiv je 
celkem 13 stání a nachází se v ní opravna, dílna, sklady, svařovna. Je možno říci, že remíza 
lokomotiv na překopu 1035a a 1035 zaujímá významnou pozici v celém dopravním systému 
lokality Doubrava. 

Překop 1035aI je spojkou mezi remízou lokomotiv a chodbou 2 3910, chodbou 
zajišťující centrální odtěžení rubaniny z severního pole lokality Doubrava pomocí pásových 
dopravníků. Tato chodba navazuje na další přípravná důlní díla vedoucí do jednotlivých slojí 
a je základní tepnou pro dopravu po závěsné drážce ZD 24 A. 

Je patrné, že kříž 1036/1035a/1035aI je situován na proniku hlavních důlních děl 
zajišťujících jak dopravu kolejovou tak i dopravu po závěsné drážce a to pro celou severní 
oblast lokality a je důležitým bodem celého dopravního systému dolu. 

2. Historie výstavby kříže a přilehlých důlních děl, jejich základní 
parametry 

Překop 1036  
- je v provozu cca 10 let (během doby používání několik krát byla provedena přibírka 

zbubřelé počvy s přeložením kolejového svršku), 
- parametry jižní strany: OO–T–12 (tvárnicová výztuž o světlém průřezu 12,7 m2), 
- parametry severní strany: OO–O–12 (ocelová výztuž o světlém průřezu 12,7 m2), s hustotou 

budování TH oblouků P 28 co  0,8 m, 
- kolejový svršek sestávající z dvojkolejné lokomotivní tratě z kolejnic Xa, 
- potrubní tahy různých průměrů v počtu 5 ks zavěšené na stropě díla, 
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- el. kabely s napětím 500 V a 6 kV zavěšené na boku a na stropě díla. 

Překop 1035aI  

- vyražený v 04-05/2001 v celkové délce 20 m (po pronik s chodbou 2 3910), 

- parametry navazující části OO–O–12/14 (horní oblouk OO–O–12, boční oblouky OO-O-14, 
ocelová výztuž o světlém průřezu 14,5 m2) s hustotou budování TH oblouků P 28 co  0,8 m, 

- závěsná drážka ZD 24 A. 

Překop 1035a  

- vyražený v 05-08/2001, přičemž vzdálenost osy překopu 1036 od osy subrovnoběžné části 
překopu 1035a činí cca 30,9 m. 

- parametry navazující části: OO–O–16 (ocelová výztuž o světlém průřezu 16,8 m2) 
s hustotou budování TH oblouků P 28 co  0,8 m, 

- kolejový svršek sestávající z dvoukolejné lokomotivní tratě z kolejnic 115, 

- závěsná drážka ZD 24 A, 

- potrubní tahy DN 100 v počtu 3 ks zavěšené na stropě díla. 

Kříž 1036/1035a/1,1035aI 

- 05/2001 – předrážka části kříže v odbočení 1035a (bez trojúhelníkového rozšíření), 

- 06/2001 – přestavba jižní části kříže na překopu 1036, 

- 07/2001 – dokončení kříže do dnešních rozměrů, 

- 08/2001 – osazení druhé respy kříže, 

- 12/2001 – 01/2002 osazení svorníkové výztuže v oblasti kříže a přilehlých částí překopů. 

Sanační práce 

- 06/2001 – přibírka zbubřelé počvy na překopu 1036 do vzdálenosti cca 10 m od kříže, 

- 07-08/2001 - přibírka zbubřelé počvy na překopu 1035a, 

- 10/2001 - přibírka zbubřelé počvy na překopu 1035aI. 

3. Účel díla 

Prováděcí projekt stavební části díla byl zpracován odborem přípravy výroby Dolu Čs. 
armáda, o. z. Kříž 1036/1035a/1035aI byl vyprojektován podle následujících rozhodujících 
požadavků: 

- zajistit průjezd po dvoukolejné lokomotivní trati po překopu 1036,  

- umožnit vjezd kolejových lokomotiv do remízy lokomotiv za účelem tankování 
pohonných hmot, 

- vyřešit průjezd lokomotiv po závěsné drážce mezi remízou lokomotiv a důlním polem. 



 

4. Konstrukce kříže 

Pro zajištění uvedených požadavků a dodržení předepsaných bezpečnostními předpisy 
průjezdných profilů a průchodů byla navržena tato konstrukce kříže. 
- Nosnými elementy na východní straně je dvojice ocelových oblouků otevřených 

sestávajících z kompletů OO-O-12/16 a ROV na západní straně je dvojice ocelových 
oblouků otevřených sestávajících z dvou kompletů OO-O-12/16 a ROV. Tyto oblouky 
jsou umístěny v centrální části kříže na ústí překopu 1035a.  

- Podélně s osou překopu 1035a jsou situovány dvě respy tvořené sloupy z potrubí DN 300 
a skříňových nosníků 2 x I č. 40. 

- Na tyto základní podpěrné elementy konstrukce odbočky jsou položeny zdvojené rovné 
TH tyče, které tvoří systém ocelových stropnic. Rozteč stropnic činí 0,5 m. 

- Stropnice jsou na bocích díla podepřeny rohovými díly a bočními TH oblouky. 
- Všechny díly TH výztuže sestávají z profilu P 28. 

5. Důvody uplatnění svorníkové výztuže 

Po zhotovení kříže a vyražení části překopu 1035a byla další ražba zastavena. 
Důvodem bylo zbubření počvy v tomto úseku. Po jejím přibrání bylo rozhodnuto o zesílení 
výztuže kříže postavením druhé respy. Její konstrukce byla zvolena obdobně jako u první. 
Sestává z dvou sloupů DN 300 a skříňového nosníku 2 x I 40. Rozteč os sloupů činí 5,5 m. 

Po dokončení ražby překopu 1035a byla upřesněna geologická situace průvodních 
hornin. Bylo zjištěno, že oproti předpokladu se sloj č. 39 nachází v podloží bezprostředně 
navazujících překopů již v hloubce cca 0,9 m a další ražbou př. 1035a a 1035aI byla tato sloj 
nafárána. Ukázalo se také, že okolní horniny kříže a navazujících překopů mají menší pevnost 
než byla předpokládána. Nepříznivě se projevilo jejich zvodnění. Zdrojem vody byla uzavřená 
chodba 2 3713 (bývalá základna ražená v souvrství uhelných slojí č. 37, 38a a 38b) a navazující 
na ni chodby 2 3716 a 2 3713 nacházející se v nadloží ve vzdálenosti cca 5,7 m. 

Další zesílení výztuže kříže a navazujících překopů podstavnou výztuží nebylo 
proveditelné z důvodu nutnosti zachování potřebných průjezdných profilů. 

6. Důlně geologická charakteristika 

Geologické poměry jsou v předmětné oblasti ověřeny ražbami navazujících překopů, 
důlních děl ražených v nadloží a dorozvědkovým průzkumem pomocí vrtů. 

Kříž 1036/1035a/1035aI je stratigraficky situován v sedlových vrstvách karvinského 
souvrství, v meziloží uhelných slojí 37, 38a, 38b a sloje 39.  

Souvrství uhelných slojí č. 37, 38a a 38b dosahuje mocnosti cca 3 m, mocnost 
meziloží činí cca 15 m a je tvořeno prachovci o mocnosti cca 4 m a pískovci o mocnosti cca 
11 m, sloj č. 39 dosahuje mocnosti cca 3,5 m. 



 

Kříž je situován v pískovcových horninách. V bezprostředním podloží se nacházejí 
vrstvy pískovce a slepence o celkové mocnosti cca 0,9 m, pod nimi uhelná sloj č. 39. 
V nadloží se nachází lavice pískovce o mocnosti cca 6 m, která je kompaktní bez výrazného 
stupně strukturního porušení 

Vlastním křížem a ani bezprostředně navazujícími důlními díly neprochází žádná 
výrazná tektonická porucha. 

7. Statické posouzení únosnosti výztužné konstrukce kříže 

Statické posouzení výztužné konstrukce kříže bylo provedeno z důvodu zjištěných 
destrukcí projevujících se v okolních dílech (bubření počvy na překopu 1035a, 1035aI, 
prolomení ocelobetonových pažin ve stropní části překopu. 1035aI). Stabilitní posouzení 
provedla firmy GEOENGINEERING spol. s r. o. ve spolupráci s Prof. Ing. Josefem 
Aldorfem, DrSc. Na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství, FAST VŠB – TU 
Ostrava, byl zpracován výpočetní model dané důlně geologické situace, jehož výstupy jsou 
dokumentovány na přílohách. 

Posouzení bylo provedeno pro nejslabší prvek výztužné konstrukce, který je určující 
pro výslednou, celkovou únosnost konstrukce. Tímto prvkem jsou stropní nosníky tvořené 
zdvojenými profilovými tyčemi 2 x P 28, umístěnými s roztečí à 0,5 m. Výsledkem výpočtu 
je konstatace, že únosnost stropnic činí qdn = 23,4 kN/m2.  

Z výsledku výpočtu vyplývá, že únosnost výztužné konstrukce kříže není dostačující. 
Dočasnou stabilitu zajišťovala především stropní pískovcová lavice. Ocelová výztuž 
poskytovala především ochranu před eventuelním místním pádem uvolněné horniny do prostoru 
díla. 

8. Stabilitní posouzení kříže v daných důlně geologických podmínkách 

Systémem Phasas byl zpracován model stávajícího důlně geologického prostředí 
a rovinný model pískovcové stropní desky. Bylo zjištěno, že v daném případě stabilitní 
podmínka σt,max = 5,0 ÷ 6,0 MPa ≤ Rt = 6,5 MPa vyhovuje se stupněm stability kst = 1,1 ÷ 1,3. 
Hodnoty napětí na pískovcové lavici, izolinie posunů a zatěžovací stav pískovcové lavice jsou 
patrné z přílohy č. 4 - 13. 

Bylo konstatováno, že vzhledem k geometrickému tvaru výztužné konstrukce kříže, 
je limitována její únosnost a s ní související schopnost podílet se na zajištění stability díla. 
Výztuž konstrukce kříže neplnila stabilizační funkci. Stupeň stability kříže byl přímo určen 
stupněm stability pískovcové lavice, která pracovala na mezi únosnosti, bez vnitřní rezervy. 
Stabilita kříže byla hodnocena jako dočasně stabilní, ve stavu labilní rovnováhy. V tomto 
stavu by však další přitížení, vyvozené nárůstem koncentrace napětí v okolí kříže nutně vedlo 
ke ztrátě stability a celkové destrukci díla. Z tohoto důvodu bylo realizováno zpevnění nosné 
pískovcové lavice svorníkovou výztuží. 



 

9. Zajištění stabilizace kříže 10366/1035a/1035aI svorníkovou výztuží 

Svorníková výztuž byla provedena následujícím způsobem: 

a) V oblasti kříže a v navazujících překopech do vzdálenosti 10 m byly do stropu navrtány 
injektážní zavrtávací svorníky typu IBO R 32 S (celkem 51 ks) s únosnosti tyče na mezi 
pevnosti 360 kN. Celková délka svorníků činila 6,0 m, jejich částí byly spojeny pomocí 
spojníků. Svorníky byly ukončeny podložkou o rozměrech 70x70x12 mm dotaženou 
k přídavným TH rovině (s vypálenými v ose otvory) maticí. TH roviny byly uchyceny ke 
stropní části výztuže kříže kolmo na ocelové stropnice. Svorníky byly osazeny kolmo ve 
stropní části v řadách s roztečí co 3,0 m Mezikruží bylo zalepeno injektážní hmotou 
BEVEDOL-BEVEDAN. 

Svorníky IBO byly voleny (i přes jejich vyšší cenu) z důvodu jejich předností: 

– eliminace nebezpečí zavalení vývrtu v období mezi vyvrtáním vývrtu a ukotvením 
klasických svorníků TBD (svorník IBO i s vrtnou korunkou slouží jako ztracená vrtná 
tyč a po odvrtání vývrtu zůstává ponechána a nevytahuje se), 

– možnosti provedení svorníku v délce 6,0 m; celková délky je dosažena nastavováním 
kratších tyčí pomocí spojníků, 

– snadná manipulace – umožňuje instalaci velmi dlouhých kotevních tyčí ve stísněných 
prostorech, zjednodušuje dopravu, 

b) Injektážní zavrtávací svorníky uvedené v bodě a) byly doplněny tyčovými žebírkovými 
svorníky TB 19, TBD 19 (celkem 161 ks) s únosnosti tyče 190 kN. Svorníky byly 
ukotveny pomocí lepících ampulí SIS. Tyto svorníky délky 3,2 m byly ukotveny ve 
vějířích ve stropní části s roztečí cca 1,5 m ve vějíři. Jednotlivé vrty ve vějířích byly 
vzájemně přesazeny o 0,5 m (polovina rozteče) a byly rozmístěny šachovitě mezi 
svorníky IBO. 

Vrtání bylo prováděno vrtací a svorníkovací soupravou ABS-P Gopher. Každý svorník 
byl ukotven pomocí 2 ks ampulí 28/750. Svorníky byly ukotveny u ústí vývrtu pomocí 
podložky PT1 v provedení 2 (150x150x8 mm) a dotažené maticí k železobetonovým 
pažinám obložení výztuže důlního díla. 

U 5 % svorníků došlo k zavalení vývrtů v období po vysunutí vrtací tyče. Vrty byly 
znovu provrtány a byly v nich ukotveny svorníky IBO. 

Umístění svorníků je znázorněno v příloze č. 1 – 3. 

Vliv svorníkové výztuže na zvýšení stability díla je v daném případě, kdy se délka 
svorníků pohybuje v rozmezí hodnot 3,0 ÷ 6,0 m (nepřekračuje mocnost nosné pískovcové 
lavice 6,0 m), zohledněn pouze jejich zpevňující a stabilizační funkcí a je vyjádřen 
nárůstem stupně stability pískovcové lavice na hodnotu kst = 1,7 ÷ 2,0 (z původní 
hodnoty kst = 1,1 ÷ 1,3). 

 



 

c) Pro vytvoření klenbové struktury bylo provedeno 9 ks injektážních kotev z tyčí IBO R 32 S  
délky 8,0 m v prostoru kříže, přičemž centrální vrt byl veden kolmo, 4 střední pod úhlem 
10°, 4 krajní pod úhlem 15°. Vrty byly rozmístěny po úhlopříčce kříže. Svorníky byly 
ukotveny nad pískovci do nadložních prachovcových hornin. 

Svorníkovou výztuž zhotovila firma CarboTech Bohemia s. r. o. 

Je možno konstatovat, že realizací  svorníkové výztuže byla vytvořená potřebná 
pevnostní rezerva pro zajištění stability díla. 

10. Závěr 

Předmětné důlní dílo bylo zhotoveno za účelem napojení dopravního systému 
kolejového a dopravy po závěsné drážce. Pro zřízení a provoz remíze lokomotiv (včetně 
skladu hořlavin) v plynujícím dole platí specifické bezpečnostní předpisy a ty předurčily 
zřízení remízy lokomotiv a tím i kříže 1036/1035a/1035aI v předem určeném prostoru bez 
ohledu na geofyzikální stav horského masívu. Z tohoto důvodu musela být stabilita kříže 
zajištěna výše uvedeným, v praxi dolu jen výjimečně používaným způsobem. 

Shrnutím poznatků můžeme závěrem konstatovat: 
1. Výztužná konstrukce kříže, vzhledem ke svému geometrickému tvaru, neplní funkci 

stabilizační, ale pouze ochrannou a zajišťuje prostor kříže před místním pádem horniny. 
2. Stabilita kříže je plně podmíněna únosností pískovcové lavice, která má společně 

s nadpatrovou chodbou 2 3716 rozhodující vliv na stabilitu kříže. Nadpatrová chodba 
2 3716 svým situováním výrazně ovlivňuje rozložení původní, geostatické napjatosti 
v horninovém okolí kříže a odlehčuje pískovcové lavici, která svou účinností zajišťuje 
stabilitu kříže. 

3. Před zpevněním pískovcové lavice v nadloží kříže svorníkovou výztuží, je předmětný 
stavební objekt stabilní, se stupněm stability kst = 1,1 ÷ 1,3. V daném stavu však byly 
využity max. pevnostní možnosti horniny a nosná pískovcová lavice pracovala na mezi 
únosnosti, bez jakékoli vnitřní rezervy. 

4. Míra stabilizačního účinku zesilující svorníkové výztuže, realizované pomocí lepených 
svorníků TB 19, TBD 19 a injektážních kotevních tyčí R 32 S, je vyjádřena nárůstem 
stupně stability horninového okolí kst = 1,7 ÷ 2,0. Zpevněním pískovcové lavice, 
v kombinaci s fiktivní klenbovou strukturou, vytvořenou realizací devíti kusů 
injektážních kotev z tyčí IBO R 32 S délky 8,0 m v prostoru kříže , ukotvených do 
nadložních hornin prachovců, byla vytvořena potřebná pevnostní rezerva pro zajištění 
stability díla. 

5. Předmětný stavební objekt je ve stávajících důlně – geologických podmínkách stabilní, 
avšak za předpokladu, že nedojde k ovlivnění pískovcové lavice přídavnými tlakovými 
účinky. 

Provedení svorníkové výztuže bylo ukončeno v 01/2002. K dnešnímu dni na 
základě pravidelného měření konvergence stropu je možno konstatovat, že důlní 
dílo je stabilní a nedochází k žádným deformacím ani poklesům výztuže. 
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VYUŽITÍ PREFABRIKOVANÝCH STAVEBNÍCH HMOT PŘI 

ZŘIZOVÁNÍ OCHRANNÝCH ŽEBER V POLSKÝCH DOLECH 
 

The paper describes the technology and used materials for the building of the main gate ribs 
behind the advancing coal face, used at Polish mining. 
 
1. Úvod 

Důl Slask v Katowickém vojvodství dobývá uhelné sloje o mocnosti od 2,5 do 4,0m,  
které mají v nadloží mohutné pískovcové lavice. Poruby vybavené válcovými kombajny a 
posuvnými výztužemi jsou dobývány na řízený zával a zařazeny do 3. stupně nebezpečí 
otřesů. Jedním ze stanovených bezpečnostních opatření je ponechávání uhelných pilířů mezi 
vyrubaným a dobývaným porubem a to v některých případech  o šířce až 20 m. Vedení dolu 
hledalo řešení, jak snížit ztráty uhelné hmoty ponechané v těchto ochranných pilířích a ušetřit 
náklady na ražbu nových paralelních chodeb. Řešením, které bylo akceptováno báňskou 
správou, se ukázala výhodná stavba ochranných základkových pásů podél chodby 
realizovaných průběžně s postupem dobývaného porubu. Toto řešení je uplatňováno od roku 
1996. 
 
2. Ochranný základkový pás 
        Kolem chodby, která má být zachována pro dobývání příštího porubu, je průběžně stavěn 
s postupem dobývaného porubu tzv. ochranný základkový pás. Konstrukce tohoto pásu 
sestává ze dvou plotů z dřevěných stojek stavěných v prostoru mezi oblouky chodbové 
výztuže a první sekcí posuvné výztuže osově vzdálených 1,2m, které jsou příčně vyztuženy 
dřevěnými odkory 0,3 – 0,4 m od sebe vzdálenými ( viz obr. na příloze č. 1.) Prostor mezi  
stojkovými ploty musí bát řádně vyčištěn od napadané drtě a strop zbaven případných 
přečnívajících kusů dřev ze strany sekce. Mezi stojkové ploty se vkládají vaky z geotextilie o 
rozměrech 1,5 x 1,0 x 1,0 m, do kterých se následně načerpá rychletuhnoucí cemento-
minerální materiál. Vak je opatřen plnicím rukávcem, který po jeho naplnění a vyjmutí plnicí 
hadice plní funkci uzavíracího ventilu. Rozměr vaků je volen tak, aby bylo možno tyto 
ukládat svisle i vodorovně a po zaplnění tvořily určitou vazbu jako stavební prvky. Požadavek 
na čistotu prostoru  mezi stojkovými ploty je dán potřebou maximální stability vyplněného 
vaku a rovnoměrného rozložení sil při jeho zatížení tlakem nadložních vrstev. Případně 
ponechaná drť na počvě způsobuje destrukci vzniklého monobloku. Základem úspěchu je 
průběžné stavění ochranného pásu s postupující porubní frontou tak, aby čelo lícovalo se 
vstupem do sekcí posuvné výztuže a neopozdilo se za zálomovou hranu a celý prostor byl 
vyplněn od počvy až po strop. Tato délka odpovídá postupu porubní fronty o cca tři odrubané 
pokosy a době potřebné pro zatuhnutí minerální směsi tak, aby vak mohl být co nejdříve 
zatížen bořícími se nadložními vrstvami a nedovolil jejich rychlému poklesu.  Proto je plnění 
vaků organizováno podle postupu porubu, obvykle do směny, ve které jsou prováděny  
údržbářské práce a prováděna další bezpečnostní opatření ( viz obr. na příloze č. 2.) 
Minerální směs Tekblend, kterou vyrábí pro potřeby hornictví společnost FOSROC je do 
vaků čerpána specielním dávkovacím čerpadlem na sypké materiály. Čerpadlo je umístěno na 
úvodní chodbě předmětného porubu v min. vzdálenosti 100 m od porubní fronty mimo zónu 
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vlivu případného horského otřesu, kde je také umístěna zásoba minerálního materiálu 
potřebného na min. dvoudenní postup. Pro realizaci ochranného pásu je zapotřebí cca 4 
pracovníků. Dva obsluhují čerpadlo a dva zajišťují plnění vaků. 
 
3. Charakteristika hmoty a technická data čerpadla  

Tekblend je rychletuhnoucí, univerzální, jednosložková, prášková,minerálně-cementová 
substance, která po smísení se stanoveným množstvím vody vytvoří pastu mající schopnost 
v průběhu reakce mírně zvyšovat svůj objem. K mísení s vodou a dopravě kašovité směsi je 
používáno čerpadlo Mono WT 820, které je konstruováno k míchání směsi v poměru voda / 
prášek = 2 : 1 nebo 1 : 1. Pro běžnou potřebu je doporučován poměr 2 : 1, kdy ze 400 kg 
prášku a 800 litrů vody vyplníme objem 1m3. Veškerá voda je vyvázána  chemickou reakcí do 
struktury hmoty. Takto namíchaná směs dosáhne po  2 hod. tuhnutí pevnosti v tlaku nad 1 
Mpa a koncové pevnosti min. 6 Mpa. Zmenšením poměru voda / prášek na 1 : 1 získáme 
směs, která má po ztuhnutí koncovou pevnost v tlaku až 18 Mpa. Tato vyšší pevnost je však 
na úkor vyšších materiálových nákladů. Tekblend je pro snadnou manipulaci plněn do 25 kg 
papírových pytlů.  
 Čerpadlo Mono WT 820 je výrobcem dodáváno ve dvou modifikacích, které se liší 
rozměrově a váhově. Modifikace WT 820/1 je konstruována pro důlní provoz, tzn. rozměrově 
i pevnostně. Násypná, míchací, čerpací, převodová i motorová část je zasazena do pevného 
rámu o rozměrech cca 1,98 x 0,65 x 0,95 (výška) m. Váha bez příslušenství tj. hadic je 682 
kg. Čerpací jednotka – šroubové tlakové čerpadlo - je poháněna elektromotorem 500 V/50 Hz 
a výkonu 7,5 KW v nevýbušném provedení. Násypná část je opatřena hřebenem pro snadné 
rozřezávání pytlů. Výstup z čerpadla je uzpůsoben pro napojení dopravních, vysokotlakých 
hadic Js 25 nebo 32 mm. Používají se v délkách cca 20m. Pro řádné promíchání čerpané 
směsi je za běžných podmínek doporučována min. dopravní délka hadic 40 m. Na dole Slask 
byly použity hadice Js 25 o celkové dopravní délce cca 120 m. Potřebné množství záměsové 
vody je regulováno vestavěným průtokoměrem s napojením na důlní vodovod hadicí Js 16  
nebo záchranářskou typu „C“. 
K obsluze čerpadla plně postačí 2 pracovníci, kteří jsou k práci řádně proškoleni 
z bezpečnostních předpisů, návodu k používání a seznámeni s bezpečnostním listem hmoty 
Tekblend.  K zajištění bezpečnosti a hygienických předpisů obsluhujících pracovníků plně 
postačuje jejich vybavení osobními ochrannými pomůckami a protiprašným respirátorem. 
 
 Technické parametry čerpadla 
  Vyrobený objem :        m3/hod. 

zpěněné hmoty        15 
                          nezpěněné hmoty          6 
 Množství zpracované práškové substance:    kg/hod. 
 

pomalý chod      1 500 
rychlý chod      3 000 

 Dosah čerpání:            m 
    vodorovné uložení     až 300 
    svisle       až 60 
           Spotřeba vody: (při tlaku 0,5 Mpa) lt/min.                max. 100  



 
4. Výhody použitého materiálu 

Pomineme-li klasickou stavbu ochranných žeber podél chodeb a provedeme srovnání 
s technologií stavby ochranných pásů z plaveného popílku za peření nebo i do vaků 
musíme konstatovat, že použití materiálu Tekblend přináší přes svou cenovou výši 
nesporné výhody. Oproti používanému popílku a popílko-cementovým směsím je to 
skutečnost, že veškerá voda do reakce vstupující s Tekblendem je vyvázána, kdežto u 
popílkových směsí musíme počítat s vodou odfiltrovanou při sedimentaci. Při 
zvoleném vodním součiniteli 2 : 1 dopravujeme do místa aplikace jen 40% materiálu 
oproti použitému popílku nebo sádře což se pozitivně odrazí v úspoře směn pro 
dopravu, v potřebě menšího počtu dopravních nádob či kontejnerů i v menší 
zatíženosti dopravních tratí. Balení do 25 kg papírových pytlů umožňuje snadnou 
manipulaci. Tekblent při svém tuhnutí nevykazuje žádné zmenšení objemu, naopak 
mírně expanduje, tzn. že nevznikají pod stropem ani naplněnými vaky netěsná místa, 
která mohou být komunikačními cestami pro nežádoucí stařinnou atmosféru do 
činných děl. Rychlý nárůst pevnosti zaručuje včasnou únosnost postaveného 
ochranného pásu a tím ochranu dlouhého díla. Spojení výkonného čerpadla a 
vlastností hmoty umožňuje její čerpání až ze vzdálenosti 150 m před porubem tzn. 
z bezpečného místa , které není zatíženo nedostatkem prostoru jako v místech 
bezprostředně u porubu. 
 

5. Závěr 
Technologie stavby ochranných pásů podél chodeb za účelem jejich ochrany proti 
horským tlakům je uplatňována na Dole  Slask již od roku 1996 a využívá všech 
nových poznatků z oblasti techniky, technologií i hmot. Na obrázku přílohy č. 2 jsou 
znázorněny hrázky v odstupech 10 až 20 m za postupující porubní frontou stavěné 
kolmo na osu chodby. Tyto jsou stavěny z těsnící močovinové pryskyřice za účelem 
omezení provětrávání prostoru za porubem a lepšího využití větrního proudu pro 
ovětrávání vlastního porubu. U slojí náchylných k samovznícení uhlí slouží zároveň 
jako preventivní opatření proti vzniku endogenního požáru. 
Provoz na tomto dole velmi příkladně dokazuje, že technologii stavby ochranných 
pásů je možno kombinovat s používáním podvlaků, polygonů, středních stojek i hrání 
stavěných před postupujícími dobývacími pracemi a vhodně zakomponovat do 
dobývacího procesu. 
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STABILIZACE DŮLNÍ CHODBY POMOCÍ KOTVENÍ UHELNÉHO 
PILÍŘE 

 
Abstract 
 The paper deals with results of experiment executed within Czech  Mining Authority 
project concerning rockbursts. The different methods of reinforcing the rock mass (especially 
coal bed) in the vicinity of galleries were tested. Reinforcing was made by hydraulic bolts and 
cartridges with polyurethane resins. This contribution describes behaviour of reinforcing and 
unreinforcing part of the gallery mainly in connection to occurred rockbursts. 
 
Úvod  
 Uhelné sloje představují v karbonském horninovém masivu jednu z nejslabších 
stavebních jednotek. Velký problém představují z hlediska stability důlní díla vedená 
v mocných slojích. V rámci řešení projektu ČBU „Prognóza důlních otřesů , příčiny jejich 
vzniku a metody prevence“ byly prováděny v rámci jedné z jeho etapy „Možnosti ovlivnění 
(rozvolnění, zpevnění) uhelné sloje vybranými mechanickými zásahy – zářezy, flexibilními 
kotevními prvky, injektáží a zavlažováním v okolí porubních chodeb, zejména v mocných 
slojích“ experimentální úseky zpevnění chodeb ražených v mocných uhelných slojí  pomocí 
kotevní a kotevně injektážní metody s následným monitoringem zpevněných a nezpevněných 
úseků předmětných důlních děl.  

Tento příspěvek pojednává o výsledcích zpevnění experimentálního úseku proveden 
na lokalitě Doubrava OKD a.s.,Dolu ČSA o.z. Jedná se o zvýšení soudržnosti a deformační 
schopnosti 39. sloje o mocnosti cca 380 cm v pravém boku ( při pohledu ve směru odtěžení ) 
předmětné chodby č. 73911, k omezení účinků tlakových a dynamický projevů vznikajících v 
souvislosti s dobýváním porubu č.33956. Zpevnění bylo provedeno v délce 54 m od staničení 
377 m do staničení 323 m. Předmětná oblast je znázorněna na obrázku č.1. 

 
Popis vlastní realizace zpevnění 
 
 Zpevnění předmětného úseku bylo provedeno pomocí dělených hydraulicky 
upínaných svorníků BOLTEX 12 v kombinaci s ampulemi s dvousložkovou napěňující 
polyuretanovou pryskyřicí  (PUR).  Na rozdíl od předchozích pokusů, zahrnujících tlakovou 
injektáž (1) se v tomto případě jednalo o zpevnění pomocí frikčních kotevních prvků pouze s 
lepicím účinkem PUR ampulí, jejichž obsah vlivem expanze vyplnil vrt a bezprostředně 
přiléhající trhliny.   

mailto:soucek@ugn.cas.cz
mailto:snuparek@ugn.cas.cz


 

 
 
 
 

Obr. č. 1 Předmětná oblast 
 

  
Vyztužování hornin systémem BOLTEX je založeno na zaktivování třecích sil mezi 

svorníkem a stěnou vrtu rozepnutím svorníku. Základním prvkem systému je svorník z 
uzavřeného tenkostěnného profilu se speciálně podélně prolisovaným průřezem, který se 
tlakem hydraulického média (voda, emulze, injektážní směs) rozepne tak, že dolehne na stěnu 
vrtu a tím dochází k jeho ukotvení ve vrtu po celé jeho délce. Povrch svorníku se přitom 
přizpůsobí nerovnostem vrtu a hornina v bezprostředním okolí vrtu se částečně zhutní. V 
nedomáčknutých částech svorníků, tedy jedné až čtyřech podélných drážkách přitom vzniká 
určité předpětí, které si ponechává svou zbytkovou hodnotu i po ukončení působení tlaku 
uvnitř svorníku. Následkem toho vzniká velmi pevný kontakt mezi svorníkem a horninou a 
tedy i vysoká schopnost přenášení třecích sil.   
Svorník BOLTEX je vyřešen tak, že v případě místního přetížení se průměr svorníku zmenší 
a dojde k jeho uvolnění na krátkém úseku v okolí tohoto přetížení. Tento krátký úsek se může 
při dalším pohybu horninových vrstev prodlužovat, proto svorník může jako celek vykazovat 
určitou poddajnost ( flexibilitu ).  
 Předpokládali jsme, že kvalita stěn vrtů a podmínky v uhelné sloji nemusí být vždy 
ideální pro vlastní instalaci oproti podmínkám v pevnějších a stabilnějších horninách, kde se 
tyto svorníky běžně používají. Proto bylo rozhodnuto, že adhezní schopnost svorníků k uhelné 
hmotě bude zlepšena PUR ampulemi. Polyuretanová pryskyřice, obsažená v těchto ampulích, 
se při rozepínání svorníku  vytlačí a rozprostře podél svorníku, vlive své expanze 
naimpregnuje úseky stěn vrtů s vyšším porušením a tím pádem po vytvrzení zlepší adhezní 
podmínky mezi svorníkem a zpevňovanou uhelnou slojí. Základní parametry navrženého 
projektu zpevnění uhelné sloje byly následující: 

• Dělené svorníky BOLTEX 12: 
                        počet kompletů   150  ks  
                        délka     5  m ( 2 x 2,5 m ) 

33956

Hranice zastavení dob. prací 

Zpevněná oblast 



                                    podložky ( 150x150x4mm)  150   ks 
                                    upínací tlak    23  MPa 

• PUR ampule: 
                        Typ PUR S (BEVEDAN-BEVEDOL S) 
                        Počet 150 ks 
                        Délka              300 mm 
                        průměr                                             43 mm 
• Vrty: 
                        Délka     5 m 
                        Průměr    44-46 mm 
• Rozmístění svorníku v boku důlního díla iz. Obr. č 2 a 3 
•  

  
 

Obr. č. 2 

 
Obr. č. 3 

 
Monitoring 

 Po fázi zpevňování následovala fáze monitorovací, která spočívala v deformačním 
měření na TH výztuži a v pořízení fotodokumentace účinků zpevnění. Tato měření měla za 
úkol zdokumentovat výsledek a účinnost provedeného zpevnění především na základě 
srovnávání zpevněných a nezpevněných úseků chodby. Deformační a zároveň konvergenční 
měření započala bezprostředně po nainstalování všech 150 svorníků, jejich četnost byla 
odvislá od vzdálenosti postupujícího porubu od zpevněné základny. Bylo provedeno celkem 
14 měření, včetně referenčního odečtu. Při odečtech a kontrolních fáráních byl sledován stav 
zpevněného uhelného pilíře. Fotodokumentace byla pořízena na začátku a přibližně na konci 
monitorovacího období. Měření byla prováděna jak v období dobývání 39. sloje porubem č. 

A 

A´ 



33956, tak po ukončení dobývacích prací v předmětné oblasti. Dobývací práce byly zastaveny 
ve vzdálenosti cca 80 m od zpevněné porubní základny č. 73911. 
 Po instalaci svorníků byly zřízeny celkem čtyři měřící stanice (dvě ve zpevněném 
úseku a dvě v úseku nezpevněném) mezi vtažnou a výdušnou třídou č. 33924 a 33926 ve 
staničeních 360,5;342,1;274 a 250 m. Schéma měření deformací, popř. konvergencí, je 
uvedeno ve schématu na obrázku č. 4. 

 
Obr. č. 4 Schéma deformačního měření na TH výztuži 

Z kontrolních fárání a vizuálního pozorování stavu zpevněného a nezpevněného 
uhelného pilíře v boku předmětné chodby č. 73911 můžeme konstatovat, že na začátku byl 
jeho stav velice obdobný. Uhelný pilíř byl relativně kompaktní a soudržný vzhledem 
k celkovému stavu a stáří předmětné chodby v obou sledovaných úsecích. V průběhu 
dobývacích prací od vzdálenosti porubu od sledované chodby  cca 120 m se začal stav pilíře 
v nezpevněné části kvalitativně měnit. V místech slabého nebo nekvalitního zapažení boku 
pilíře docházelo k jeho rozpadávání, vytlačování pažení a vysypávání do důlního díla (viz. 
obr. č. 5 a 6) na rozdíl od zpevněné části, kde pilíř v zcela nezapažených místech vykazoval 
vyhovující soudržnost a kompaktnost. Na obrázcích č. 5 – 7 jsou zdokumentována místa 
uhelného pilíře na konci sledovaného období po ukončení dobývacích prací s oslabeným 
pažením resp. s pažením, které bylo destruováno v průběhu dobývání horskými tlaky 
přenesenými přes uhelnou sloj na pažení. V těchto místech je zřejmá odlišná kvalita pilíře 
oproti části zpevněné hydraulickými svorníky. Tato skutečnost je zřejmá z obrázků č. 8 a 9, 
kde můžeme vidět stav uhelného pilíře na začátku a na konci sledovaného období po 
dokopání porubu ve zpevněném úseku v nezapaženém místě. Rovněž na obrázku č. 10 je 
možno pozorovat vyhovující stav uhelného pilíře ve zpevněné oblasti po skončení dobývacích 
prací, který je v daném místě pouze částečně zapažen. 
Deformační měření na TH výztuži dle výše uvedeného schématu potvrdila naši původní 
domněnku, že provedené zpevnění by se mělo pozitivně projevit zejména u horizontálních 
deformací (měřený rozměr č. 1 a 2 – viz obr.č.4). Z obr. č. 11 můžeme vidět vývoj 
horizontálních deformací jak ve zpevněné části, tak v nezpevněné oblasti. Je zřejmé, že menší 
deformace byly zjištěny ve zpevněné části u obou pozorovacích stanic, i když rozdíl 
v hodnotách deformací u stanice ve zpevněné části ve staničení  342,1 m nebyl tak výrazný 
jako u stanice v 360,5 m.. Z měření konvergence (měřený rozměr č. 5) je možno konstatovat, 
že měřící stanice v 360,5 m ve zpevněné oblasti vykázala menší konvergenci o cca 50 až 60% 
oproti konvergencím u obou stanic v nezpevněné části. Vyšší deformace ve stanici v 342,1 m 
mohly být ovlivněny výskytem vody, která prosakovala ze stropu předmětné chodby a mohla 
tak do jisté míry ovlivnit přetvárné a mechanické vlastnosti hornin v okolí monitorovací 



 
Obr. č. 5 Stav u. pilíře na konci sled. období (nezpevněná část) 

 

 
Obr. č. 6 Stav u. pilíře na konci sled. období (nezpevněná část) 

 

 
Obr. č. 7 Stav u. pilíře na konci sled. období (nezpevněná část) 



 
Obr. č. 8  Stav u. pilíře na začátku sled. období (zpevněná část) 

 
Obr. č. 9  Stav u. pilíře na konci sled. období (zpevněná část) 

 
Obr. č. 10  Stav u. pilíře na konci sled. období (zpevněná část) 

 
 



 stanice. Ale celkový stav v okolí monitorovací stanice byl kvalitativně lepší než 
v nezpevněné oblasti předmětné chodby. Z výsledků měření prokluzů na TH výztuži (rozměr 
7) bylo zjištěno, že vyšší hodnoty prokluzů byly rovněž monitorovány na stanicích 
v nezpevněném úseku předmětné chodby.  

            Realizovaná měření umožnila posoudit i účinnost zpevňujících opatření při 
dynamickém zatížení. Ve sledované oblasti byl zaznamenán výskyt důlního otřesu (uvolněná 
energie 108 J) 18. 6. 2002 (tj. 8 měsíců po skončení monitoringu) v předmětné oblasti, který 
byl lokalizován v nadloží dobývaného porubu 33 952 těžícího na porubní základnu 739 11 
(předmětná chodba). Ústí těžní chodby tohoto porubu na základnu se nachází ve vzdálenosti 
cca 170m od konce zpevněného úseku na těžební základně 73911. Devastující účinky otřesu 
byly zaznamenány na předmětné chodbě 739 11 do vzdálenosti cca 40 m od zpevněného 
úseku. Po otřesu bylo uskutečněno do předmětné oblasti kontrolní fárání, z ohledání 
předmětné oblasti můžeme konstatovat, že zpevněný uhelný bok důlní chodby vykazoval 
v nezapažených částech chodby lepší soudržnost a kvalitu než v nezpevněné části i přesto, že 
zpevněný úsek se nachází blíže postiženým místům důlním otřesem (ohnisku důlního otřesu). 
 
Závěr 

Z výsledků měření v období dobývacích prací je možno říci, že provedené zpevnění 
má příznivý dopad na stabilitu a deformační odezvu horninového masivu (zpevněné uhelné 
sloje) v předmětné oblasti. Experiment do jisté míry ukázal, že aplikovanou metodou lze 
s úspěchem omezovat působení horských tlaků vznikajících v souvislosti s hornickou činností 
v důlních polích. Poněkud překvapivě se projevil i výrazný stabilizační účinek kotvení sloje 
vůči dynamickým projevům v případě důlního otřesu v daném úseku. Ukazuje se, že kotevní 
výztuž s určitou poddajností má v tomto případě výrazné zpevňující účinky, srovnatelné s 
účinky zpevňující injektáže.  

Dle našeho mínění by se použitá metoda zpevnění dala s úspěchem aplikovat např. 
v prorážkách vyražených v mocných slojích pro stabilizaci uhelného pilíře. Ze zkušeností, 
můžeme říct, že hydraulicky rozpínavé svorníky nejsou velkou překážkou pro rozpojovací 
orgány razících popř. dobývacích strojů (překážkou v technologickém cyklu ražení a 
dobývání). 

Z provedené aplikace vyplývá, že navržený způsob zpevňování sloje je snadno 
proveditelný a není k němu třeba žádné speciální a náročné zařízení, což vytváří dobrý 
předpoklad pro jejich zavedení do hornické praxe. Snad v oblasti vrtání by bylo potřeba 
mírnou inovaci a používat výkonnější vrtnou techniku tak, aby časově nejnáročnější operace 
ve zpevňujícím pracovním cyklu byla co nejefektivnější. 

Z praktického hlediska a z našich zkušeností by bylo vhodné veškeré metody 
zpevňování provádět v těch důlních dílech, kde lze předpokládat anomální chování 
horninového masivu a to již při jejich ražbě, kdy pro realizaci těchto opatření jsou příhodnější 
podmínky jak z hlediska organizačního, tak z důvodů technologických ( umístění zařízení, 
potřebných pro danou aplikaci, lepší přístupnost ke zpevňovaným horninám apod.). Důležitou 
roli zde bude mít pravděpodobně také časový faktor.  
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APLIKACE METODY OBVODOVÉHO VRUBU S PŘEDKLENBOU 
V PODMÍNKÁCH PODDOLOVANÉHO ÚZEMÍ TUNELU BŘEZNO 

 
This article presents the construction of the primary lining of the Brezno Tunnel. The first 
part of this tunnel was bored in the area influenced by no noted old mining activity. The 
mechanical precutting method was chosen for the boring of tunnel. It is the first application of 
the method in the Czech Republic. The article describes technical measures taken to ensure 
the stability of the tunnel regarding this old mining activity. The article presents the first 
experiences of the construction of tunnel. 
 
1. ÚVOD  
Postup těžebních prací v povrchovém hnědouhelném dole Libouš Severočeských dolů 
Chomutov a.s si v horizontu let 2004 - 2005 vyžádá zrušení stávajícího železničního spojení 
na trati Praha – Chomutov, v traťovém úseku Březno u Chomutova - Chomutov. Náhradou za 
zrušený úsek tratě se postaví přeložka tratě v délce 7,1 km s jednokolejným tunelem délky 
1758 m. Zprovoznění přeložky umožní zrušit původní trať a uvolnit území pro další těžbu 
uhelného ložiska. Pro zhotovení primárního ostění tohoto tunelu byla investorem stavby 
vybrána metoda obvodového vrubu s předklenbou (MOVP). Tato metoda nejlépe vyhovuje 
daným podmínkám s nestabilním a tlačivým horninovým prostředím, nízkým hodnotám 
pevnosti jílovitých zemin, relativně nízkému nadloží vůči velikosti raženého průřezu tunelu. 
Podmínky byly pro metodu hodnoceny jako optimální.  
 
2. PARAMETRY TUNELU : 
Světlý tunelový průřez : 43,7 m2  Celkem délka tunelu : 1758 m 
Teoretická plocha výrubu : 63,8 m2  Výškové vedení :  8 – 10 ‰ 
Hloubená část – vjezd: 31 m   Převýšení :   130 mm 
Ražená část :   1478 m  Maximální výška nadloží: 25,43 m 
Hloubená část – výjezd : 249 m 
 
3. GEOLOGIE 
Z průzkumu vyplynulo, že výstavba tunelu bude realizována v obtížných geotechnických 
poměrech neogenní teplicko - mostecko - chomutovské pánve v jemnozrnných, středně až 
vysoce plastických jílech a v uhelných jílech F6,F8 (ČSN 73 10 01), s přechody do pevných 
jílovců. Stabilita horniny v otevíraném  výlomu je rozhodujícím způsobem ovlivněna 
uspořádáním ploch nespojitosti, jejich hladkostí, hustotou a všesměrnou klínovitou 
rozpukaností. Dále dle průzkumu, a tedy také zadávacích podmínek stavby se předpokládal 
výskyt dutin po staré důlní činnosti pouze v km 1,65 – 1,69. V tomto staničení měl být 
proveden geofyzikální průzkum na zjištění těchto dutin.  V průběhu zajišťovaní stavební jámy 
pro vjezdový portál byly však vrtnými pracemi nalezeny indicie o neevidovaném historickém 
selském dobývání uhlí chodbicováním (patrně 17 až 18 století). Jednalo se o nedokonale 
zavalená důlní díla. Novým posudkem báňského znalce byla stanovena prognóza o možném 
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rozsahu ovlivnění masivu poddolováním v trase tunelu v délce úvodních cca 510 m, která 
vycházela z polohy uhelných slojí v masivu a technických možností dobývaní uhlí v dané 
historické době. Poddolovaní je pozůstatkem pravděpodobně jednotlivých selských dolů 
malého rozsahu (jáma s hvězdicovitě uspořádanými chodbicemi), dnes již zavalených, ve 
vzájemné vzdálenosti cca 50 m. Celkem tři uhelné sloje, z nichž svrchní se na začátku ražení 
tunelu nachází ve spodní třetině profilu tunelu, postupně zapadají pod dno tunelu až do 
hloubky víc než 15m. Prognóza poddolovaní byla proto prošetřena ( z dnešního pohledu 
možno říci úspěšně) geofyzikální metodou – gravimetrií a stala se podkladem pro návrh 
sanačních prací provázejících výstavbu tunelu v jeho počáteční fázi. Zároveň byl tedy 
„Březenský“  tunel  zařazen do 3. geotechnické  kategorie podle ČSN 73  7501 čl. 3.8. a po 
provedení doplňujícího průzkumu, je také považován  za stavbu na poddolovaném území 
z hlediska ČSN 73 0039 Stavby na poddolovaném území minimálně na úvodních 510 m. 

 
obrázek 1 - podélný geologický řez 

4.  PROBLEMATIKA  PODDOLOVANÉ ČÁSTI TUNELOVÉ ROURY 
V původním projektu nebylo s intensivním poddolováním v oblasti výstavby tunelové roury 
vůbec uvažováno. Oblast za vjezdovým portálem byla v délce cca 40m sanována z povrchu. 
Proto bylo v dalším kroku nutno navrhnout postup výstavby primárního i sekundárního ostění 
tunelové roury v okamžiku, kdy opustí sanovanou oblast za vjezdovým portálem. Původní 
představa byla, celou nebezpečnou oblast v délce cca 500 m sanovat  injektáží buď z povrchu, 
nebo z tunelu. Nevýhodou prvního způsobu je s nadložím  vzrůstající „mrtvá“ délka 
injekčních vrtů, nevýhodou druhého, velké zdržení v postupu realizace. Oba způsoby pak jsou 
velmi náročné finančně. Proto byl nakonec zvolen způsob třetí, který je jakýmsi 
kompromisem mezi stoprocentní bezpečností výstavby, vynaloženými finančními náklady, 
časovou náročností a bezchybnou funkcí dohotoveného objektu. Konečný návrh způsobu 
výstavby byl následující : 
- v místě největších tíhových anomálií, zjištěných zmíněným gravimetrickým měřením, 
byly  provedeny z povrchu injekční vrty (6 ks, cca 25,0m dlouhých) pro sanaci nejvíce 
postižených částí trasy, aby výstavba tunelu v těch místech mohla postupovat pokud možno 
plynule, bez dlouhých časových prodlev, nutných pro provádění sanace zevnitř tunelu, 



 

- průzkum těsně před čelbou bude prováděn během ražby prostřednictvím čelbových vrtů 
pro kotvy, dlouhých 16,0m, průzkum pod primárním ostěním bude v předstihu prováděn 
z čelby šikmými vrty pro kotvy (5 ks), dlouhými 14,0m, zasahujícími cca 5,0m pod tunelovou 
rouru, průzkum na bocích tunelu, prováděný prostřednictvím systémových radiálních kotev, 
dlouhých 6,0 m, 2 ks po 2,0 m. V případě zjištění dutin nebo rozvolnění horninového masivu 
se provede bezodkladná sanace postižené oblasti. Pro všechny typy sanačních prací byla 
v projektu stanovena kriteria a postupy pro jejich provedení. Kotvy v čelbě jsou součástí 
normálního technologického postupu. Kotvy v oblasti pod tunelem, ve fázi primárního ostění 
plní funkci jednak průzkumnou, jednak  by měly vytvořit spolu s injektáží horninový nosník, 
který by zajišťoval stabilní chování primárního ostění, zvláště v období výstavby. V případě, 
že by přes instalaci dodatečných radiálních kotev docházelo k dalšímu svírání předklenby, 
budou připraveny ztužovací rámy, uzavřené rozpěrným nosníkem ve dně, které by byly 
umístěny do volného prostoru, těsně před následující předklenbou. Bezpečnost výstavby je 
v tomto období dále ještě zajištěna podrobně propracovaným monitoringem. 
- všechny dutiny a rozvolnění horninového masivu v okolí tunelové roury nebudou zcela 
jistě objeveny. S touto skutečností je třeba počítat, a proto byl pro bezpečnou dlouhodobou 
funkci železničního tunelu proveden další krok. Definitivní ostění bylo posouzeno jako nosník 
působící v podélném směru a vynášející se přes neobjevená oslabená místa horninového 
masivu, ve spolupůsobení s nosníkem horninovým. Tak bylo vyhověno všem vysloveným 
požadavkům, včetně bezpečné funkce tunelu v době železničního provozu.   

                           
obrá

                              
5. POPIS TECHNOLOGIE 
5.1   Provedení předklenby   
Pro provedení ražby a zajištění prim
MOVP   ( metoda obvodového vrub
byla zvolena forma poskytnutí tech
fy Metrostav a.s.  pracovníky fy BE
zahrnovalo vrubovací stroj Perforex
čelbových kotev.  
Princip MOVP spočívá ve vyříz
definovaného  obvodu tunelu, kter
vrubovacího stroje, stříkaným beton
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k 2 - příčný řez se sanacemi 

rním ostěním byla vybrána, jak již bylo řečeno, metoda 
 s předklenbou). Pro umožnění použití této technologie 
cké pomoci pro zaučení příslušníků zhotovitele stavby 
 Freres S.A. a dodávka technologického zařízení, což 
713 a pronájem vrtacího vozu PG – 115 pro provedení 

tí vrubu tloušťky 0,2m podél horní části předem 
je ihned po vyříznutí zaplněn,  pomocí manipulátoru 
m. Takto uložený beton vytvoří ochranou  předklenbu 
dklenba  má tvar komolého kužele, aby se jednotlivé 



  

předklenby mohly překrývat.Výrub jádra pak probíhá již pod ochranou takto vytvořeného 
primárního ostění. Základním prostředkem této metody je „řetězová pila“ pojíždějící po 
ocelové obloukové konstrukci  vrubovacího stroje, jejíž tvar musí přesně odpovídat 
konkrétnímu tunelovému profilu. 
V případě Březenského tunelu je délka předklenby (ve směru staničení) 5 m. S předchozí 
předklenbou se může překrývat o 0,5m až 2,5m, t. zn., že délka záběru pod zhotovenou 
předklenbou je 4,5m až 2,5m. Tloušťka primárního ostění je tedy 0,2m a je tvořeno stříkaným 
betonem, který má zvýšené nároky na nárůst pevnosti v čase, zejména v počátečním stádiu po 
uložení do vrubu (za 7 hodin - 8 Mpa, za 14 hodin - 12,5 Mpa, za 24 hodin – 17 Mpa, po 28 
dnech – 28 Mpa). Primární ostění je kotveno 4m dlouhými radiálními kotvami bezprostředně 
po provedení výrubu. Výrub se provádí na plný profil a stabilita čelby je zajištěna 
sklolaminátovými kotvami o délce 16m. Po provedení výrubu je zhotoveno provizorní dno o 
tloušťce 0,2m. Toto je tvořeno panely, které jsou ukládány ve směru pojezdu vrubovacího 
stroje a zbývající část dna je zastříkána betonem. 

 
obrázek 3 - schéma provedení N-té předklenby 

5.2. Systém čelbových  kotev 
 

Pro zpevnění a zajištění stability čelby se používá  stříkaný  beton SB 20 v tloušťce 10 
cm (bez výztužné sítě) v kombinaci s kotevním systém sklolaminátových kotev pokrývající 
celou plochu čelby. Používá se 16 sklolaminátových kotev typu ES 60 s  únosností na mezi 
pevnosti v tahu 600 KN. Kotva je složena ze třech tahových elementů o rozměrech 40 x 5 
mm. Středem kotvy je vedena injekční trubka o průměru 20 mm. Kotva se kompletuje pomocí 
spojovacích elementů min. 1ks na 2m kotvy. Kotvy se osazují do  vodorovných vrtů 
s úpadním úklonem 1º o profilu 93 mm. Délka osazovaných kotev je odvislá od délky 
následujícího záběru, takže může činit 11,5 až 13,5m. Kotvy jsou injektovány cementovou 
maltou prostřednictvím centrálně uložené injektážní trubky vzestupně od paty vrtu k ústí. Při 
injektáži dojde k vyplnění vrtu, puklin a drobných mezer v horninovém prostředí. Po vyplnění 
vrtu k ústí se vrt uzavře, aby nedocházelo k vytékání zálivkové směsi. Operace s kotvením 
čelby je systémové opatření pravidelně se opakující v cyklu ražení. Obnovují se jednotlivé 
řady kotev nebo svazky. Pro případ různých kombinací délek záběru při ražení tunelu se 



  

obnova sklolaminátových kotev řídí délkou kotev ve vrchní a spodní řadě tj. kotvy  č. 1, 2, 3, 
a č. 13, 14, 15, 16 případně svazků kotev,  která nesmí být kratší než 6m. 

 
obrázek 4-rozmístění sklolaminátových kotev . 

5.3 Zhodnocení praktických zkušeností s prováděním metody MOVP 
Za hodnocené období od 10.3. 2002 do 31.12. 2003 bylo provedeno 136 předkleneb a zároveň 
také vyraženo 593 m primárního ostění. 
Nosným a nenahraditelným strojem metody MOVP je vrubovací stroj Perforex 3713, který 
byl v tzv. ověřovacím provozu, nařízeným ČBU, za účelem ověření jeho vlastností při 
provozu v ČR. Jedná se o unikátní složité strojní zařízení, které bylo vyrobeno pouze pro 
provedení primárního ostění tunelu Březno. Na tomto zařízení nebyly během výstavby 
zaznamenány závažnější poruchy přesahující dny, ale vzhledem k jeho specifičnosti lze říci, 
že drobnější poruchy byly odstraňovány v průběhu ověřovacího provozu. Dalším 
nenahraditelným strojem je vrtací vůz PG – 115 na provádění dlouhých 16 m vrtů do čelby 
tunelu, který byl rovněž v tzv. ověřovacím provozu.  
Předpokládaným faktorem ovlivňující výkonnost ražby, bylo zaučování osádek Metrostavu 
a.s. na provádění metody MOVP. Bohužel nepředpokládaným (co se týče rozsahu) faktorem 
byl výskyt neevidovaných starých důlních děl v profilu tunelu a  jeho okolí. Stará důlní díla 
se nalézala hlavně ve svrchní uhelné sloji o mocnosti až 2,3 m, která je součástí Severočeské 
hnědouhelné pánve. Tato uhelná sloj postupně upadala ve směru ražby pod dno tunelu. 
Dalším aspektem negativně ovlivňující čas provádění ražby je fakt, že se jedná o 
jednokolejný tunel a práce na zasanování starých důlních děl nelze z hlediska bezpečnostních 
předpisů provádět v souběhu s ražbou tunelu. 
Ihned po zahájení  prací na zajištění vjezdového portálu byla zjištěna přítomnost starých 
důlních děl. Úvodních 40 m ražby bylo proto v prostoru tunelu a pod ním sanováno 
vysokotlakou injekáží z povrchu v předstihu před zahájením ražby. V další části byly sanační 
práce prováděny z tunelové trouby. Hlavními opatřeními bylo zhotovování tzv. „horninového 
nosníku“ pod dno tunelové trouby (á 8m vějíře vrtů 5ks x 14 m s osazením sklolaminátových 
kotev), čelbové sklolaminátové kotvy, které se používaly nejen pro zajištění stability čelby, 
ale i pro sanaci starých důlních děl v předpolí tunelu, provádění krátkých vrtů do čelby pro 



  

zajištění stability vrubu zhotoveného v oblastech rozvolněných vlivem přítomnosti starých 
důlních děl a  sanace pod paty již obnažených  předkleneb. Sanace pod paty předkleneb byla 
prováděna zpětně na základě vyhodnocení konvergenčního měření primárního ostění. 
Důležitou součástí sanací byla také injektáž starých důlních děl  prostřednictvím radiálních 
kotev ( 7 m vývrt 6 m kotva ). I přes maximální snahu zasanovat stará důlní díla před 
zhotovením předklenby docházelo při provádění vrubu k prořezávání částečně zavalených, 
částečně zkonsolidovaných starých důlních děl a více či méně rozvolněných oblastí nad nimi. 
To mělo za následek vytvoření podvýlomů ( po vyplnění stříkaným betonem zasahuje 
primární ostění do profilu tunelu ) a nadvýlomů, jež byly zaplňovány okamžitě stříkaným 
betonem předklenby tak, aby nedocházelo k jejich zvětšování . Po odtěžení jádra pod 
zhotovenou předklenbou musely býti betony podvýlomů následně odstraňovány. Tunelová 
trouba také ve dvou případech „prošla“ svislým důlním dílem ( předklenba č. 7 – st. 15 m 
tunelu, předklenba č. 43 – st. 160 m tunelu ). Nejdelší  staré důlní dílo v čelbě bylo zastiženo ( 
včetně dřevěné výztuže ) kolmo k ose tunelu v celé šířce profilu ve staničení 47,5 m   ( 
předklenba č. 16 ). 

Pro bezpečné provádění primárního ostění  (zejména v poddolovaném území ) se 
potvrdila oprávněnost každodenního geomonitoringu tunelu. Zejména na základě 
vyhodnocení jejich konvergenčních měření se ze strany zhotovitele zajišťovala stabilita již 
zhotovených předkleneb. Mezi opatření, zajišťující již zmíněnou stabilitu patří zejména 
sanační injektáže za a pod patky primární ostění, dodatečné radiální dokotvení kotvami délky 
6 a 8m, rozpěrné betonové prahy (tl. 0,6 m), „ podskružení“ předklenby uzavřeným 
příhradovým profilem („bretexem“) v kombinaci se stříkaným betonem. K tomuto                   
„ podskružení“ předklenby se muselo přistoupit ( na základě konvergenčního měření před 
překročením kritického stavu) u 11-ti předkleneb. Po zahájení ražby bylo zjištěno, že vlivem 
nesoudržnosti vrubu v daných  geotechnických podmínkách není možno provádět systém 
řezání dle předpokládaného technologického postupu v klenbě tunelu. Proto byl na návrh 
Metrostavu a.s. a po dohodě s nositelem metody MOVP firmou BEC Freres s.a. zvolen 
systém postupného „vpichování“ pily (šíře pily je 0,85m) vrubovacího stroje s vynecháváním 
horninových mezipilířků a jejich zpětným prořezáváním a zaplňováním stříkaným betonem . 
Takto bylo primární ostění zhotovováno na prvních 130m tunelu . V těchto geologických 
podmínkách byla předklenba prováděna až na 16 dílčích segmentů předklenby. S postupně se 
lepšící geologií se počet segmentů zmenšoval až na 5 a čas potřebný pro vyřezání a zastříkání 
vrubu se zkrátil z původních16 až 20 hod  na 7-8 hod. Velmi problematické bylo z počátku 
provádění stříkaných betonů do 5m dlouhého a 0,2m širokého vrubu, což bylo zcela novým 
fenoménem v provádění primárních ostění v ČR. V podstatě to pro nás znamenalo opustit 
veškeré naše znalosti a zkušenosti se stříkanými betony na plochu (NRTM) a vytvořit si 
postupně nové na základě vlastních poznatků. 
V období od 10.3. 2002 do 31.10. 2002 ( tj. na úseku tunelu s předpokladem poddolování) 
bylo v rámci sanačních prací z tunelové trouby  provedeno :  

- 1922,70 m sanačních vrtů, do kterých bylo uloženo 160,50 m3 sanační hmoty 
- 3096,00 m vrtů horninového nosníku, do kterých bylo uloženo 194,47 m3 san. hmoty 
- 6923,50 m  vrtů zajišťujících čelbu, do kterých bylo uloženo v nadspotřebách 32,47 

m3 sanační       hmoty 
- 5893,00 m vrtů pro radiální kotvy, do kterých bylo uloženo v nadspotřebách 169,81 

m3 sanační hmoty 
Celkově tedy bylo do starých důlních děl, nalézajících se v blízkosti tunelové trouby, uloženo: 

- 557,25 m3 sanační hmoty z tunelové trouby 
- 2408 m3 sanační hmoty prostřednictvím  sanace provedené v předstihu z povrchu u 

vjezdového portálu na úvodní 40 m tunelu 



  

- 319,18 m3 sanační hmoty prostřednictvím sanací z povrchu na dalším úseku 40 m - 
500 m tunelu  

Dle rozměrů zastižených starých důlních děl ( přibližně 4 m2 ) představuje celkové množství, 
tedy 3284,43 m3 uložené sanační hmoty asi 821 m zaplněných důlních chodeb.                                                
 

6. ZÁVĚR  
 

Při přípravě a konkrétní aplikaci metody MOVP u Březenského tunelu bylo nutno řešit řadu 
problémů a pro úspěšné dokončení ještě mnoho otázek k řešení zbývá. Dosavadní průběh 
prací však naznačuje, že díky dobré spolupráci všech účastníků výstavby bude Březenský 
tunel úspěšně dokončen a že metoda obvodového vrubu s předklenbou bude mít své 
specifické místo mezi ostatními tunelářskými metodami nejen v ČR.    
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NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORŮ METODOU 

MONOJET 200 
 
 
The theme of contribution is introduction of new technology names MONOJET 200 and 
proposal possibility for support of utility tunnel excavation Ostrava – Centrum due creating of 
micropiles sheeting umbrella.  
 
1. ÚVOD 
Principem technologie Monojet 200 je porušení struktury původní zeminy působením paprsku 
injekční směsi s cílem vytvoření válce proinjektované zeminy. Injekční směs je dopravována 
z vysokotlakého čerpadla tlakovou hadicí do vrtacího kladiva, odkud proudí vnitřním otvorem 
injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN k vrtací korunce se speciálními tryskami. 
Injekční směs proniká přes trysky ve vrtací korunce do okolního prostředí, tím je zemina 
rozrušována a zároveň promísená s injekční směsí. Injektáž se provádí současně s vrtáním.  
Ražba kolektoru Centrum bude realizována převážně v podmínkách zvodnělých štěrkopísků, 
případně zčásti ve vrstvách náplavových hlín. S ohledem na situování kolektoru v historickém 
jádru Ostravy byla zvolena varianta výstavby raženého kolektoru, která minimalizuje stavební 
provoz v centru. Pro zajištění stability raženého díla s ohledem na ohrožení povrchových 
objektů a provozu nad kolektorem a s ohledem na bezpečnost práce je projektantem 
uvažováno s realizací ochranného deštníku.  
 
2. POPIS TECHNOLOGIE MONOJET 200 
 
Technologie Monojet 200 je v zásadě obdoba tryskové injektáže – jednoduchého systému 
(jiné označení v literatuře metoda M1) u něhož je injektáž zeminy prováděna cementovou 
směsí bez ochrany paprsku směsi tlakovým vzduchem. Zásadní rozdíl je v použití nižšího 
injekčního tlaku (max 20 MPa) a z tohoto důvodu možnost použití jednoduššího vrtacího a 
injekčního zařízení. 
Základními komponenty pro provádění technologie Monojet 200 jsou: 
- Aktivační míchačka pro přípravu směsi včetně zásobníku směsi a vysokotlaké čerpadlo 

(tlak v hranicích 15 – 20 MPa) – zpravidla bývá spojeno s aktivační míchačkou na 
jednom rámu.  

mailto:carbotech@carbotech.cz


 

VYSOKOTLAKÉ INJEKTÁŽNÍ ČERPADLO FIRMY HÄNY 

- Vrtací zařízení – lafeta případně mobilní vrtací souprava 
Zde navrhujeme použít vrtací soupravy Morath s hydraulickým rotačně příklepným 
levotočivým hydraulickým kladivem, která umožňuje bezproblémovou současnou 
vysokotlakou injektáž přes vrtací kladivo. 
 
 

 
VRTACÍ SOUPRAVA MORATH 



- Vrtné tyče – injekční zavrtávací kotevní tyče typu TITAN s korunkou opatřenou 
tryskami, směřovanými pod úhlem 45° zpět. 

 

INJEKČNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTEVNÍ TYČ TITAN S PŘÍSLUŠENSTVÍM 

Princip technologie Monojet 200 spočívá ve dvou pracovních operacích, které probíhají 
současně - vyvrtání vrtu do požadované hloubky a vysokotlaké injektáže zeminy. Po 
provedené injektáži je možné ponechat pilíř zeminy bez výztuže, případně lze v pilíři 
ponechat injekční tyč TITAN, která dále působí jako výztužný prvek, který zvyšuje únosnost 
proinjektovaného pilíře. Tak lze velmi jednoduchým způsobem reagovat na změnu 
geologických podmínek, aniž by bylo nutno měnit celou technologii. Rychlost otáčení vrtné 
tyče TITAN je 12-16 ot/min, zdvih 2,4 m/min. Injekční tlak je 15 –20 MPa, průměr pilíře 
zpevněné zeminy je 0,4 až 0,6m.  

PRI
NCIP INJEKTÁŽE MONOJET 200 

Ověření technologie Monojet 200 v podmínkách štěrkopískových poloh bylo realizováno ve 
štěrkovně Bohumín s velmi uspokojivými výsledky, což dokumentují následující snímky. 



             
PROINJEKTOVANÉ PILÍŘE ZEMINY ∅∅∅∅  0,35 m 

 
3. NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY METODOU MONOJET 200 STAVBY 

KOLEKTOR CENTRUM OSTRAVA 
 
3.1.Popis kolektoru Centrum v Ostravě – viz. situace kolektoru 
 
Kolektor začíná u podzemních garáží na Prokešově náměstí a pokračuje směrem do centra 
pod ul. Sokolskou až ke tř. 28. října, kde bude naproti budovy VZP centrální vstup do 
kolektoru. Kolektor dále pokračuje pod ul. 28. října na Masarykovo náměstí do komory, kde 
se větví na dvě trasy. Jedna větev vede do jihovýchodního rohu Masarykova náměstí a končí 
na ul. 28. října u Divadla hudby. Druhá větev pokračuje kolem Domu obuvi, Prioru a dále pod 
ul. Zámeckou přes náměstí Dr.E.Beneše, kolmo kříží ul. Nádražní a pod chodníkem kolem 
bývalé kavárny Elektra přechází pod ul. Uměleckou. Dále pokračuje pod Domem umění, pod 
ul. Švabinského a napojuje se na stávající kolektor v ul. Poděbradově. 



 

SITUACE KOLEKTORU 

Situování stavby vychází z požadavku na gravitační odvedení splaškové i dešťové vody 
z centra města a ze snahy vytvořit podmínky pro definitivní úpravu historického jádra 
Ostravy, která by již dále nebyla narušována výkopy pro opravy inženýrských síti. 
Kolektor bude po svém dokončení zajišťovat odvod splaškové i dešťové vody, zásobování 
energiemi a kabelové rozvody telefonu, TV, i datových sítí. Příčný profil kolektorového tělesa 
je navržen tak, aby umožňoval uložit do něj kanalizační potrubí a veškeré další inženýrské sítě 
včetně kabelových rozvodů. Jeho světlý průřez je šířky 2,5 m, výška je proměnlivá do 2,9 m 
do 4,4 m v závislosti na dimenzi kanalizačního potrubí. Celková délka kolektoru – tubus 
včetně komor je 1657,88 m. 
 
3.2. Návrh zajištění předpolí ražby metodou Monojet 200 
 
Pro zajištění nadloží v předpolí ražby je navržena jako jedna z hlavních technologií kroková 
injektáž technologií Monojet 200. S ohledem na hloubku kolektoru pod povrchem (krytí 
kolektoru bude 2,5 až 6 m), geologické podmínky v předpokládané trase díla, účinků 
vyvolaných dopravou, přitížením od okolních objektů a dalších vlivů, jsou navrženy obě dvě 
varianty Monojet 200 tj. s proinjektovanými pilíři zeminy vyztuženými injekčními 
zavrtávacími kotevními tyčemi typu TITAN 30/16 a proinjektovanými pilíři zeminy bez 
výztuže. Navržená technologie eliminuje současně s ohledem na zařazení pracoviště jako 
prostory se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu (SNM 2) hromadění CH4 v prostorách 
kaloty, které vznikají při použití technologie tryskové injektáže. 
Použití zajištění předpolí technologií Monojet 200 s pilíři zeminy vyztuženými injekčními 
zavrtávacími kotevními tyčemi typu TITAN 30/16 je navrženo v kritických úsecích ražby, 
kde bude stabilita raženého díla negativně ovlivňována zejména zvýšeným dopravním 
provozem na povrchu a v úsecích kde bude v důsledku ražby ohrožena stabilita stávajících 



objektů. Úseky ražby se silným dopravním provozem na povrchu jsou Sokolská třída a 
Nádražní ulice, kritické úseky s ohrožením stability objektů pak část Zámecké ulice, 
Umělecká a Jurečkova. Oprávněnost tohoto návrhu byla  potvrzena statickým výpočtem. 
Pro injektáž bude použita rychletuhnoucí injekční směs, která se vyznačuje vysokým 
nárůstem pevnosti. Pevnost. proinjektovaného geokompozitu touto rychle únosnou injekční 
hmotou po 4 hodinách 15 MPa, což plně garantuje bezprostřední  zahájení další ražby  po 
ukončení injektážních prací.  
Pod takto zhotoveným ochranným deštníkem ze zpevněných pilířů zeminy délky 3,5 m 
vyztužených injekčními zavrtávacími kotevními tyčemi typu TITAN 30/16 bude možno 
vyrazit 3 zabírky délky 0,7 m tj. celkem 2,1 metru díla, přičemž překrytí jednotlivých 
ochranných injektážních deštníků bude 1,4 m.  
 

 
V úsecích s velmi nestabilními horninami, pod hladinou podzemní vody a při přechodech 
poruch je navrženo protažení ochranného deštník i na boky díla, až na úroveň počvy 1. lávky. 
V úsecích ražby s vyloučením (nebo omezením) dopravy na povrchu, na pěších zónách tj. pod 
ul. 28. října, na Masarykově náměstí, v části Zámecké a Švabinského je navrženo zajištění 
předpolí díla technologií Monojet 200 z proinjektovaných pilířů zeminy bez výztuže z 
injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu TITAN. Délka jednotlivých proinjektovaných 
pilířů zeminy včetně jejich překrytí je stejná jako u první varianty.  
Takto navržený způsob zajištění předpolí umožňuje velmi plynule reagovat na okamžité 
změny podmínek ražby, ať již protažením ochranného deštníku po bocích díla nebo zesílením 
pilíře ponechanou injekční zavrtávací kotevní tyčí TITAN.  
V daných geologických podmínkách a s ohledem na účinky vyvolaných dopravou, přitížením 
od okolních objektů a dalších vlivů je velmi nebezpečné omezovat navržené stabilizační 
opatření, případně provádět ražbu bez nich, což se potvrdilo při ražbě podzemních děl 
v obdobných podmínkách – havárie pražského kolektoru v ul. Panská a havarie při výstavbě 
metra v Mnichově, kde při vykomínování nadloží spadl do výrubu autobus. 

profil P4
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STABILITA PROTIPOVODŇOVÝCH HRÁZÍ ŘEKY DUNAJE NA 
OSTROVĚ SZENTENDRE 

 
 
Abstract: 
Flood dams on the eastern side of the Szentendre island in Hungary show same instability. 
The value of safety coefficient ranges between n = 1,11 – 1,31.  During the floods in 1991, the 
dam was damaged (ruptured) in this critical section. The paper describes a draft of technical 
solution using chemical grouting and anchoring. A simulation model of the dam stability, 
considering hydrodynamical effect of water from the Danube river, was done with the Plaxis 
mathematical model.  
 
Úvod 

Hráz byla postavena v letech 1908 – 1909 s šířkou koruny 3 m a s bočními svahy se 
sklonem 1 : 2 jak na vzdušné, tak na návodní straně. Po povodni v roce 1943 se hráz 
rekonstruovala a  postavilo se  nové hrázové těleso téměř na břehu Dunaje.  Rozšíření hráze  
se provedlo ještě v letech 1951 – 1952 a v roce 1965. Výška se upravila na maximální 
očekávanou hladinu vody +0,3 m a svahy na vzdušné straně se upravily ve sklonu 1 : 10. 
Všechny práce se provedly na vzdušné straně hráze. V roce 1991 došlo k protržení hráze na 
tomto úseku. Situace hráze je na  obr. 1. Typický řez hrází na obr. 2. 
 
Geofyzikální a geotechnický průzkum 

V roce 1997 byl  na hrázi proveden  geofyzikální průzkum firmou Soiltest Kft. 
v následujícím    rozsahu: 
geoelektický průzkum v podzákladí hráze 
geoelektrická tomografie pro objasnění vrstevního sledu hráze v příčném směru 
navrtání  průzkumných vrtů pro geotechnický průzkum 
provedení stabilitního posouzení hráze 
laboratorní výzkum vzorků z vrtů  
návrh řešení situace 
Na základě geofyzikálního průzkumu bylo zjištěno že přímé podzákladí hrází tvoří 
jemnozrnné horniny, které směrem dolů  přechází do štěrků. 
Materiál samotné hráze je značně  heterogenní,  je tvořen  prachovitými, písčitými a místy 
štěrkovitými zeminami . Z průzkumu vyplynulo, že hráz nemá  nepropustné jádro.  
Průzkum na hrázi zjistil celkem v 8 místech v podloží  křížení hráze s koryty mrtvých ramen 
řeky Dunaje. 
 
 
 



Povodňové jevy na úseku 
Při každé povodni se pozorují povodňová poškození. Nejnebezpečnějším povodňovým 

jevem na tomto úseku hráze jsou náhlé výrony vody na vzdušné straně hrází ,tzv. průvaly 
v předpolí. V roce 1997 se objevil průval s intenzivní sufozí zemin z podzákladí.  
Hydraulický gradient měl hodnotu 0,07. Při další povodňové vlně ,kdy hlavní  průval byl již 
zlikvidován, se projevily odnože průvalu mimo ohraničené prostory hlavního výronu. Celkem 
se na inkriminovaném úseku objevilo 22 průvalů vod a tím se tento úsek hráze se stal 
kritickým. Přitom vypočtený stupeň stability dosahuje hodnoty F= 8,0. Předpokládá se proto , 
že průvaly nastaly  v místech, kde se nachází prohnilé kmeny a kořeny rostlin. 
Dalším jevem jsou prameny vody v oblasti za hrází. Dá se konstatovat, že prameny se 
objevily na celkové délce 500 m sledovaného úseku 
 
Návrh způsobu stabilizace hráze 
  Návrh stabilizace hráze vychází z výsledků matematického modelu.Pro zvýšení 
stability a snížení propustnosti hráze  je navrženo použití injektážních zavrtávaných kotev 
Titan délky 8m a následná injektáž polyuretanovým injektážním systémem Geopur,která 
vytvoří těsnící clonu v tělese hráze a jejím podzákladí.Na koruně hráze budou kotvy 
předepnuty do betonového prahu ,vytvořeného ze silničních panelů,který vytvoří plošnou 
roznášecí desku,přenášející do tělesa hráze předpětí cca 50 kPa. Stabilizační účinek předpětí 
spolu se snížením velikosti hydraulického gradientu proudění / prodloužení cesty proudění 
kolem těsnící stěny/ má velmi příznivý vliv na stabilitu hráze a jejího předpolí.  
 
Parametry kotev a injektážních prací: 
 
Typ kotvy:                             Titan 30/16, 40/20                   
Délka:                                     8 m / cca 2 m pod základovou spáru hráze /    
Vrtací stroj:    Morath 
Umístění vrtů:   0,5 m od návodní strany hráze 
Vzdálenost mezi vrty:  cca 1 m 
Injektážní hmota:   Geopur  082/350 
Začátek reakce :   2 minuty 
Injektované množství:  70 kg/vrt 
Těsnění ústí vrtu:   pomocí silikátových hmot na hloubku 2 m od ústí 
Provedení injektáže:   pomocí čerpadla GSF 35 
Max. inj. tlak:   6 MPa 
 
Injektáže se provádí postupně na každém třetím vrtu až do úplného naplnění všech vrtů. Po 
injektáži se na korunu hráze umístí řada betonových  panelů o rozměrech 100x20x200 cm, 
přes které budou přecházet hlavy kotev. Následně se na kotvách  vyvodí předpětí cca 100 kN. 
 
Charakteristika výpočtového modelu 

Modelování stabilitní situace hráze se zohledněním  hydrodynamických účinků vody 
z koryta řeky Dunaj bylo provedeno pomocí programového výpočetního systému PLAXIS. 
Programový systém PLAXIS byl speciálně vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 
geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. Jedná se o 
komplexní výpočetní systém, jenž umožňuje  simulaci nelineárního chování zemin, dává 
možnost modelovat jak hydrostatické, tak i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také 
vzájemnou interakci mezi konstrukcí (výztuž, kotvy, geotextilie, stěna) a zeminou. Součástí 
programu je automatický generátor sítě konečných prvků s možností globálního či lokálního 



zjemnění sítě. Kromě trojúhelníkových prvků s 6-ti uzly (s polynomem 2. stupně pro 
trojúhelníkové prvky), jsou k dispozici rovněž 15-ti uzlové trojúhelníkové prvky s kubickým 
polynomem.  Programový systém umožňuje rovněž simulovat časový postup vytváření určité 
geotechnické situace pomocí aktivování resp. deaktivování skupin elementů . 

Stupeň stability je v tomto programovém systému definován jako poměr mezi 
dosažitelnou (vrcholovou) smykovou pevností a minimální smykovou pevností nutnou pro 
udržení rovnováhy. 

Geotechnický model hráze vychází ze vstupních geometrických a materiálových 
charakteristik. Délka modelu je 535 m, model zahrnuje podloží hráze  do hloubky 50 m pod 
dnem koryta řeky. Maximální výška hladiny vody byla na základě dodaných podkladů 
uvažována 4.2 m. Vstupní parametry charakterizující mechanické vlastnosti zemin v  hrázi a 
jejím podloží jsou uvedeny v tabulce č.1. 
Byly řešeny dvě varianty úlohy: 
- stabilitní situace hráze a charakter proudění v hrázi a jejím podloží bez vlivu kotvení a 

vytvoření těsnící clony 
- stabilitní situace hráze a charakter proudění v hrázi a jejím podloží se zohledněním vlivu 

8-mi metrových injektovaných kotev (těsnící stěny) 
 

 Jemný písek  Jíl Jíl plastický Písek jílovitý Štěrk 

Mocnost 
vrstvy (m) 

1  1.4 1.3 1 podloží hráze 

Materiálový 
model 

Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb 

Objemová tíha 
suché zeminy 
(kN/m3) 

16 16.5 15.5 16 17 

Objemová tíha 
vlhké zeminy 

(kN/m3) 

19 20 19 19 20 

Horizontální 
permeabilita  
kx (m/den) 

0.05 0.0002 0.0008 0.05 1.2 

Vertikální 
permeabilita   
ky  (m/den)  

0.05 0.0002 0.0008 0.05 1.2 

Modul 
pružnosti 

(kPa) 

8000 6000 3000 8000 190000 

Poissonovo 
číslo 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.2 

Soudržnost 
(kPa) 

0 41 19 0 0 

Úhel vnitřního 
tření (°) 

28 17 17 28 30 

 
 Tab. č.1 

 
 



Modelování stabilitní situace hráze a charakter proudění v hrázi a jejím podloží       
bez vlivu kotvení  
Modelový výpočet byl řešen v následujících výpočetních krocích: 
1) stanovení primárního napěťodeformačního stavu v podloží hráze před začátkem výstavby 

samotné hráze 
2) stanovení napěťodeformačního stavu v podloží hráze a v samotném  hrázovém tělese po 

dokončení jeho výstavby(v této fázi neuvažován vliv proudění vody) 
3) stanovení napěťodeformačního stavu v hrázi a jejím podloží  po aktivaci vlivu vody,  

určení parametrů  proudění vody (směr proudění, rychlost proudění) 
 
Modelování stabilitní situace kotvené hráze a charakter proudění  v hrázi a jejím  
podloží    

Úloha byla modelována za předpokladu, že je hráz kotvena 8-mi metrovými 
injektovanými kotvami. V příčném profilu hráze je kotva lokalizována ve vzdálenosti 0.5 m 
od krajního bodu návodní strany koruny hráze, vzdálenost kotev v podélném profilu hráze je 
1 m. Je uvažována ocelová kotva (modul pružnosti E = 210000 MPa) o poloměru r = 1,6 cm, 
předpětí kotvy o velikosti 100 kN je modelováno v koruně hráze pomocí  roznášecího 
betonového prahu (modul pružnosti E = 26000 MPa). Kotva je injektována injektážní těsnící 
hmotou. V oblasti štěrkovitých zemin (cca 3 m délky) je průměr injektované oblasti 120 cm, 
v oblasti nad štěrkovým podložím hráze (zbývajících cca 5 m) je pak odpovídající průměr 
injektované oblasti 60 cm. Materiálové charakteristiky zemin v proinjektovaných oblastech 
udává tabulka č. 2.  
 

 Oblast injektovaného 
štěrku  

Injektovaná oblast nad 
štěrkovou vrstvou 

Materiálový model Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb 

Objemová tíha suché zeminy   
                    (kN/m3) 

19 19 

Objemová tíha vlhké zeminy 
(kN/m3) 

22 22 

Horizontální permeabilita  kx 
(m/den) 

0.0086 0.0008 

Vertikální permeabilita   ky  
(m/den)  

0.0086 0.0008 

Modul pružnosti (kPa) 1500000 150000 

Poissonovo číslo 0.3 0.3 

Soudržnost (kPa) 500 500 

Úhel vnitřního tření (°) 30 28 

                                                                       
Tab. č. 2 

 
 



Úloha byla řešena v následujících výpočetních krocích: 
1) stanovení primárního napěťodeformačního stavu v podloží hráze před začátkem výstavby  
      samotné hráze 
2) stanovení napěťodeformačního stavu v podloží hráze a v samotném  hrázovém tělese po 
     dokončení jeho výstavby(v této fázi neuvažován vliv proudění vody) 
3) stanovení napěťodeformačního stavu v hrázi a jejím podloží v důsledku aktivace 

 injektované 8-mi metrové kotvy, včetně zohlednění předpětí o velikosti 100 kN 
3) stanovení napěťodeformačního stavu v injektované hrázi a jejím podloží  po aktivaci vlivu 

vody,  určení parametrů  proudění vody (směr proudění, rychlost proudění) 
 
Simulace chování hráze za zvýšené hladiny v řece se zaměřila na sledování: 
1) pole proudění vody v hrázi a jejím podloží a vlivu proudění na filtrační stabilitu kontaktu 

hráze a podloží 
2) stavu čerpání smykové pevnosti v hrázovém tělese a jeho podloží 
3) velikosti horizontálních posunů a přírůstků smykových deformací na kontaktu hráze a 

podloží 
4) možnosti vzniku hydraulického porušení v předpolí hráze a stanovení stupně stability 

hráze 
 
Všechny analyzované vlivy zvýšené hladiny vody v řečišti byly porovnávány pro případ: 
a.) nekotvené a netěsněné hráze a podloží 
b.) kotvené hráze a vytvoření těsnící stěny do hloubky cca 2-3 m pod základovou spáru hráze 
 
 
Charakter proudění vody v hrázi a jejím podloží 
Hráz bez kotvení a těsnění 

Proudové pole je víceméně homogenní s max. hodnotami rychlostí proudění pod 
návodním svahem hráze – max. hodnota rychlosti proudění činí cca 25 mm/den. Na kontaktu 
hráze a podloží (vrstva jílovitých písků) dosahuje rychlost proudění 4-6 mm/den a vznikající 
hydraulický gradient 

 ==== !12,0
05,0

006,0

fk
vi  idovol. 

nabývá hraniční hodnoty pro možný vznik sufoze v kontaktní vrstvě (idovol. =!  0,12 – 0,15). 
 
Hráz s kotvením a těsněním 

Proudové pole je značně deformováno a lokálně (při obtékání stěny) dochází ke 
zvýšení rychlosti proudění. Na kontaktu hráze a podloží je rychlost proudění snížena na cca 
60-70 % původní hodnoty, tj. na cca 4 mm/den. 
Vznikající hydraulický gradient 

 
05,0
004,0=i  = 0,08 < idovol.  

zajišťuje filtrační stabilitu zemin na kontaktu s bezpečností γ =!  1,5. Prodloužení dráhy 
proudění vlivem těsnící stěny má tedy příznivý efekt pro zajištění stability podloží hráze. 
 
 
 
 
 



Čerpání smykové pevnosti v hrázovém tělese a jeho podloží  
Čerpání smykové pevnosti v podloží hráze a na jejím kontaktu se pohybuje v obou 

případech na hranici 70-78 % (stupeň bezpečnosti γ = 1,3 – 1,4). V podloží kotvené hráze se 
ale vyskytuje zvýšený podíl úseků, kde čerpání pevnosti nepřekračuje hranici 70 % (γ ≥ 1,4), 
což dokládá příznivý vliv těsnící stěny. Stabilita kotvené hráze vůči horizontálnímu posunu je 
proto o cca 8-10 % větší. 

 
Horizontální posuny a přírůstky smykových deformací  

Velikost horizontálních přetvoření hráze je výrazně větší u nekotvené hráze (až i cca 
200 %), zejména v oblasti návodního svahu a střední části hráze. Příznivý vliv kotvení se 
rovněž výrazně projevuje ve zkrácení úseků zvýšených přírůstků smykových deformací  
(př. 7-8) i snížení hodnoty smykové deformace ve svislém řezu u vzdušného svahu. 

 
Vznik hydraulického porušení v předpolí hráze  

Metodou řízené redukce velikosti pevnostních parametrů zemin hráze a podloží bylo 
simulováno nebezpečí vzniku hydraulického porušení v předpolí hráze a stanovován stupeň 
stability svahů hráze. Na obr. 3 je dokumentován případ hydraulického průvalu u nekotvené a 
netěsněné hráze ve vzdálenosti cca 80 m od paty hráze. Tento případ nenastal u kotvené a 
těsněné hráze, což potvrzuje příznivý vliv stabilizačního opatření. To dokládají i hodnoty 
získaných stupňů stability uvedené v tab. č. 3. 
 
Porovnání stanovených stupňů stability: 

 
Vyhodnocovaná situace Stupeň stability 

Neinjektovaná hráz bez vlivu vody 1.419 
Neinjektovaná hráz s vlivem vody 1.203 
Injektovaná hráz bez vlivu vody 1.539 
Injektovaná hráz s vlivem vody 1.417 

                                                                  Tab. č. 3 
 
 
Závěr 
 Matematický model a provedení simulace stabilizačních účinků navržených opatření 
potvrdily, že tato opatření mohou výraznou měrou přispět ke zvýšení spolehlivosti hráze za 
situace zvýšené hladiny vody v řece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Obr.1 Situace protipovodňové hráze na ostrově Szentendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2 Charakteristický řez hrází 



 
 

 
 

 
 

IZOLINIE RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V TĚLESE HRÁZE A V JEJÍM PODLOŽÍ 
 
 
 
 

 
SIMULACE PORUŠENÍ A PRŮVALU V PŘEDPOLÍ HRÁZE 

Obr.3. 
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COMPOSITE MATERIALS: HIGH AND NEW TECHNOLOGY FOR 
GROUND CONSOLIDATION 

 
SUMMARY 
Brief history of use and development of FRP (Fiber Reinforcement Plastics) from Second 
World War till today. Introduction to the main characteristics of these materials in term of 
tensile strength, shear strength, compressive strength, density, thermal resistance, creep, 
fatigue, and bonding. List of the main advantages of FRP. Introduction of the use of FRP in 
tunnelling and anchoring 
 
INTRODUCTION - History 
First of all we have to clarify the meaning of FRP: Fiber Reinforced Plastics. This term 
indicate all the materials composed by fibres immersed in polymeric matrix. Their 
development must be found in the best advantages these materials have in comparison to the 
usual steels: high tensile strength, excellent corrosion resistance and low specific weight. Just 
this last feature probably lead the defense industry, after the II World War, to look for 
application of FRP in aerospatial sector. In fact during the Cold War the advancement did by 
aerospace industry required a great use of lightweight materials with the strength and stiffness 
of the material they are accustomed to. After the progress had in this field, which often is the 
standpoint from which start the development of new materials and techniques, FRP began to 
be used in sport industry (formula one, tennis, golf, sailing, fishing etc.), automotive and 
constructions. A good help was given also by the system of production, which offer a fast and 
economical method of forming constant profile parts. 
During 1950s the U.S. national highway systems required a year-round maintenance. In the 
colder region become more useful to use deicing salt on highway bridges and structures with 
a result of extensive corrosion of the steel used as reinforcement. In order to solve this 
problem and avoid a year-round maintenance new solutions were investigated: galvanized 
coatings, electrostatic-spray fusion-bonded coating, polymer-impregnated concrete, epoxy 
coating and glass FRP reinforced bars. Of these options the epoxy-coated steel reinforcement 
was preferred as seemed to be the best solution; so the use of FRP in concrete structure was 
delayed. 
In 1970s, thanks to Marshall-Vega Inc. the use of GFRP (Glass FRP) were largely developed 
and considered as valuable alternative to steel reinforcement for polymer concrete thanks to 
the incompatibility of the coefficients of thermal expansion between concrete polymer and 
steel. 
During 1980s the market demand for non-metallic reinforcement materials had a great 
increase. The best demand come from reinforcement of facilities for magnetic resonance 
imaging medical equipment. The use of GFRP in these structures become the standard and 
gave a great hand to the development of GFRP as reinforcement in concrete structures. 
In 1990s the deterioration of aging bridges in U.S. due to corrosion elevating a big concern 
against the use of epoxy-coated reinforced steel bars; in this situation the interest in 
alternative materials avoiding corrosion become stronger: FRP reinforcement began to be the 
standard solution to solve problems of corrosion in bridges decks and other structures. 
During late 1980s fibreglass began to be used in tunnelling and in all that work where 
destroyable nails were needed. This because the advantages of using glass fiber nails instead 



normal steel was enormous: higher tensile strength in relation to the same diameter, lighter 
weight which allow a better handiness, easier crashing which allow higher rate of excavation 
advancement. Till today the majority of European tunnel excavated in soft and non-cohesive 
ground were bored using fibreglass nails as reinforcement of front excavation. 
 
CHARACTERISTICS 
FRP are composite materials. Composite materials are composed by two or more materials 
and in our specific case of FRP by two materials: polymer matrix reinforced with high 
strength fibers. The fibers are the element resistant to the tensioning forces and the matrix is 
the element that transmits the forces among the fibers, giving in the same time a protection 
from the external environment. 
FRP have a density which is four to six times lower than steel. 

Typical densities g/cm3 
Steel GFRP CFRP AFRP 

7.9 1.25-2.1 1.5-1.6 1.25-1.4 

 
The FRP resistant to high temperature is limited to the glass transition temperature. At this 
temperature the polymer, resin, soften due to the excessive heat. Generally the Glass 
transition temperature varies in relation to the resin, but normally is in the region of 93.3°C 
and 148.9°C. In a composite material, the fibers, which exhibit better thermal properties than 
the resin, can continue to support the load. However, being the resin the material that assure 
the force transference between fibers, its softening reduce the tensile properties of the overall 
composite. 
In tensioning FRP bars don’t exhibit any yielding behaviour prior to rupture. 

Typical tensile properties 
Yield Strength 

MPa 

Steel 

276-414 

GFRP 

N/A 

CFRP 

N/A 

AFRP 

N/A 

Ultimate 
Strength MPa 483-690 483-1035 600-2900 1000-1400 

Elastic 
Modulus GPa 200 35-45 120-300 60-87 

Rupture Strain 
% >10 1.2-2.7 0.5-1.7 1.4-1.9 

The tensile strength and stiffness of FRP bar depend on several factors. As the fibers are the 
main load carrying device, the ratio of the volume of fibers on the total volume of the FRP, 
affects significantly the tensile properties of an FRP bar. So variation in strength and stiffness 
will occur even in bars having the same diameter. Then the curing, the manufacturing process 
and quality may affect the mechanical characteristics of FPR bars. Unlike steel FRP bars 
exhibit a size effect. The fibers located in the centre of the bar cross section are not subject to 
the same load of the outer ones. This reduces the tensile strength and efficiency in large 
diameter bars. In this sense is better to divide the load on more bars instead to have one 
bigger. So from this statement we found there is no direct ration between size and tensile 
strength. 



The compressive strength is lower than tensile strength. Compressive strength of 55%, 78% 
and 20% of the tensile strength has been reported for GFRP, CFRP and AFRP respectively. 
Generally speaking compressive strength is higher for bars with higher tensile strength except 
in case of aramid which shown a non-linear behaviour in compression. 
Shear strength is reported to be 1/5 of the total tensile strength, but usually FRP bars are not 
used for shear reinforcement. In any case is possible to design project in the way the shear 
strength doesn’t affect FRP bars. 
The bond behaviour is dependent on the design, manufacturing process, mechanical properties 
of the bar, and environmental conditions. Generally it depends on the surface characteristics 
of bar, ribbed, braided, helically wrapped, sand coated or other. 
Creep indicate the suddenly fail after certain period of time of FRP subjected to constant load. 
This phenomenon is known is similar to fatigue in metal except the stresses are sustained 
instead of cycled. In general carbon is the less susceptible to creep rupture, aramid moderately 
susceptible and glass is the most susceptible. In some test done on GFRP, AFRP and CFRP 
bars after 500.000 hours (about 50 years) is shown that the creep is respectively 30%, 47% 
and 91% of the ultimate tensile strength of the material. It means that under sustained load 
GFRP could work till 30% of the ultimate tensile strength otherwise creep occurs and there 
could be a suddenly failure of the fibers. 
For what concerning fatigue (failure under cycling load) CFRP is reported as 60-70% of the 
initial static load after one million of cycles; that means 5% of loss per decade of logarithmic 
life. No relevant modification occurs by exposition to moisture or high temperature or acid 
and alkaline solutions. For GFRP is approximately the 10% per decade of cycle, but fatigue 
could be radically changed by environment factors due to susceptibility for glass fiber to 
moisture, alkaline and acid solutions. For AFRP the strength degradation per decade of 
logarithmic lifetime is is between 5 to 6%. This could be increased by exposure to moisture of 
high temperature. 
About durability no so much data’s are still ready above all because it depends on the 
environment factors, type of fiber, type of resin and size. Generally the main reason for using 
FRP instead of steel is their very good resistance to corrosion. Some reduction factors are 
considered in relation to the characteristics tensile strength of the material and environment 
conditions. This is usually managed by each countries authority. Generally GFRP use should 
be restricted when in direct contact with concrete: working stress must be limited to 25-30% 
of the ultimate tensile strength. AFRP allowable working stress should be limited to 35-40% 
of the ultimate tensile strength. CFRP allowable working stress should be limited to 60-70% 
of the ultimate tensile strength; but more analysis must be done in that field. 
 
ADVANTAGES/DISADVANTAGES OF FRP USE 
First of all we have to consider that for temporary use the advised composite material to be 
used is glass fiber as having the best ratio value/characteristics. For long-term use we have to 
refer to carbon fiber as the only one that can grant to sustain high load during long time. After 
that we can list the advantages: 

• High strength to weight ratio 
• High resistance to corrosion, to acids, alkalis etc. 
• High capacity of transferring the value of strength to the ground above all in case of 

use of quartz sand. 
• Very low weight (1 mt of Carbopree weight 300 gr). 
• Very easy handiness tanks to the lightness 
• High resistance in time, above all for carbon 
• Versatility in use and design thanks to the possibility of varying resistance and type in 

relation to the soil characteristics 



• High possibility of industrializing the excavation in tunnelling thanks to the possibility 
of crash the element with normal means of excavation 

• Electromagnetic neutrality 
The disadvantages could be resumed in these points: 

• Shear strength no so higher as tensile strength (usually 1/5) 
• Modulus lower than steel (apart from carbon) 
• Durability of glass and aramid fibers in moist environment 
• No so much experience in designing due to the lack of certain application in job site 

(apart from tunnelling) 
These could be disadvantages only in certain situation a not in other one, where for example a 
certain elasticity could be required. 
 
USE OF FRP IN TUNNELLING AND ANCHORING 
At the beginning in Europe the FRP where used for tunnelling as their characteristics allow an 
industrialization of excavation. Thanks to the possibility of breaking the nails used to support 
the front excavation, with normal excavators, the excavation become very fast; no more stops 
are required as when steel nails are used. The velocity is determined also by the installation 
that is more easy thanks to the low weight. Here you can see some picture showing the 
installation and the behaviour during excavation. 
 
 

 



 
 

 
Generally speaking the meaning of using nails in tunnelling, and specifically in tunnelling in 
soft and fractured rock soils, is to support the front excavation in order to avoid any collapse 
during the work. It’s well known the influence of the rigidity of nucleous to the future 
excavation. Once all the attention was given to the stabilization of the excavated part and the 
nearest part to the front excavation. After the war a lot of engineer confirmed the importance 
of consolidating the part of ground behind the front excavation, in order to avoid any future 
problems. Nails are used for this purpose: giving to the ground the mechanical properties to 
withstand overstrains caused by the excavation. The insertion of nails reduce the effects of the 
traumatic modification of the tensional state of the soil part of the containment lost after the 
excavation; this thanks to the adherence nail-cementation-soil. In that way the shear stresses 
along the contact points nails-cementation-ground, which have the trend to run one on the 
other, are transformed in a containment pressure at the front excavation. So the excavation 
could be then realized in stiffer soil, which is able to support stresses induced from the 
opening of the cavity. 
At the beginning steel rebar were used and the procedure was quite slow as for each nails you 
will have to stop the excavation and proceed with the cutting of the nails as steel couldn’t be 



broken by excavator. With FRP this problem is avoided and the excavation procedure is sped 
up. 
 

 
Example of excavation procedure 
 
Sireg developed flat bars which has two main advantages: one and most important is to give a 
larger surface for adherence, which allow a best transmission of the stresses; then till certain 
thickness is possible to roll and deliver in coil.  
 

 
This last advantage allows making delivery of very long nails, which could be cut on the 
desire length and assembled on site. 
 



 
Without this option the length of nail is limited by transport system as no connections could 
be done on FRP. This because FRP work well if in continuous, connections must be avoided 
as generating weak point on the nail. 
These features allow the use of FRP also in anchoring and above all for glass fiber there is the 
possibility of us it in case of temporary anchors. The main advantage of using glass fiber for 
temporary anchor is that you can leave in place the anchors as easily crushable in case of 
further excavation. This is not possible with steel anchors, which in certain cases must be 
removed as giving problems in case of further excavation. 
 

 
 



 
 
CONCLUSION 
All the acknowledgements achieve with FRP in the latest years opened new doors. Now FRP 
material are introduced in the field of Civil Engineering, where they are used everywhere 
strengthening of concrete, steel and masonry structures is requested. Strengthening may be 
necessary because of deterioration, change in use or loading, seismic upgrade 
design/construction errors etc. FRP works as reinforcement and provide strength where 
concrete is weakest in tension. FRP could be used on beam or slab ceilings to provide flexural 
strength; on the side of beams to provide additional shear strength or to provide confinement 
(for example for seismic upgrade) by wrapping them. Silos and thanks could be strengthened 
to support higher pressure; chimney and walls may be strengthened to increase resistance to 
seismic and wind loads. Using FRP the increase in strength up to 50% could be considered 
reasonable. FRP in this situation is used in alternative to steel sheets and plate as more 
resistant to corrosion, lighter and so very easy to install; the cost of maintenance are lower 
too. 
The great characteristics of FRP are increasing the field of activity where they are used: 
tunnelling, anchoring, civil engineering: some bridges in Canada, Japan are done using only 
FPR products. Next natural step are post-tensioning projects, also if some more data’s on their 
behaviour are necessary to be discovered and analysed. It’s matter of time and FRP power 
will increase much more. 
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DRENÁŽNÍ  SYSTÉMY  
 

Abstract 
Drainage of rock and soil is basic and very quick method how to improve quality of 
surroundings. In case of rock can be used the drainage mostly like precaution in time of 
excavation of underground construction - tunnels or utility tunnels and similar jobs. In soil, 
except common application for drainage of natural artificial slopes and embankment, can be 
drainage used for method of accelerate the consolidation process under civil constructions and 
embankments.  
 
1. Úvod 
Odvodňování zemin a hornin drénováním patří k základním způsobům jak příznivě ovlivnit 
vlastnosti prostředí. Z geotechnického hlediska je nutno poněkud odlišit odvodňování zemin a 
hornin. Zatímco u hornin provádíme odvodňování prakticky pouze jako součást 
doprovodných opatření během ražby podzemních děl, je otázka aplikace drenážních systémů 
v zeminách podstatně složitější. 
 
2. Odvodnění hornin  
Při ražbě podzemních děl, kdy je využíváno drenáží, se vychází ze základního principu změny 
rozhodujících vlastností prostředí v předstihu před ražbou. V takto upravené hornině se pak 
realizuje samotná ražba. Cílem úprav je změna pevnostních a deformačních charakteristik 
prostředí, stejně tak jako snížení jeho propustnosti a obsahu vody. Z uvedeného vyplývá, že 
drenování je často doprovázeno zejména zpevňující injektáží horninového masivu. 
 
Ražba ve zvodnělém prostředí není většinou možná bez vhodných sanačních opatření, které 
zajistí buď zamezení přítoků do díla (těsnící injektáže), nebo jejich snížení a odvedení vody z 
prostoru čelby. Důležitým parametrem pro úspěšnost těchto opatření je vlastní propustnost 
horniny charakterizovaná součinitelem propustnosti. 
Samotná drenáž je během ražby podzemního díla prováděna pomocí odvodňovacích vrtů 
situovaných do čelby, nebo radiálně okolo výrubu v závislosti na poloze zvodnělých 
horizontů. Odvodňovací vrty jsou osazovány speciálními drenážními trubkami. Ty jsou na líci 
horniny napojeny na systém drenážních žlábků a sváděny do centrálního odvodnění díla. V 
případě, že se jedná o ražbu dovrchní je voda z čelby odváděna samospádem, v opačném 
případě je čerpána pomocí čerpadel.  
Důležitým aspektem při odvádění vody z horniny je zamezení sufoze - vyplavování zrn 
malých rozměrů . Tomu lze předcházet například i vhodným vystrojením odvodňovacích vrtů. 
Následující obrázek zobrazuje radiální odvodnění podzemního díla: 
Pro osazení odvodňovacích vrtů se používají drenážní plastové trubky s drenážními otvory. 
Společnost CarboTech - Bohemia s.r.o. dodává na český trh typovou řadu trubek DURVINIL 
s volitelnou roztečí a průměrem drenážních zářezů. Systém DURVINIL nabízí širokou škálu 
příslušenství jako jsou spojky, záslepky a možnosti napojení tak, aby bylo možno in-situ 
realizovat co možná nejúčinnější systém odvodnění.  
Základním typem je drenážní trubka s označením RFS kruhového průměru nabízená v 
průměrech 38 až 285 mm. Pro centrální svod je velmi často využíváno typu DS. Ten je 
podkovovitého tvaru a drenážní zářezy má pouze v horní části profilu. Spodní, plná, je určena 



pro odvádění vody z podzemního díla. DURVINIL DS je vyráběn v rozměrech 62 x 90 až 
125 x 185 mm. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Typ 

 

Zatím

tak č

průsa

Drenážní vrt 

Drenážní žlábek 
Drenážní trubka  
DURVINIL  RFS 
DURVINIL RFS                              

co drenážní trubky jsou poměrně z

asto aplikovány nebývají. Nabízí v

ky ostěním, přítoky vedené kotevním
Utěsnění vývrtu 
injektáží 
          Typ DURVINIL DS 

             

námou a používanou záležito

šak způsob jak trvale (přípa

i prvky a podobně.  
Drenážní svod  
DURVINIL  DS 
 

stí, drenážní žlábky už 

dně i krátkodobě) řešit 



Aplikace je velmi jednoduchá. Pomocí připravených drážek nebo nastřelením je možno 

žlábek plasticky uchytit na horninu nebo na stříkaný beton. Po aktivaci jsou žlábky kryty 

fixační vrstvou stříkaného betonu. 

 

                    
 

 

3. Odvodnění zemin 

Pominu-li běžné aplikace, kdy se odvádí voda z obsypů kolem objektu, případně z násypů, 

jsou v geotechnice používány zejména dlouhé odvodňovací vrty a drény urychlující průběh 

konsolidace.  

Odvodňovací vrty jsou nejčastěji realizovány jako prvotní opatření v sesuvných oblastech, 

případně při odvodňování zeminy za monolitickou opěrnou konstrukcí a podobně. Vzhledem 

k vlastnímu charakteru zemin hrozí při drenáži zvýšené nebezpečí sufoze. Za tímto účelem 

byly navrženy speciální drenážní trubky  DURVINIL DWS. 

Jedná se o dvouplášťovou drenážní trubku, kde mezikruží je vyplněno filtračním materiálem. 

Volbou zrnitosti filtračního materiálu v závislosti na vlastnostech drénovaného prostředí je 

možno zabránit sufozi (vyplavování) - jemné částice neprojdou přes filtrační vrstvu.  

DURVINIL  DWS lze použít i na realizaci vrtů pro čerpaní pitné vody (studen). Trubky jsou 

dodávány v průměrech od 62 do 230 mm. 

Systém DURVINIL , jeho jednotlivé typy, lze velmi dobře kombinovat. 

 



 
 

 

4. Vertikální geodrény 

 

Častým problémem v geotechnice je zakládání na zeminových stlačitelných vrstvách. V praxi 

se muselo k opatřením vždy přistupovat v dostatečném předstihu a předtížením zajistit 

konsolidaci takových zemin, případně se instalovaly  štěrkové nebo štěrkopískové piloty.  

Mnohem jednodušší a efektnější způsob je zavádění syntetických geodrénů do zemin. Princip 

působení (drenážní funkce) je znázorněn na následujících  obrázcích: 

 

 
 

Bez geodrénů : 
 
násyp 
 
štěrkový polštář 
 
dlouhá  drenážní cesta 



 
 

Vertikální geodrény jsou tvořeny ochrannou vrstvou filtrační geotextílie a středovým 

plastovým pásem. Ten je profilován tak, aby drážky  na jeho povrchu mohly odvádět vodu 

vytlačovanou z pórů směrem k povrchu. Při dodržení technologických zásad - vzájemné 

vzdálenosti geodrénů, jejich délky a vlastních parametrů - je možné výrazně přispět k 

urychlení konsolidace zemin. Výhodou je možnost využití předtížení zeminy. 

 

 

   Vertikální geodrén  (Technodrain)                      Výtok pórové vody z drénu          

 
 

S vertikálními geodrény : 
 
předtížení  
 
násyp 
 
štěrkový polštář 
 
krátká  drenážní cesta 



5. Závěr 

Vzhledem k jednoduchosti, relativně příznivé ceně a hlavně díky svým nesporným 

přednostem budou drenáže i nadále využívaným způsobem úpravy vlastností zemin a hornin. 

Vnášením nových prvků - preciznějších materiálů umožňujících doprovodné funkce nebo 

produktů nahrazujících přírodní materiály - je docíleno kvalitnější funkce drenážních systémů 

v prostředí. 
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USE OF DYWIDAG PERMANENT STRAND ANCHORS ON 

PERMAFROST – GROßGLOCKNER IN THE AUSTRIAN ALPS 
Stabilization of the Erzherzog Johann Hütte at a height of 3,454 m on Mount 

Großglockner 
 

The Erzherzog Johann Hütte is the highest shelter in the Eastern Alps. It is situated 
southeast of the Großglockner on the so-called “Adlersruhe” – 3,454 m above sea level. 
The cabin is located in the middle of the “Hohen Tauern” national park on the border between 
the provinces of Carinthia and (Eastern) Tyrol in Austria. 
The cabin was built in 1880 using the dry masonry wall method and has been expanded 
several times since. The more recent building sections were built using the steel and timber 
bar method. 
In the northern and eastern structures, which are also the oldest ones, numerous cracks have 
been discovered in the dry walls. In addition, settlements and wet spots or trickling water are 
present inside the rooms, rendering some rooms unusable. 
Some of the cracks are several centimetres wide, up to 60 cm deep and several meters long. 
The most significant cracks appear in the structure on the valley side and originate from the 
window corners. 
The visual damage (cracks and settlements) implies vertical and horizontal displacements 
(down to the valley), in particular in the oldest sections of the building on the valley side. 
Geologically seen, the subsoil consists of former thick basic volcanites which, after 
metamorphosis, now exist as greenstone slate and prasinite. The rocks show a pronounced 
foliation and the mountains several marked chasms. 
North and east of the building as well as presumably underneath the old structures situated on 
the valley side, platelike detritus with rock blocks up to 1 m size is situated. The surface 
mainly consists of stones and rocks. With increasing depth more and more sandy and pebbly 
materials can be found. The pore spaces of the detritus are mostly filled with ice. The 
individual rocks are more or less encased by an ice cover, strongly reducing the grain-to-grain 
contact. It can be assumed that the entire detritus is permafrost. The slope inclination of the 
ground situated towards the East is about 25 to 30 degrees. 
The rock line runs approximately 2 m below the top edge of the building in the north-western 
building area and increases to the East (down to the valley) up to 3 to 4 m. After 2 m of a 
chasm-rich zone, the rock is not weather-beaten and very stable. 
It was unfavourable for the structures to be rehabilitated that the mountain-side section is 
founded on stable rock, and the middle and valley-side section in the frozen detritus. Due to 
the creeping with various displacement factors in the frozen detritus the mountain cabin is 
being torn apart. 
The project consisted of the stabilization or rehabilitation of the northern section of the shelter 
cabin. 
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The most cost-effective solution  was the stabilization of the frozen detritus underneath the 
old structures, without founding the building walls in the portative subsoil using deep 
foundation elements. 
Underneath the foundation area the creeping detritus was stabilized by a reinforced concrete 
beam anchored back. It is situated on the valley-side exterior wall of the cabin and is founded 
in the stable rock using 9 GEWI® Piles 40 mm dia., BSt 500 S, with a length of 7 m. In 
addition four reinforced concrete buttresses were placed on this beam which had been 
anchored back, as well as the beam, using 5 x 0,6” permanent DYWIDAG Strand Anchors, 
service load 550 kN. The anchors have a length of 17 or 18 m respectively and have a bonded 
length of 9 m. 
Because of the extremely high location the entire site installation and the delivery of all 
equipment and building materials had to be effected by helicopter. 
For the construction project a total of 150 tons of material had to be flown in, whereby the 
heavily loaded helicopters had to fly as high as 3,454 m. 
Due to low soil temperatures in the permafrost area, special focus was placed on the grouting 
of piles an anchors. Soil or rock was “pre-warmed” by hammer drilling. Afterwards 
temperatures from the bottom of the holes to the surface were taken with measuring head. 
Temperatures of +3 to +5 centigrade could be obtained. Subsequently the boreholes were 
grouted with quickly hardening cement grout. After the cement grout and hardened, each 
anchor or pile was subject to an extended acceptance test in accordance with ÖNORM B 
4455. 
After the remedial works are successfully completed, the construction of a domestic water 
supply facility with corresponding water and waste water treatment is planned in addition to 
further rehabilitation works. 
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SANACE KLENBY A HŘEBENE SKALNÍHO MOSTU NAD VCHODEM 

DO PUNKEVNÍ JESKYNĚ 
 
 

Dovolte nám  tento příspěvek  věnovat památce pana profesora Ing. Ivana Trávníčka 
Csc., jako připomenutí  jedné z oblastí jeho práce. Jeho  ojedinělé  schopnosti  plně využít 
svých hlubokých teoretických znalostí a vědomostí, které rozhodně  nebyly samoúčelně 
odtrženy od praktického využití , ale právě naopak. Tuto  vzácnou schopnost dokládá, jako 
jeden z mnoha, právě příklad jeho erudovaného působení při řešení (nejen) geotechnických 
problémů v oblasti CHKO Moravský kras.  

Předkládané technické řešení pro záchranu unikátního  přírodního výtvoru „skalní 
most“ nad  vchodem do Punkevních jeskyní byl ochoten nejen  přijmout, ale  dále rozvíjet i v  
přípravě realizace, v jejímž průběhu prováděl odborný dohled. Samotnou realizaci prací  
v květnu 1998 provedl dvoučlenný tým firmy IN PROJEKT Ostrava, s.r.o. – Ing. Marie 
Hušková a Ing. Boris Plšek.  

Objekt sanace se nachází v těžko přístupném terénu na hraně cca 70 m vysoké skalní 
stěny, která se tyčí nad objektem vchodu do Punkevní jeskyně. Přírodní vápencový útvar 
masívu skalního mostu byl silně tektonicky namožen a dílo zkázy dokonávalo působení 
klimatických vlivů, zvětrávání (chemické, biologické, mrazové) a neustálé tepelné změny. 
V případě uvolnění a zřícení horninových bloků by vzhledem k umístění přímo nad vchodem 
do Punkevních jeskyní byla vážně ohrožena bezpečnost  provozu. Pro zajištění  stability 
narušených částí „skalního mostu“  bylo nejprve  provedeno měření ploch diskontinuity 
skalního masivu, statistické zpracování výsledků a stanovení převládajících směrů, úklonů 
ploch a četnosti trhlin. Orientační měření Smidtovým nárazovým kladívkem na označených 
bodech ukázalo místa kritických poruch a byla referenčními hodnotami pro opakovaná 
měření. Na základě těchto zjištění bylo navrženo detailní technické řešení  zajištění stability 
přírodního útvaru  systémem  chemické injektáže armovaných vrtů  ve třech oblastech.  

První část zahrnovala v podstatě celou pravou část „opěry“  skalního mostu. Zde byly 
definovány nejčetnější plochy porušení masivu. V kolmé rovině na tyto plochy bylo vedeno 
vrtání . Vrty byly armovány , uzavřeny narážecími pakry a injektovány, vzhledem ke stupni 
 narušení horniny, při nízkém tlaku, materiálem Geodur . Tento materiál - dvousložková 
pryskyřice -  byl zvolen záměrně z několika důvodů : Vyhovuje především z ekologického 
hlediska, což byl jeden ze základních požadavků, neboť práce probíhaly v chráněné krajinné 
oblasti  na základě vyjímky  MŽP, a jeho technické vlastnosti odpovídaly navrhovanému 
způsobu injektáže. Směs obou složek nepřibírá žádnou vodu do reakce, nenapěňuje, první 
složka směsi  vodní sklo s přísadami vytvrzuje v křemičitan a z druhé složky  polyizokyanátu 
vzniká pevná polymočovina, obě pevné hmoty tvoří organickominerální pryskyřici. Pro volbu 
byla důležitá i krátká doba tuhnutí a vysoká hodnota přilnavosti.  

Nejnebezpečnějším místem byla druhá oblast  dvou velkých uvolněných bloků 
doprovázených otevřenými paralelními puklinami. Blok v klenbě mostu byl pomocí tří 
mechanických kotev opásán ocelovým lanem a ve spodní části zpevněn injektovanými vrty 
s výztuží. Otevřená puklina za ním byla vyplněna - zalita materiálem Cabothix , stejně jako 
paralelní pukliny nad ním. Carbothix je rychle tuhnoucí dvousložková polyuretanová  
pryskyřice, u které byly využity hlavně její kvazitixotropní vlastnosti. Po smíchání složek 



dosahuje směs velmi rychle vysoké viskozity  a  vzhledem k pastovité konzistenci, nevytéká 
ani ze svislých trhlin. Druhý horninový blok byl od masívu téměř oddělen. Jeho spodní 
podrcená část byla vyztužena a široká mezera ( cca 150mm) oddělující blok od masívu byla 
opět vyplněna materiálem Carbothix. 

Nejméně přístupná pro nepříznivou konfigurací terénu byla  část převislé stěny, 
z hlediska provádění jakýchkoli prací i nejvíce nebezpečná - práce pod převisem. V této 
oblasti byla s využitím horolezecké techniky dosažitelná místa zpevněna injektáží vrtů s 
výztuží a provedeno zalití puklin směrem ke hřebeni mostu.  

Kontrolní měření Schmidtovým kladívkem prokázalo zvýšení pevnosti masívu cca o 
30 - 50% podle místa měření. Prohlídka a měření rok po realizaci prokázaly úspěšnost 
provedené práce.  
V závěru si dovolíme citovat  „ Zhodnocení současného stavu skalního mostu nad stěnou 
Punkevní jeskyně“ prof. Ing. Ivana Trávníčka CSc. z května 1999  – cituji : …lze hodnotit 
provedený způsob zpevnění polyuretanem jako velmi úspěšný a lze tuto metodu doporučit pro 
další akce zpevnění.  
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PRESSURE GROUTING SUPERSTRUCTURE STRENGHTENING AND 
SUBSOIL UNDERPINNING OF PETER THE GREAT’S PALACE NEAR 

ST. PETERSBURG 
 
Large Strelna Palace, more widely known as Constantinovsky Palace, is located in the nearest 
suburb of St. Petersburg (see Fig. 1). Peter the Great did once take a fancy to that location where 
he resolved to construct masonry chambers. Imperial residences in the suburbs of St. Petersburg 
would commonly begin as modest buildings, at a later date to be expanded and reconstructed thus 
graduating to ever so more luxurious and pretentious edifices. 
Strelna Palace, however, had from its inception been conceived of as a stately and imposing 
structure. It enjoyed participation of the leading European and Russian architects of the time, 
such as Jean Batiste Leblon, Nicolo Micetti, Francesco-Bartolomeo Rastrelli. 
 

 
 

Fig. 1. Large Strelna Palace. Photo of 1910 

 
This palace was placed on the 8-m high slope-top of the historical Baltic coast, the height being 
far from insignificant for the typically flat ground of St. Petersburg and the environs. The slope 
was reinforced with a retaining structure fashioned into a series of loggias. It front of the palace it 



had been envisaged to provide a majestic fountain cascade to be followed by a canal leading into 
the sea. 
Suddenly as it was, the great Russian reformer lost his interest in Strelna and moved his feverish 
activity of setting up the official suburban residence to the town of Peterhof. The palace had lost 
its favour with the tsar whereupon its construction was very much delayed, the architect Micetti 
took offence and retired to his motherland to continue creation of masterpieces there, and the 
palace having theretofore been constructed up to the roof level remained uncompleted due to 
Peter’s demise. 
It was only following the accession of Empress Catherine that the fortune smiled on Strelna 
Palace once more and Rastrelli was commissioned to complete its construction. However the 
court never moved into the new residence. The luxurious palace was again forgotten for 50 years 
and as the case usually is with all abandoned buildings it was fast decaying for lack of attendance 
and no heating. It so happened that its new owner only appeared in 1802 when the emperor Paul 
presented the palace to his son Constantine whereupon it became to be known as 
Constantinovsky Palace. As witnessed by architect A.N. Voronikhin, who was hired to carry out 
pertinent reconstruction, the palace had been strongly dilapidated by that time. Refinishing of the 
palace was complete in one year being designed and supervised by Voronikhin. The sumptuous 
abode of the Grand Duke stood open to welcome its new owner. Fate, however, had indeed no 
remorse as an enormous fire broke out on 28 December 1803, destroying the entire artistic 
decorum of the hapless building. Everything was to be renovated by architect L. Ruska. 
Following renovation the long-suffering edifice enjoyed presence of residents for 100 years. In 
lieu of the abandoned fountains Voronikhin provided a series of grottoes whose roof served as a 
spacious terraced square facing the palace. The structures of the terrace at the same time 
functioned as a retainer for the palace conditioning stability of the entire palatial complex. 
Half a century later a court architect A.C. Stakenschneider reconstructed the middle Doric 
colonnade of Voronikhin’s grottoes styling it as lateral loggias. 
The palace was destroyed during World War II with just the walls remaining in place. In post-war 
period the only parts restored to the original condition were the elevations and two reception 
halls. 
After and more recently the destructive tendencies prevailed. Most important misfortune was the 
precipitation sewer going out of order. The water from the roof and the terrace found its way into 
retaining walls bringing about dampening and partial collapse thereof. The bearing timber piles 
were rotting away, the stone vaults of the terrace developed significant masonry fallouts. 
The staff of Georeconstruction Engineering commenced condition surveying of the grottoes in 
December 2000 witnessing the horror of what they would have to survey. The retaining wall 
forming the western loggias and leading into the Lower Park was so considerably dilapidated that 
it was possible to get into the cellars behind. The transverse walls of the cellar enfilade adjacent 
to that wall had developed major cracks and masonry fallouts, with two walls in the east part of 
the cellars developing tilt and collapsing (Fig. 2). Streams of water would run among the debris 
building up gigantic ice formations when frozen. Enormous stalactites were forming on the 
decrepit terrace gutters. Water creeping into the brickwork and freezing therein crumbled it into a 
mass of dusty rubble. 
Thus the staff of Georeconstruction Engineering dolefully concluded that the entire retaining 
structures were on the brink of complete dilapidation. Unless no immediate action was taken, the 
consequences for that slope-mounted structure would be dire. 
The following were the condition survey results.  



1. Foundations of the dilapidated retaining walls were constructed of brickwork. The 
foundations were no longer capable of being classified as a structure. There was immediate 
perspective of crushed brickwork giving way with formation of local bulges. 
2. The entire brickwork structures were soaked in water conducive to dilapidation thereof 
through repeated frost penetration.  
3. There were no foundations of the transverse walls of the cellars. Footing thereof was level 
with the cellars floor. Rotten timber pile crowns supported the transverse walls.  
4. Dilapidated terrace gutters had brought about weakening of some retaining wall sections 
adjacent to niches of the loggias and the grottoes. 
5. Dilapidated drainage incorporating precipitation sewer was formed by three straight courses 
underneath the retaining structures designed to divert precipitation and ground water from the 
palace. There were streams of water flowing through the ground underneath the cellar walls 
through dilapidated retaining wall sections. 
6. Most structural damage (fallouts) was associated with the destroyed drainage sections 
underlying the retaining structures. 
The dilapidation mechanism can be presented as follows. Damaged precipitation sewer caused 
random water discharge from the cess box adjacent to the gable end of the cellars chamber 
through the ground underneath the floor and the transverse cellar walls towards the retaining 
wall. Drainage under the floor alongside the retaining wall stopped functioning. The retaining 
wall took on hydraulic pressure, which process was accompanied by excess brickwork 
overdampening. Owing to the damage of the horizontal waterproofing of the terrace flooring, 
unorganised water discharge sufficiently increased with all cellar structures being finally soaked. 

 

 
 

Fig.2. Collapsing cellar wall behind east loggias. 
 
Frost penetration brought about the process of superficial brickwork corrosion accompanied by 
frost heave pressure on the retaining wall. At the same time the vertical terrace drains started 



malfunctioning thus decreasing and weakening the bearing section of the retaining wall. 
Reiterated cycles of frost penetration into damp brickwork occasioned destruction thereof by low 
temperatures. Countless traces of such destruction were observed everywhere. Intermittent water 
discharge into the ground in front of the retaining wall resulted in corrosion of the timber pile 
crowns supporting the transverse cellar walls bringing about their settlement. 
Seepage of water through the retaining wall in the weakened section thereof conditioned 
suffusion of mortar, formation of seepage passages and crumbling of brickwork around such 
passages during frost penetration. Movement of water through the wall occasioned a flow speed 
increase, as well as exceeding of critical pressure gradient in subsoil of the transverse walls and 
washing out of fines from under the transverse cellar walls with corresponding formation of 
washing out passages and cavities underneath the walls and the floors. 
Washing out from under the walls led to their uneven settlement (with the highest values thereof 
adjacent to the retaining wall). It also resulted in subsoil surcharge and generation of additional 
horizontal pressure on the retaining wall. Gradual dilapidation of the retaining wall brickwork 
finally resulted in its partial collapse in locations where its bearing section was most weakened 
with formation of gaping holes and fallouts (ground and dilapidated brickwork suffusion cones) 
in the loggia niches.  
The above description of the dilapidation mechanism was verified by means of detailed 
geotechnical calculations. 
Thus it is evident from the survey results that the retaining structure was in critical condition and 
demanded immediate rendering of complex strengthening works. Such strengthening had to 
ensure the following: 
reconstruction of brickwork solidity and subsequent preservation thereof; 
possibility for the retaining wall to assume horizontal ground pressure; 
reliable load transfer onto incompressible subsoil strata to rule out any subsequent settlement-
related deformations which may have arisen owing to dilapidation of the retaining structures and 
foundations. 
The following circumstances had to be taken account of when implementing the above: 
complete deterioration of foundations brickwork into crumbly mass with clayey filling; 
most probable prevalence of same condition on considerable subterranean portion of the retaining 
wall; 
thickness of the retaining wall of 3.2 m; 
absence of foundations underneath transverse cellar walls. 
In such circumstances possibility of any local patchwork or consecutive (bay-by-bay) progress of 
works was aggravated by unsatisfactory condition of the brickwork, danger of local collapse of 
structures, complete unavailability for local replacement of the brickwork of those retaining wall 
sections which were in immediate contact with the ground bank. 
In light of the overall surface dilapidation and general weakening of the brickwork the option of 
bandages, yokes or other exterior strengthening devices was considered impracticable as failing 
to provide safety of the retaining structures and defacing their historical outlook. 
Therefore the only option allowing solution of all the above tasks appeared to be that of pressure 
grouting and strengthening of brickwork, with underpinning of the entire range of retaining 
structures with piles having their toes embedded into stiff stratum. Grouting of the brickwork was 



necessary in order to restore its strength and solidity, whereas strengthening thereof was required 
to provide for its joint action within the framework of the entire structure. Finally, the 
underpinning piles had to be constructed in order to render the loads onto the incompressible 
subsoil stratum. It needs to be particularly noted that provision of traditional underpinning piles 
installed at an angle from the level of the lower terrace (around 4.0 m Baltic Datum) would have 
proved ineffective as the dilapidated foundation brickwork was incapable of accommodating the 
crowns of the underpinning piles, the retaining wall itself being practically unavailable for 
underpinning. 
 

 

 
 

Fig. 3. Underpinning of the retaining structure. 
Based on the above the foundations underpinning of the retaining structures was carried out in 
the following sequence (Fig. 3, 4). 
Stage One. Strengthening of the critically dilapidated structures (three left and three right 
loggias). 



1. Provision of temporary propping scaffolding in cellar chambers installed on wedges on the 
cellar floors. Wedging of the scaffolding was regularly inspected. The spans in locations of 
the brickwork fallouts were likewise propped. 

2. Drilling of 42 mm vertical bores above the partitions of the retaining wall from the terrace in 
front of the palace down to the brick-wall footing level. Following that the brickwork was 
grouted by intervals with packing lime mortar until completely permeated. 

3. Redrilling of the bores by 151 mm core bores down to the roof of the firm Cambrian stratum 
following 70% setting of the mortar. Drilling below foundation footing was either carried out 
in thixotropic grout or was casing protected. Cement grout with added plasticizing and 
shrink-proofing agents was pumped into subsoil and brickwork at 0.2 and 0.1 MPa 
respectively, following which a reinforcement casing of stain-proof tube was oscillated into 
the grout mix. The resulting pile was thus constructed with toe against the stiff Cambrian 
stratum reinforcing and underpinning the entire retaining brickwork section. Such tube in the 
capacity of pile reinforcement was required to ensure both long lasting pile life and 
subsequent possibility of patchwork on bricking and deepening of the cellars. Toe levels and 
bearing of the piles had been previously confirmed based on the static loading tests. 

4. Similar to 2 and 3 above, drilling of 42 mm vertical bores paced at approximately 1.0 m from 
the terrace in front of the palace along each transverse wall down to the brick-wall footing 
level (absolute level 8.9 m Baltic Datum) in order to reinforce the transverse walls and rear 
longitudinal wall of the cellars. This was followed by interval grouting and subsequent 
redrilling of the bores by 151 mm augers used in bored piles construction down to absolute 
level of 1.5 m Baltic Datum. Those piles were likewise reinforced through their entire length.  

5. Construction of pile crowns in the dilapidated areas of the transverse walls at the level of the 
brickwork footing (absolute level 8.8 m Baltic Datum), with subsequent construction of 
pilecaps and masonry courses within the original scope. 

Stage Two. Completion of works on retaining structures strengthening. 
6. Provision of works described in 2 and 3 above for unreinforced sections of walls.  
7. Removal of terrace surface material and construction of an RC wall connecting pile crowns 

above the brick vaults.  
Stage Three. Provision of the terrace surfacing incorporating drainage and snow melting 
systems, finished by tiling. 
The provided strengthening should serve to ensure reliability and long life of the retaining 
structures, preserving their appearance and historical material almost completely unscathed by 
any patchwork or replacement of brickwork. Such approach proved most sparing in relation to 
that significant architectural monument. 
To crown it all we should perhaps point out that the constructed strengthening option indeed 
passed muster when faced with an unexpected challenge. The architects suddenly developed an 
idea to provide the front access to the palace from the Lower Park and furnish a vestibule 
underneath the terrace. To do this all cellars had to be deepened by 1.0-1.5 m whereupon the 
transverse brick walls got ‘suspended’ on the thin underpinning piles (Fig. 5 ). Quality of the 
strengthening was attested by the fact that not one section of the brickwork was in any way 
displaced. It was therefore ascertained that our strengthening had in fact reanimated the palace 
structures and helped render them ready to act as new official residence of the Russian President. 
 



 
 

Fig. 5 The transverse brick walls ‘suspended’ on the thin underpinning piles 
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NÁSLEDKY POVODNÍ V ROCE 2002 
 

Sanace železničního náspu trati Železná Ruda – Plzeň, km 2,670 – 2,720 
 

Anotace: 
      Při katastrofálních povodních v roce 2002 na území České republiky došlo k mnoha 
škodám na stavebních objektech železničních tratí. V rámci oprav byl akciovou společností 
UNIGEO a.s. Ostrava, divize SANEKO sanován železniční násep trati Železná Ruda – Plzeň, 
km 2,670 – 2,720. Násypové těleso železniční trati v intravilánu obce Železná Ruda bylo 
narušeno vlivem erozivní činnosti vody potoka Řezná. Spolu s účinkem zvýšené saturace 
násypových materiálů a podemletí paty náspu došlo k sesuvu části náspu do potoka v délce 
cca 40 metrů. Pro statické zajištění násypového tělesa byla společností UNIGEO a.s. 
provedena kombinace sanačních objektů tj. mikropilotové obetonované stěny v délce 50-ti 
metrů a tížné zdi v podobě drátokošů, tj. gabionové stěny v délce 32 metrů. V současné době                 
je na úseku sanace zaveden plný železniční provoz, přičemž sanační objekty železničního 
náspu spolehlivě plní svou statickou funkci.  
 
 
1. CHARAKTERISTIKA SESUVU ŽELEZNIČNÍHO NÁSPU 
      Řešený sesuv vznikl na strmém svahu v době povodní 14.8.2002, v místě, kde je vedená 
železniční trať Železná Ruda – Plzeň, v km 2,670 – 2,720. Násypové těleso železniční trati 
výšky cca 9,4 – 9,9 metru bylo vlivem erozivní činnosti vody potoka Řezná narušeno. Spolu 
s účinkem zvýšené saturace násypových materiálů a podemletí paty náspu došlo k sesuvu 
části náspu do potoka v délce cca 35 metrů. V době provádění geotechnického průzkumu               
( září 2002 ) byly v koruně násypového tělesa pozorovány další tahové trhliny signalizující 
možnost prohloubení smykových přetvoření blíže k ose koleje. Z těchto důvodů byla sjednána 
úplná výluka koleje v tomto úseku až do doby po stabilizaci náspu. 
 
     Z výnosů jádrových vrtů, geotechnického průzkumu sesuvu ( Ing.Ondrášek, UNIGEO a.s. 
– září 2002 ), bylo v řešeném území ověřeno předkvartérní podloží, tvořené  hlubinnými 
magmatity variského stáří charakteru muskovitických granitů, zdravých, vysoké pevnosti, 
pevnostní třídy R2. Mocnost zastiženého předkvartérního podloží byla vrty ověřena v hloubce 
9,4 m, resp. 12,6 metru. Báze skalního podloží nebyla vrty zastižena. V nadloží 
předkvartérních hornin byly zastiženy psefitické zeminy charakteru štěrku s příměsí 
jemnozrnné zeminy, symbolu G-F (G3), o mocnosti vrstvy 1,6 m, silně zvodnělé, středně 
ulehlé. V nadloží psefitických zemin byla ověřena vrstva aleuriticko-psamitických zemin 
charakteru hlíny písčité, symbolu MS ( F3 ) o mocnosti 1,1 metru s hloubkovým dosahem 
11,0 metru. Tato poloha tvoří přípovrchovou vrstvu rostlého terénu geologického tělesa. 
Geologická stavba drážního náspu je tvořena psamito-aleuritickými zeminami charakteru 
písku hlinitého, symbolu  Y/SM ( S4 ). Její mocnost byla zjištěna v rozsahu 8,9 – 9,0 metru               
a s hloubkovým dosahem 9,4 – 9,9 metru. Geologický profil, ověřený jádrovými vrty, je shora 
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uzavřen tělesem železničního svršku, tvořený vrstvou antropogenních štěrků špatně zrněných, 
hrubozrnných, symbolu Y/GP ( G2 ) s mocností štětu 0,45 m - 0,5 metru.   
 
 
2. ZPŮSOB REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO TĚLESA 
      Sesuv náspu železniční tratě vznikl v důsledku erozivního působení říčky Řezná, přičemž 
boční eroze řeky způsobila vznik výmolů v patě svahu a iniciovala samotný sesuv. Prakticky 
veškerý sesutý materiál svahu byl následně odtransportován proudící vodou. 
 
Mikropilotová stěna 
      Z důvodu statického zajištění tělesa sesuvu a účinné ochrany podloží náspu proti boční 
erozi při zvýšených průtocích v řece Řezná, bylo přikročeno k provedení mikropilotové stěny, 
jenž je vetknuta minimálně 1 metr do skalního podloží, tvořeného muskovitickými granity, 
zdravými ( pevnostní třídy R2 ).  
 
      Provedená mikropilotová stěna v celkové délce 50-ti metrů je tvořená mikropilotami 
průměru 89/10 mm délky 5 metrů, a to ve dvou řadách šachovnicově s roztečí mikropilot 
v jedné řadě 1 metr  ( blíže viz. obrázek č.1 a č. 2 ). Pro zamezení průniku vody potoka a její 
erozivní činnosti za mikropilotovou stěnu byla provedena injektáž s vytvořením injektážích 
prstenců o předpokládaném  poloměru injektáže 0,5 metru. Injektováno bylo prostředí 
geologických vrstev v mocnosti 3,25 metru ( závislost výšky injektážního prstence                       
na mocnosti vrstev kvartérního pokryvu ) celkem v 6-ti etážích s roztečí perforace 0,5 metru. 
Spodní etáž je vzdálena od spodní hrany mikropiloty 0,25 m. Ocelové trubky mikropilot byly 
vysazeny 1,8 metru nad terén, kde byly následně spojeny ocelovou plošnou výztuží v podobě 
KARI sítí s oky 100x100 mm a tloušťkou drátu 5 mm. Takto vystrojené mikropiloty byly 
obetonovány v celé délce stěny, čímž byla vytvořena betonová opěrná stěna o tloušťce 0,6 
metru, a délce 50 metrů. Výška betonové stěny je 1,8 metru nad terénem pro zajištění ochrany 
sanačních objektů a tělesa náspu proti stoleté vodě. Betonová stěna je dále zapuštěna cca 0,8 
metru  pod úroveň terénu. Výšková úroveň stěny navazuje na stávající opěru mostu, přičemž 
toto spojení je přes dilatační spáru tl 20 mm, vyplněnou dřevovláknitou deskou. Betonová 
stěna je v podélném profilu po 25-ti metrech rozdělena další dilatační spárou tloušťky 20 mm, 
vyplněnou dřevovláknitým materiálem. Pro dosažení estetického vzhledu lícní strany 
betonové opěrné stěny v návaznosti na stávající opěry přilehlé mostní konstrukce, byl 
proveden kamenný obklad lícové strany stěny žulovým kamenem do betonového lože v celé 
délce stěny s mocností obkladu 200 mm. Pata stěny v úrovni terénu je chráněna kamenným 
záhozem. Tento kamenný zához je vybudován taktéž v místě stávající mostní opěry při 
pravém břehu potoka Řezná.    
 
Gabionová tížná zeď 
      Pro statické zajištění drážního tělesa a v rámci sanace provedeného hutněného zásypu 
náspu byla vybudována tížná zeď v podobě drátokošů – víceetážová stupňovitá gabionová 
stěna o délce 32 metrů, výšce 5 metrů a šířce základny 4 metry ( geometrické umístění stěny 
včetně jejího tvaru je uvedeno na obrázku č. 2 ). Gabionová stěna byla vybudována                     
za provedenou mikropilotovou stěnou na štěrkovém hutněném polštáři z psefitického 
materiálu doporučené frakce 16 – 63 mm o mocnosti polštáře odpovídající výšce vysazení 
mikropilotové stěny. Prostor za gabionovou stěnou byl dosypán hutněným zásypem, 
budovaným a hutněným etážovitě po 40-ti cm, tvořeným psefitickým materiálem frakce                
16 – 63 m. Styk gabionové stěny s hutněným štěrkovým polštářem a hutněným zásypem 
zajistí separační geotextílie s doporučenou gramáží 300g/m2. 
 



Zpevnění svahu dlažbou 
      V prostoru aktivní záplavové zóny potoka Řezná v místě sanace byl prostor vedle 
mikropilotové stěny chráněn zpevňovací dlažbou ukloněnou se svahem v délce 20-ti metrů 
s výškou zpevnění odpovídající výšce betonové stěny + 0,5 metru, z důvodu působení 
erozivní činnosti vody potoka při úrovni stoleté vody. Geometrické umístění obkladu svahu 
dlažbou je graficky zaznačeno na obrázku č. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obrázek č. 1 a č . 2:  Příčné řezy 1 – 1` a  2 – 2` s vynesením sanačních objektů 
 



3. MATEMATICKÝ MODEL SANACE SVAHU 
      Pro stanovení velikosti vnitřních sil v mikropilotové stěně byl realizován matematický 
model způsobu sanace pomocí programového systému PLAXIS. Matematický model 
simuloval postup realizace sanace, kde výpočet byl proveden v pružno-plastickém režimu. 
 
 
Výsledky matematického modelování: 
 

• celková deformace gabionové stěny nepřesáhne cca 11 – 12 mm. Horizontální posun 
mikropilotové stěny činí cca 10 mm 

 
• čerpání pevnosti materiálů dosahuje maximálně 90-ti %; u gabionové a mikropilotové 

konstrukce cca 20 – 30 – ti %. Smyková napětí a přírůstky smykových deformací 
nesignalizují vznik zárodků porušení svahu 

 
• maximální hodnoty vnitřních sil dosahují velikosti: 

 
o u mikropilotové stěny: 

Mmax = 54,52 kNm/m 
Nmax = -633,41 kN/m 

 
o u betonové stěny: 

Mmax = - 42,77 kNm/m 
Nmax = -70,27 kN/m 

 
 
Posouzení mikropilotové stěny: 
 

bmsA
N

W
M

,

maxmax
max +±=σ  

 

0031,0
104,633

0012,0
1052,54 33

max

−− ⋅−⋅±=σ  

 
 
 
Rsd = 340 MPa 
 

sdRMPa <−= 6,2491max,σ   

sdRMPa <= 8,1582max,σ  
 
-  mikropilotová stěna pevnostně vyhovuje  -  

   
 

Posouzení betonové stěny: 
 
Beton B20: Rbd = 11,5 MPa 
  Rbtd = 0,9  MPa 



 
Tloušťka stěny: d = 0,6 m 
 

W = 06,016,0
6
1 2 =⋅⋅  m3 

Mú = 0,8 . ( 0,06 . 900 ) =  43,2 kNm 
 
Mmax = kNm77,42−  < 43,2 kNm = Mú 

 
- betonová stěna vyhovuje svou únosností bez započítání armatury  -  

 
 
4. ZÁVĚR 
      Předmětem příspěvku byla prezentace způsobu stabilizace sesuvu drážního násypového 
tělesa železniční trati Železná Ruda – Plzeň, v km 2,670 – 2,720, který byl iniciován                   
při katastrofálních povodních dne 14.8.2002. 
 
      Násypové těleso železniční trati výšky cca 9,4 – 9,9 metru bylo vlivem erozivní činnosti 
vody potoka Řezná narušeno. Spolu s účinkem zvýšené saturace násypových materiálů                  
a podemletí paty náspu došlo k sesuvu části náspu do potoka v délce cca 35 metrů. 
 
      Z důvodu statického zajištění tělesa sesuvu a účinné ochrany podloží náspu proti boční 
erozi při zvýšených průtocích v řece Řezná, bylo přikročeno k provedení mikropilotové stěny 
v celkové délce 50-ti metrů, tvořená mikropilotami průměru 89/10 mm délky 5 metrů,                    
a to ve dvou řadách šachovnicově s roztečí mikropilot v jedné řadě 1 metr  ( blíže viz. obrázek 
č.1 a č. 2 ). Pro zamezení průniku vody potoka a její erozivní činnosti za mikropilotovou stěnu 
byla provedena injektáž s vytvořením injektážích prstenců o předpokládaném  poloměru 
injektáže 0,5 metru. Injektováno bylo prostředí geologických vrstev v mocnosti 3,25 metru              
celkem v 6-ti etážích s roztečí perforace 0,5 metru. 
 
      Dalším stabilizačním prvkem sanace vzniklého sesuvu bylo vybudování tížné zdi 
v podobě drátokošů – víceetážová stupňovitá gabionová stěna o délce 32 metrů, výšce 5 metrů 
a šířce základny 4 metry. Gabionová stěna byla vybudována za provedenou mikropilotovou 
stěnou na štěrkovém hutněném polštáři z psefitického materiálu doporučené frakce                        
16 – 63 mm o mocnosti polštáře odpovídající výšce vysazení mikropilotové stěny. Prostor           
za gabionovou stěnou byl dosypán hutněným zásypem, budovaným a hutněným etážovitě po 
40-ti cm, tvořeným psefitickým materiálem frakce 16 – 63 m. Styk gabionové stěny 
s hutněným štěrkovým polštářem a hutněným zásypem zajistí separační geotextílie 
s doporučenou gramáží 300g/m2. 
 
      V rámci projektové dokumentace byly provedeny statické a stabilitní analýzy, které 
potvrdily, že projektovaný způsob sanace svahu je spolehlivý a bezpečný. V současné době je 
na úseku sanace zaveden plný železniční provoz, přičemž sanační objekty železničního náspu 
spolehlivě plní svou statickou funkci. 
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TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PODCHODU V ŽST. PODIVÍN, TRAŤOVÝ ÚSEK 

BŘECLAV – VRANOVICE 
 
ÚVOD 
 
V měsících únor až květen 2002 bylo provedeno firmou UNIGEO a.s. utěsnění podchodu 
v žst.Podivín proti vsakující vodě. Pro sanaci podchodu byl firmou UNIGEO a.s. ve 
spolupráci s firmou CarboTech Bohemia s.r.o. zpracován technologický postup prací, který 
vycházel z monitoringu stavu podchodu provedeném v průběhu měsíce únor 2002. Sanační 
práce, probíhající podle tohoto postupu, byly prováděny v závislosti na skutečnostech 
zjištěných během prací a na požadavcích investora tak, aby došlo k zajištění těsnosti 
konstrukce podchodu před vsakující vodou. 
 
POPIS OBJEKTU 
 
Objekt podchodu je součástí traťového úseku Břeclav – Vranovice, jedná se o objekt            
SO 12-19-02 v km 94,153.  Podchod je vybudován z monolitické železobetonové konstrukce, 
která je umístněna mezi podzemní pažící stěny.  Na vnějším obvodu železobetonové 
konstrukce měla se nacházet izolační vrstva tl.50 mm. Objekt má dvě výtahové šachty a dvě 
schodiště. Hladina podzemní vody se v zájmové oblasti nachází cca v úrovni stropu díla. 
Konstrukce objektu je zatížena dynamickým namáháním od projíždějících vlakových 
souprav. Stavba podchodu byla realizována v r.1998, proces sedání stavby lze považovat       
za neukončený. Schematický řez konstrukcí podchodu viz. obr.1. 
 
ZJIŠTĚNÝ STAV OBJEKTU 
 
V měsíci únor 2002 byl prováděn monitoring stavu objektu. V ŽB konstrukci bylo popsáno 
10 trhlin v celkové délce 26 bm. Ústí trhlin byla pokryta bohatými výkvěty sintrů, u trhlin ve 
stěnách schodiště u staniční budovy byly přímo pozorovány výrony vod. Trhliny na obou 
schodištích navazují na dilatační spáry tubusu podchodu. Trhliny jsou převážně situovány ve 
výšce cca 1,5 m nad úrovní podlahy podchodu, zřejmě se jedná o původní pracovní spáru při 
betonáži podchodu.  Výrony vod byly také pozorovány u všech dilatačních spár, okolí spár 
bylo pokryto bohatými výkvěty sintrů. Byla zjištěna 100% saturace podlahy podchodu, pod 
schodištěm u staniční budovy se nacházela volná hladina vody. Dále byla zjištěna 100% 
saturace stěn díla do výšky cca 2,3 m nad úrovní stávající podlahy, saturace stropu cca 80%.    
Dna výtahových šachet byla zatopena.  
 
INJEKTÁŽNÍ PRÁCE 
 
V 1.etapě injektážních prací byla provedena  injektáž dilatačních spár, injektáž trhlin, plošná 
injektáž výtahových šachet po úroveň podlahy podchodu. Na stěny výtahových šachet byl 
aplikován krystalizační nátěr. Dále byly zřízeny čtyři pozorovací vrty, dva ve stěnách  a dva 
ve stropu díla. 
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Injektáž dilatačních spár 
Před vlastní injektáží byla ze spár odstraněna původní izolace (značně různorodá, nekvalitně 
provedená, částečně zalitá v konstrukci, na mnoha místech chybějící, výplňový materiál 
polystyrén, beton, filc, dřevo, pryskyřice). Vzhledem k vysokému dynamickému namáhání 
konstrukce byla pro utěsnění dilatačních spár použita trvale pružná polyuretanová 
dvousložková pryskyřice typu CRACKSEAL H.  Injektážní vrty ∅  14 mm byly do ŽB 
konstrukce vrtány podél dilatační spáry směrem do spáry tak, aby protnuly spáru uvnitř 
konstrukce v hloubce cca 1/2 až 2/3 tloušťky konstrukce. Rozteč injektážních vrtů byl 350 – 
400 mm. Vrty byly rozmístěny podél dilatační spáry. Před prováděním injektáže bylo ústí 
dilatační spáry uzavřeno bentonitovým bobtnavým těsnícím páskem, a speciálním 
polyuretanovým tmelem. Ústí injektážních vrtů bylo uzavřeno jednoduchými mechanickými 
obturátory . Injektáž byla prováděna od podlahy směrem ke stropu objektu. 
 
Injektáž trhlin 
Pro provedení utěsnění trhlin byla vzhledem k dynamickému namáhání konstrukce                 
a možnosti existence aktivních trhlin navržena trvale pružná dvousložková polyuretanová 
pryskyřice typu CRACKSEAL H. Injektážní vrty ∅  14 mm byly do železobetonové 
konstrukce vrtány podél trhlin směrem do trhliny tak, aby protnuly trhliny uvnitř konstrukce   
v hloubce cca 1/2 až 2/3 tloušťky konstrukce. Vrty byly vrtány ve vzdálenosti 100 – 150 mm 
od trhliny v šachovitém rozmístění. Vrtná moučka byla z vývrtů odstraněna vysátím.            
Po navrtání vývrtů byly pozorovány četné výrony vod. Injektáž byla ukončena v případě 
vizuálního sledování vytékání injektážní hmoty z ústí trhlin, popř. při nárůstu tlaku injektáže 
na 6 MPa. 
 
Plošná injektáž výtahových šachtic 
Pro zajištění hydroizolace stěn a podlahy výtahových šachtic podchodu byla navržena            
a realizována plošná injektáž dvousložkovou polyuretanovou hmotou Bevedan –          
Bevedol WF, resp. CRACKSEAL H. 
Při vrtání injektážních vývrtů byly zjištěny z cca 40% vývrtů značně vysoké výrony vod, 
schéma vrtu viz.obr.2. U těchto vrtů byly při vrtání zaznamenány kaverny, které jsou 
situovány v místech předpokládané izolační vrstvy. Izolační vrstva v těchto místech zcela 
chybí, při betonáži zde zřejmě došlo ke stržení izolační vrstvy, nebyl zde dodržen 
technologický postup betonáže. Z vývrtů po navrtání nejdříve vytékala blíže neidentifikovaná 
směs bláta a cementu, v průběhu času přešla v čistou podzemní vodu. Spotřeba injektážního 
média byla značně pestrá, v místech stržené izolace se blížila až 17 l/vývrt. 
Výtahové šachtice byly zainjektovány oproti původního předpokladu až po úroveň stávajícího 
stropu podchodu. Změna byla provedena na základě zjištěného stavu izolace výtahových 
šachtic. Injektáž byla vedena vzestupně od podlahy šachet směrem nahoru. Jednotlivé stěny 
šachtic mezi sebou navzájem nekomunikovaly.   
 
Krystalizační nátěr stěn výtahových šachtic 
Jako druhotná izolace byl použit nátěr látkou zabezpečující krystalizaci betonu. Povrch 
betonu před aplikací nátěru byl očištěn, zbaven omítky, nečistot a pod. Betonová konstrukce 
byla důkladně provlhčena čistou vodou. Přípravek byl poté nanášen na stěny betonové 
konstrukce tapetářskou štětkou. Nejdříve byl aplikován na stěny výtahových šachtic, 
v konečné fázi byly natřeny dna šachtic. Krystalizační nátěr byl aplikován po úroveň stropu 
podchodu, což odpovídá úrovni hladiny podzemní vody. 
 
Na základě uzavření 1.etapy prací a získaných poznatků v rámci této etapy, bylo poukázáno 
na zjištěné vady v konstrukci podchodu, jako např. plošné průsaky vod přes podlahu, stěny a 



   

schodiště podchodu, byla následně navržena a posléze realizována 2.etapa sanačních prací, 
která zahrnovala plošnou injektáž podlahy, stěn a obou schodišť podchodu. Pracovní postup 
plošné injektáže vycházel z postupu prací injektáže výtahových šachtic.   
 
 
ZÁVĚR 
 
V měsících únor až květen 2002 bylo provedeno firmou UNIGEO a.s. utěsnění podchodu 
v žst.Podivín proti vsakující vodě. Vlastní sanaci předcházel monitoring průsaků podzemních 
vod, na základě kterého byl navržen technologický postup prací, který ve svém obsahu 
zohlednil dynamické zatížení konstrukce a možné sedání konstrukce. Sanační práce byly 
rozděleny do dvou etap, v 1.etapě byla provedena injektáž dilatačních spár, trhlin, plošná 
injektáž výtahových šachet a krystalizační nátěr stěn a podlah výtahových šachet.                 
Po technologické přestávce, na základě uzavření 1.etapy prací a získaných poznatků v rámci 
této etapy, bylo poukázáno na zjištěné vady v konstrukci podchodu, jako např. plošné průsaky 
vod přes podlahu, stěny a schodiště podchodu, byla následně navržena a posléze realizována 
2.etapa sanačních prací. V 2.etapě prací byla provedena plošná injektáž stěn a podlahy tubusu 
podchodu, a injektáž obou schodišť podchodu. 
Na konci roku 2002 byla provedena kontrola stavu podchodu. Při této kontrole byly zjištěny 
drobné nedostatky, např. zavlhlé místo v dilatačním závěru u staniční budovy. Celkově lze 
však výsledek provedených sanačních prácí označit za úspěšný. 
 

 
Obr.1 – Příčný řez konstrukcí tubusu podchodu 

 



   

 
Obr.2 – Schématický řez injektážním vývrtem 
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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.    
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WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ INIEKCJI 
CIŚNIENIOWEJ POD NASYPY DROGOWE I OBIEKTY 

INŻYNIERSKIE AUTOSTRADY A4 

THE GROUND REINFORCEMENT WITH APPLICATION OF PRESSURE 
INJECTION METHOD UNDER ROAD EMBANKMENTS AND ROAD SPECIAL 

CONSTRUCTIONS OF A4 MOTORWAY 
 
Streszczenie: Podczas prowadzenia prac związanych budową obiektów inżynierskich takich 
jak mosty, wiadukty bardzo często występują problemy związane z bardzo słabymi 
własnościami fizykomechanicznymi gruntów stanowiących podłoże. 
Grunty takie występują w podłożu trasy autostrady A4 na odcinku Chorzów Batory - Wirek. 
Nie spełniają one wymagań projektowanych konstrukcji budowlanych. 

W artykule przedstawione zostaną praktyczne przykłady modyfikacji ośrodka gruntowego 
przez zastosowanie iniekcji ciśnieniowej pod nowo budowanym wiaduktem oraz nasypem 
drogowym. 
 
Abstract: Problems connected with physical and mechanical properties of grounds often 
occurs during conduct of works connected with structure building such us bridges, flyovers. 
These grounds occurs in the foundations of A4 motorway between Chorzów Batory and 
Wirek. Grounds don’t meet requirements for designed building structures. 
Practical examples of ground modification with application of pressure injection under 
building flyover and road embankment are presented in the paper. 
 

 
1. Wstęp 

Autostrada A4 zaprojektowana została jako główna arteria komunikacyjna i tranzytowa 
łącząca zachód Polski - przejście graniczne w Olszynie ze wschodem Polski  tj. z Korczowem 
na wschodniej granicy. Trasa autostrady A4 przebiega przez południową część Polski. Na jej 
trasie znajdują się takie duże miasta jak np.: Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów. 
Schemat przebiegu autostrady przedstawia rys. 1. 

Przepisy określające wymagania techniczne odnośnie wyboru lokalizacji autostrad 
zalecają omijanie tzw. trudnych warunków terenowych tj. między innymi terenów 
poddawanych wpływom eksploatacji górniczej. Przyjęcie takiego zalecenia nie spełniłoby 
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jednak zasadniczego celu budowy autostrady A4 na terenie aglomeracji śląskiej, to jest 
przejęcia przez autostradę na tym terenie ruchu kołowego o najwyższej klasie natężenia. 

Budowa autostrad na terenach górniczych jest problemem złożonym i wymaga wnikliwej 
analizy oraz oceny zmieniających się w czasie wpływów podziemnej eksploatacji górniczej. 
Ma to wpływ na konstrukcję nawierzchni i obiekty inżynierskie autostrady z uwagi na 
zachowanie parametrów technicznych autostrady w czasie jej budowy i po jej wybudowaniu. 

Autostrada A4 przebiega przez tereny górnicze kopalń między węzłem Sośnica w 
Gliwicach na zachodzie, a węzłem Mysłowice w Mysłowicach na wschodzie. Jest ona 
budowana na terenach górniczych dziesięciu kopalń węgla kamiennego, należących do 
Gliwickiej i Rudzkiej Spółki Węglowej oraz do Katowickiego Holdingu Węglowego (rys. 2). 
Kopalnie te posiadają ważne do 2020 r. koncesje na prowadzenie eksploatacji górniczej w 
rejonie budowanego odcinka autostrady oraz dysponują zatwierdzonymi dokumentacjami 
geologicznymi i projektami zagospodarowania złoża.  
  

 
Rys. 1. Przebieg autostrady A4. 

 
Przy budowie autostrady na obszarze aglomeracji śląskiej, należy wziąć pod uwagę 

problemy związane z jej budową na terenach górniczych. Zasadniczym problemem jest tutaj   
ograniczenie możliwości pozyskiwania złoża węgla kamiennego w kopalniach 
zlokalizowanych w rejonie budowanej autostrady z uwagi na potrzebę jej ochrony. 

Wprawdzie odpowiednią profilaktyką górniczą i profilaktyką budowlaną można w 
pewnym stopniu złagodzić szkodliwość wpływów eksploatacji górniczej na autostradę, nie 

Wydane decyzje 
lokalizacyjne 

Udzielone 
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mniej jednak w wielu przypadkach, podstawowym i jedynie skutecznym sposobem ochrony 
autostrady jest znaczące ograniczenie zakresu eksploatacji lub nawet jej zaniechanie. 

Powoduje to jednak określone problemy ekonomiczne i społeczne w kopalniach, przez 
obszary których przebiega autostrada. 
 

 
Rys. 2. Przebieg autostrady A4 przez tereny górnicze kopalń [3]. 

 
2. Ogólna charakterystyka terenu w rejonie projektowanego wiaduktu WA-12 
 

W chwili obecnej kontynuowana jest budowa odcinka autostrady od węzła Chorzów 
Batory do węzła Wirek i od węzła Wirek do węzła Sośnica w Gliwicach. Odcinek pierwszy 
przebiega na granicy Chorzowa i Rudy Śląskiej od ich południowej strony. Na odcinku tym 
zlokalizowanych jest wiele obiektów inżynierskich jak wiadukty, mosty, przepusty, skarpy 
itp. Dla przedstawienia jednego z problemów związanych z budową autostrady wybrano 
obiekt inżynierski – wiadukt WA-12 o długości 55 m. Odcinek autostrady w rejonie  
rozpatrywanego wiaduktu zlokalizowany jest na obszarze górniczym zlikwidowanej kopalni 
Polska. W rejonie tym w przeszłości prowadzona była płytka eksploatacja górnicza na 
głębokości 70 do 80 m. Na podstawie wykonanych ekspertyz ustalono, że eksploatacja ta nie 
będzie mieć wpływu na projektowany obiekt. 

Dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie tym odwiercono 5 otworów o 
długości 12 m każdy. Na podstawie odwierconych otworów stwierdzono występowanie w 
profilu następujących warstw: 

0,0 – 0,5 m – nasyp 
0,5 – 6,5 m – piasek średni o stopniu zagęszczenia,  Id = 0,48 
6,5 – 9,0 m – piaski zaglinione i gliny piaszczyste o stopniu płynności,  Il = 0,35 
9,0 – 12,0 m – gliny piaszczyste z przerostami żwirków, Il = 0,20 

Lustro wody stabilizowało się w poszczególnych otworach na głębokości od 1,0 do 1,4 m pod 
powierzchnią terenu. 



W oparciu o wykonane prace geologiczno-wiertnicze i laboratoryjne stwierdzono, że grunt 
pod projektowanym do budowy wiaduktem, nie spełnia wymogów geotechnicznych dla 
obiektu inżynierskiego jakim jest projektowany wiadukt. 
 

3. Iniekcja wysokociśnieniowa dla wzmocnienia gruntu pod projektowany wiadukt 
WA-12 

 
Po szczegółowej analizie wierceń geologiczno-technicznych, wykonanych badaniach 

laboratoryjnych na pobranych próbkach, dla wzmocnienia gruntu do wymaganej nośności 
wybrano metodę iniekcji wysokociśnieniowej “jet grouting”. 

Po wykonaniu obliczeń dotyczących przewidywanych obciążeń ze strony projektowanego 
wiaduktu zaprojektowano wzmocnienie gruntu na poszczególnych odcinkach ( rys. 3 ): 
− pod przyczółkiem od strony Wrocławia zaprojektowano 85 pali o średnicy 800 mm w 

pięciu rzędach w siatce o wymiarach 2,5 x 2,5 m i długości 6,5 m, 
− pod przyczółkiem od strony Krakowa zaprojektowano 85 pali o średnicy 800 mm w 

pięciu rzędach w siatce o wymiarach 2,5 x 2,5 m i długości 9,0 m, 
− pod podporą od strony Wrocławia zaprojektowano 42 pale o średnicy 800 mm w trzech 

rzędach w siatce o wymiarach 2,5 x 2,0 m i długości 7,0 m, 
− pod podporą od strony Krakowa zaprojektowano 42 pale o średnicy 800 mm w trzech 

rzędach w siatce o wymiarach 2,5 x 2,0 m i długości 7,0 m. 

 

Rys. 3. Schemat siatki pali iniekcyjnych dla wzmocnienia podłoża obiektu WA – 12 
 
 
 



 

4. Przebieg prac iniekcyjnych 
 

Do prac iniekcyjnych zastosowano zmodyfikowany zaczyn cementowy o następującym 
składzie na 1m3: 
− cement 42,5 R  - 600 kg, 
− flubet – 150 kg, 
− betostat – 1 dcm3, 
− woda – 500 l, 
− stosunek: woda/( cement + flubet + betostat ) = 1,2, 
− gęstość – 1,6 g/cm3, 
Wytrzymałość grunto-betonu z pobranych rdzeni po 28 dniach wynosiła 3,0 MPa. Zabiegi 
iniekcyjne wykonywano przy zastosowaniu pompy tłokowej, wielkociśnieniowej o ciśnieniu 
roboczym 40 MPa. 
  Dla wzmocnienia gruntu pod przyczółkami i filarami wiaduktu WA – 12 wykonano 
razem 252 pale o średnicy 800 mm o łącznej długości 1900 m. Wzmocniono grunt o objętości 
1000 m3 i zużyto 1626 m3 zaczynu cementowego. 
 
5. Wzmocnienie podłoża gruntowego w rejonie projektowanego nasypu drogowego 

autostrady A-4 w km 328.240-328.310 
  

Projektowany nasyp drogowy autostrady A-4 w km 328.240-328.310 wymagał również 
wykonania odpowiednich zabezpieczeń. Do jego zabezpieczenia zastosowano podobnie jak 
dla wiaduktu WA-12 metodę „jet grouting”. Po wykonaniu obliczeń dotyczących 
przewidywanych obciążeń zaprojektowano wzmocnienie gruntu za pomocą 120 pali o 
średnicy 800 mm w pięciu rzędach w siatce o wymiarach 3,0 x 3,0 m ( rys. 4 ) 

 
Rys. 4. Iniekcyjne wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp drogowy autostrady A-4 w 

km 328.240 - 328.310 
 

Długość otworów była zmienna i dla otworów o numerach od 1 do 85 wynosiła 15,0 m, 
dla otworów o numerach 86 do 105 wynosiła 12,0 m oraz dla otworów o numerach 106 do 
120 wynosiła 8,0 m.  



 

Dla wzmocnienia gruntu w rejonie nasypu wykonano łącznie 120 pali o średnicy 800 mm 
i sumarycznej długości 1635 m. Wzmocniono grunt o objętości 830 m3 i zużyto 830 m3 
zaczynu cementowego. 
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PROMINERAL – PROMONT - "ROCK STABILIZER" 
 

Today, the injection technique is a generally accepted and well-proved process in the mining 
and construction industries.  However, it is the very use of the right injection agent together 
with the characteristics required for the specific application that are the pivotal factors 
deciding on the economic efficiency and the success of a contruction measure. 
If injection measures are necessary, the first step is to determine the suitability of the loose or 
solid rock for injection.  In addition to the determination of the opening widths of pores and 
cracks in the rock to be injected, it is also of importance to know the penetration capability of 
the injection agent.  The minimum fissure width which still allows the material to be injected 
can be calculated in practice-oriented tests.  In this process, the injection agent to be tested is 
injected into fissures with a defined opening width which is followed by the measurement of 
the fissures' filling level (see Figure 1) [1]. 
 

  
Figure 1: Test stand and schematic diagram of the penetration test 
 
In a second step, it is necessary to decide whether the injection is to produce permanent 
hardening or stabilization, or whether the injection measure is taken to provide temporary 
stabilization, e.g. during driving of tunnels or galleries.  While for the first application the 
important parameters are durability/long-term stability, shearing and compressive strengths as 
well as the Young's modulus, the decisive criteria with regard to temporary stabilization 
comprise setting rate and adhesive strength of the injection agent in the rock.  In this context, 
the term 'setting rate' does not mean the time which has passed up to the hardening of the 
injection agent (transition from the liquid into the solid state); in fact, it is the time required by 
the injection agent to reach its necessary strength. 
For temporary stabilization, the adhesive strength of the injection agent is determined by 
means of adhesive strength tests.  Two prism halves bonded with the injection agent to be 
tested (see Figure 2 [1]) are subjected to a three-point flexural tensile test up to the point of 
fracture.  During this test, the adhesive strength (maximum flexural tensile strength) is 
determined after several setting periods.  For temporary stabilization, an adhesive strength of 
> 1.0 N/mm² is required by the German hard coal mining industry [2].  The sooner an 
injection agent reaches this adhesive strength value, the faster the planned driving work or 
even the coal mining operations can be resumed. 
 



 

  
Figure 2: Test stand and schematic diagram of the adhesive strength tests 
 
The ProMont rock stabilizer is an injection construction material developed by the Bergheim-
headquartered RBS-ProMineral company on the basis of calcium sulfate alpha hemihydrate.  
The product's principal field of application comprises the stabilization and reinforcing of 
loose rock and cracks in solid rock by means of injection.  In order to seal near-surface cracks, 
this material can also be used as spray mortar.  It can be applied with all standard differential 
piston pumps and positive-displacement pumps.  In addition, some successful tests with this 
material have already been conducted by the CarboTech Bohemia company in the field of 
ground stabilization. 
The tests on the penetration force of the ProMont rock stabilizer were carried out with a 
fissure model of the Essen-based Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT) (German 
mining technology company).  Due to its low viscosity, a limiting fissure width (minimum 
fissure width still allowing the material to be injected) of 0.54 mm was obtained which thus 
corresponds to that of cement-based injection agents. 
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Figure 3: Adhesive strengths as a function of the setting time of the ProMont rock 
stabilizer and a cement-based injection agent 
 



 

Thanks to its good penetration force, the ProMont rock stabilizer can be applied without 
problems and is marked by good adhesiveness on the crack flanks.  Depending on the start of 
the stabilization process, the adhesive strengths amount to approx. 2.0 N/mm² after three 
hours and, after seven days, reach the final strength of approx. 2.5 N/mm².  For the 
modification studied, the adhesive effect starts already after approx. 50 min. and thus much 
earlier than in the case of cement-based injection agents. 
Despite its low viscosity, the construction material records very high early and final strengths.  
As far as its setting rate is concerned, the construction material permits adaptation to the 
respective customer requests by means of a correspondingly modified formulation. 
Since the ProMont rock stabilizer is a purely mineral construction material, it does not – other 
than synthetic resin-bound products - give rise to any gas emissions hazardous to health either 
during setting or in the case of fire.  Neither does a longer skin contact – compared with 
cement-based systems – involve any irritations. 
Before being employed, the entire range of ProMont construction materials has been 
subjected to all necessary tests, thus having all relevant permits/certificates.  This includes the 
LOBA (State Supreme Office of Mining) permits, the expert opinions of the Gelsenkirchen-
based hygienic institute and the institute for hazardous substances as well as test certificates 
of DMT.  The rock stabilizer has already been used with great success in various mines of the 
Ruhr area. 
 
 
[1] Information material folder of Deutsche Montan Technologie GmbH, Mines & More 
Division 
[2] Peter Hoffmann, Martin Bolesta; Betriebserfahrung mit elastischen Silikatharzen; 
Conference material from inject '99, publishers: Glückauf GmbH, Essen; 1999 
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PRACTICAL PROBLEMS OF STRENGTHENING AND SEALING OF HYDRO-

TECHNICAL TUNNELS 
 
 Abstract: This paper presents our experience in design of polymer injection works for 
tunnels sealing and strengthening. The general problem in that design is how large is the 
strengthened and sealed volume, what is the material quantity needed and what are the final 
mechanical characteristics of the injected medium. The solution of the problem depends of the 
collected data from the site and the experience of the designer. The paper shows some 
differences between the project about polymer injections and the real conditions of work. It is 
illustrated with examples from our practice in Bulgaria and Macedonia.  

 
1. INTRODUCTION  

 When applying injection strengthening and sealing of facilities by means of 
polyurethane compounds, one needs to solve the following general problem: how large is the 
strengthened and sealed volume, what is the material quantity needed and what are the final 
mechanical characteristics of the injected medium. We consider that such a problem is not 
easy to solve at a project stage. This is basically due to the fact that polymers are strongly 
affected by the temperature and humidity of the material, which  they are to be injected in. As 
is known –[1], water reacts with polyurethane systems, foams them and, thus, modifies their 
mechanical characteristics. When injecting polymers in geological materials, one can not 
practically determine factors like material “temperature” and “humidity”.  
 We assume that it is reasonable to apply an averaged technology when planning such 
activities. It is based on existing general studies and measurements, including a coefficient of 
increased safety, which would guarantee satisfactory results. The coefficient involves the 
following parameters of the designed injection process: volume and form of spread of the 
injected resin, degree of resin foaming and time of resin reaction.  
 One of the basic tasks of polymer injection design is to minimize the difference 
between costs of planned and consumed materials and work. The reasons for the occurrence 
of such difference are discussed in the problems, outlined in what follows.   
 
 2. FACE STRENGTHENING DURING TUNNEL DIGGING IN NON-STABLE 
GRUNTS  
 Hydro-tunnels are facilities whose dimensions vary from one to dozens of meters. One 
can not use large-scale machinery in small tunnels, and tunnel strengthening is performed by 
means of manual drills at short distances of 2 – 3 m, in front of the tunnel face. The injection 
basic parameters sought are volume and form of injected resin spread. They are found, 
regarding porosity of the material to be injected and resin characteristics.  It is usually 
assumed that resin spreads in radial direction around the injection anchor. The volume of 
saturation usually depends on resin hardening, grunt porosity and quantity of the injected 
material.  
 Considering real strengthening, however, one can observe significant mismatch,  due 
to the non-homogeneity of the earth material that undergoes injection. Resin concentrates 
under the injection pipe or fills weak areas, when one performs slow injection. However, such 
resin spread does not correspond to the desired one in most of the cases.  
 
 EXAMPLE: Digging a waste- water collector, Sofia airport, Sofia, Bulgaria.  



 CONSTRUCTIONAL PARAMETERS: Tunnel with length 195 m and diameter 
1.80 m, arch level – 8.00 m; gravel grunt - stone diameter of up to 0.50 m; sand lenses and 
water-transporting layers included.  
 PROJECT: Arch strengthening at each 2.0 meters of tunnel length by means of 8 
anchors with length 3.00 m, mounted at a distance of 0.50 m from each other and at an angle 
of 20o with respect to the horizon. Manual drilling, using a pneumatic mining gun. Injection 
of 60 liters of a polyurethane system BEVEDOL VFA – BEVEDAN into each anchor. The 
system forms overlapping cylindrical bodies, whose diameter is about 0.60 m.   
 EXECUTION and PROBLEMS: We outline here a number of problems of the 
project execution, which yield subsequent project modifications (see Fig. 1). The first 
problem is that resin spreads around the anchors due to grunt looseness, which, in its turn, 
is due to the vibration of the drilling gun. One can relate this phenomenon to the mobility of 
the grunt that undergoes injection, to gun stability and, most of all, to the number and location 
of holes along the anchors. It is experimentally found that injection holes should be located at 
1.50 m from the face, at least, when the drilling length is 2.50 m. For such a distance, resin 
leaks at first around the anchor. Then, at the moment of its pouring into the face, resin 
hardens, strengthens the anchor hole and, finally, spreads within the grunt.  
 Grunt, which is to be injected, consists in most cases of layers with different hydraulic 
resistance. Considering the current case, grunt is gravel, whose stones have diameter of up to 
0.40 m. It is cut by water-transporting layers with or without water and by inserted sand 
lenses. The injected resin fills the water-transporting layers at first, and it spreads sometimes 
under the arch level, in the cross section of the tunnel. This yields digging difficulties and 
resin over-spend for sealing the layers outside the tunnel direction.  
 Another phenomenon is observed when the resin enters sand lenses. When resin 
heaps within the lens concentrated volumes, its next foaming yields increased pressure and 
collapse of part of the face.   
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Fig. 1. Real results of the strengthening of a hydro-tunnel for waste water 
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 - the quantity of injected material has been significantly decreased. It has been 
calculated once again, on the basis of the existing water-transporting layers and initial 
strengthening effects. 
 Strengthening of the weakest grunt areas has been attained as a result- these areas are 
washed out water-transporting layers and movable sand lenses. Underground water has been 
put under control and its flow to the tunnel has been restricted.   
 3. SEAL OF REVISION GALLERIES OF BAR DAM WALLS 
 Revision galleries enable one to monitor water filtration through a dam wall. Water 
debit is measured by means of control drainage facilities. However, they do not give an idea 
on what causes filtration. There are two possible water sources in the revision gallery:  
 - cavities of water leakage in the injection cement curtain under the dam wall – they 
occur when one violates project parameters of the injection curtain, or when water is 
aggressive towards concrete. Depending on the location (height) of the curtain damaged 
section, water can leak into the control gallery or penetrate through the dam wall.  
 - constructional imperfections of the revision gallery – an interface with decreased 
hydraulic resistance is formed between the material of the gallery and that of the wall, as a 
result of material different properties. Water enters the interface and spreads along the gallery.  
 In both cases, pressure of filtrated water increases proportionally to the depth of the 
control drainage and water level in the dam cup. However, water pressure can not provide 
information on water source.  
 The above effects imply inaccuracy of the design of sealing means for revision 
galleries and bar dam walls. Note that one can not determine in advance the depth of drillings 
for injection sealing and the quantity of material, needed for filtration restriction. The solution 
of those problems is given in the example below: 
 
 EXAMPLE: Seal of the revision gallery and bar dam wall, Hydro-electric Power 
Station (HEPS) “Tikvesh” [2], Kavadartsi, Macedonia.  
 CONSTRUCTIONAL PARAMETERS (Fig. 2). Tunnel with length 210.00 m, 
diameter 1.90 m, level difference 100 m, concrete walls with thickness 1.0 m. The gallery 
meets water-transporting earth layers within the left slope and at a level of 230 m. There are 
drainage and drilling holes (R1 – R90) along the gallery, and water with variable pressure and 
debit drains out of some of them. The general water debit reaches a value of 11.5 l/sec. 
Leakage through the dam wall is not established.  
 PROJECT (Fig. 2): As shown above, the observations would not enable one to 
determine what causes water leakage in the gallery. The proposed project consists of two 
parts: 
 I-st part – digging a test section of the gallery in the area of contact with the water-
transporting layer. Polyurethane is to be injected through three successive holes and in the 
interface between gallery lining and dam wall.  
 
 



 
 
1. Injection-control gallery    2. Drilling holes R1 – R90 
3. Water-transporting layers    4. Test  section 
 

Fig. 2. Test section of the control gallery of HEPS “Tikvesh” 
 
Our aim is to restrict water flux along the interface. We find the water source and specify the 
project solution, monitoring water drain out of the rest of the drainage holes. If the quantity of 
water, draining out of lower drainage holes, decreases, water source is the water-transporting 
layer of the left slope. If water quantity does not change, this means that the injection curtain 
under the wall is damaged.  
 II-nd part- based on the water source, found by means of test injection, we perform 
sealing just around the gallery or restore the injection curtain under the wall.  
 The example described illustrates that one can not find a specific solution in such 
cases, based of observations and measurements.  
 
 4. SEALING OF ARMORED HYDRO-TUNNEL SECTIONS  
 Metal armor plates are used in sections of hydro-tunnels under pressure or for the 
protection of tunnel concrete foundation from water aggression. Metal and concrete have 
different coefficients of temperature deformation, and interfacial crack is formed between 
them. Areas at the beginning of the metal armor are especially critical - these are the spots 
where water rapidly penetrates in the interface between metal and concrete. The task of 
polymer injection is to restore the bond between the metal plate and concrete, avoiding water 
penetration, and to allow temperature deformation of the metal plate. The design of such 
specific injection faces the following problems: 
 - non-controlled foaming of polyurethane, due to the presence of water in the closed 
space between metal and concrete – this specificity affects the properties of the sealing 
material, making them unpredictable. Excessive foaming yields decrease of polyurethane 
pressure strength and possibilities of metal plate deformation.  
 - inaccuracy of determining the volume to be sealed – water often fractures the 
concrete lining behind the metal plate. Cracks, caverns and even holes occur in the concrete 
lining, and filling them yields material over-spend.  



 Those problems produce significant mismatch between planned and consumed 
quantity of polyurethane, given by the formula “quantity of polyurethane =  volume to be 
filled/foaming factor”. This is illustrated by the following example: 
 
 EXAMPLE: Sealing of an armored collector of ASAREL MEDET tailings pond.  
 CONSTRUCTIONAL PARAMETERS [3]: Tunnel with length 600 m, diameter 
1.50 m, metal plate thickness 8 mm, concrete lining with thickness 0.30 m, with strongly 
damaged and water permeable dilatation joints. Water drifts between armor and concrete, 
along the collector. Its general debit is 15 l/sec, and its pressure (when the collector is in 
exploitation) is up to 7 bars.  
 PROJECT: Quantity of polyurethane, necessary for sealing, is found on the basis of 
the given distance of 1.5 cm between metal armor and concrete. Injection is planned to be 
performed through three holes with Φ 8 and at each 2.00 meters of tunnel length.  
 EXECUTION and PROBLEMS: Injecting the first 50.00 meters of the collector, we 
establish the following specific features:  
 - significant looseness has been left between the metal plate and concrete when 
mounting the armor. Looseness is 2 – 3 times larger than the initial norm of 1.5 cm.  
 - water, penetrating through the joints at the tailing pond side, carries away the resin. 
Foamed resin is heaped in sections, far from the injection spot. One can not control filling of 
the space between armor and concrete lining;  
 - low water temperature significantly inhibits polyurethane reaction. Foaming of 
polyurethane is so great, that, practically, material mechanical strength is significantly lower. 
Thus, one can not use it as sealer.  

 

 
Fig. 3. Sealing of an armored  section of a colle

 
 The above problems yielded modification of the project. 
polyurethane was increased 2.5 times. Measures were taken to lim
around the armor. Rings of rapidly hardening resin were formed at e
that purpose, and filling was controlled within those sections (Fig. 3)
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 5. DRILLING A TEST SECTION AS PART OF THE PROJECT SOLUTION 
 Injection sealing and strengthening are always carried out, following a technical task 
[3]. However, it is formulated by non-specialists in polymer engineering in most of the cases. 
The technical parameters are chosen on the basis of general measurements or project values. 
Practice shows [4] that 75% of the projects differ from reality, when applying polymer 
injection. The examples given, as well as our experience in injection sealing and 
strengthening, prove the necessity of drilling a test section in each specific case. Such 
approach has advantages, as well as disadvantages.  
 The advantages are as follows: 
 - accuracy of determining material and labor cost; 
 - accuracy of determining the technological parameters of the injection process and 
accuracy of attaining the mechanical characteristics of the injected polyurethane, i.e. the 
project technical basis; 
 - correctness of determining the warranty terms. 
 A basic disadvantage of such an approach is the necessity of preliminary funding of 
the tunnel test section. It should be drilled by companies that are specialists in the field, and 
the results should be introduced in the technical task. However, this can hardly happen when 
injection performers are chosen by a concourse, and designer’s experience remains the only 
factor to count on.  
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