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MATERIÁLY PRO PROVÁDĚNÍ TĚSNÍCÍCH MEMBRÁN 
 
Abstract: 
 
This paper describes properties of two ventilation coatings produced in Poland and 
possibilities of their applications. 
 
 
1. Úvod 
 
Pro regulaci větrání a rozvod větrů v dolech se pou�ívají větrní dvéře a závěsy, pro dočasné 
uzavření neprora�ených děl a důlních prostor nesouvisejících se stařinami, v nich� je 
vyloučena mo�nost iniciace výbuchu, pak těsné hráze. Jsou v�ak ře�eny i případy, kdy je 
nutno v co největ�í míře zamezit přístupu vzdu�ného kyslíku k uhelnému pilíři případně jeho 
průniku puklinami do vy��ího nadlo�í s cílem sní�it riziko samovznícení uhlí na minimum. 
K dosa�ení co nejlep�í těsnosti a omezení průtahů větrů se pou�ívá větrní plátno mnohdy 
v kombinaci s těsnícími pěnami. 
K ře�ení těchto problémů je mo�no vyu�ít nově vyvinutých materiálů k provedení tzv. 
těsnicích membrán. 
Dodávají se vět�inou jako předmíchané směsi, co� urychluje jejich aplikaci. Vyznačují se 
rychlým tuhnutím a nízkou propustností � vrstva okolo 3 mm ji� dostatečně zabraňuje 
průchodu plynů. Mají dobrou adhezi ke v�em materiálům � hornině, betonu, oceli, dřevu, 
textiliím.  
Mohou být proto vyu�ity: 

• při stavění a opravách objektů pro izolaci a usměrňování větrních proudů  
• jako prevence vzniku záparů nástřikem na uhelnou hmotu 
• - splňují-li po�adované parametry � i jako ohnivzdorná úprava pa�ení důlních děl 

z hořlavých materiálů.  
Některé z těchto materiálů (vyráběné na cementové bázi) jsou alternativou ke stříkaným 
betonům, to znamená, �e mají nosnou funkci a mohou tvořit pa�ení výlomu.  
 
Na�e firma provedla odzkou�ení dvou materiálů od polských výrobců. Jednalo se o Torkret 
elastyczny TE �1 od firmy Triochem a Křemopur od firmy Minova Poland.  
 
2. Charakteristika hmot, technické prostředky k realizaci membrán. 
 
A � Torkret elastyczny 
 
Je hmota, kterou získáme vzájemným strojním vymícháním ze dvou komponent. Slo�ka A je 
vodní disperse modifikovaných polymerů, slo�ka B je tvořena směsí cementů, minerálních 
plnidel a modifikujících přísad. Slo�ky A a B jsou baleny tak ( A -30 kg, B - 8 kg ), aby 
tvořily jeden komplet. Po vzájemném vymíchání obou slo�ek získáme hmotu konzistence  
pasty, která je pomocí čerpadla , hadice a reprofilační pistole, do ní� je přiváděn stlačený 
vzduch, naná�ena na po�adovaný povrch stříkáním. Hmota se naná�í na suchý nebo i vlhký 
povrch zbavený prachu, mastnot a  uvolněných částic hornin, ve vrstvách do síly 4 � 8 mm. 

 1

mailto:krcmar@carbotech.cz


Vymíchanou hmotu je mo�no naná�et i ručně zednickou technikou av�ak jen na malé plochy 
pro malý výkon prováděných prací. Po vytvrzení, které trvá 30 � 90 min. v závislosti na 
teplotě prostředí, tvoří trvalou, celistvou, těsnou a elastickou vrstvu, která je odolná na 
okysličení, světlo, působení vody a plynů. Teplota okolního prostředí je doporučována 
v rozmezí 5 � 30 0C. Vytvrzená hmota je obtí�ně zápalná, samozhá�ivá a antistatická. 
Deklarovaná pevnost v tlaku je 2 Mpa v ohybu 1,5 Mpa, průta�nost po 24 hod. 25%.  
 
Technické zařízení: 
Vzájemné promíchání obou slo�ek je prováděno v míchací nádobě o objemu cca 60 lt. ( 2 
komplety ) klasickou vzduchovou vrtačkou  ( VU 3 atp. ) opatřenou míchacím nástavcem. 
Namíchaná směs je vyklopena do podávacího čerpacího agregátu KTX 32N, který je tvořen 
nálevkou s rámem, pohonnou jednotkou na stlačený vzduch s vřetenovým čerpadlem a 
vzduchovým rozvodem s ovládáním. 
 
Základní technické údaje: 
Dopravní výkon max.      0,7 m3/hod. 
Výstupní tlak       1,0 MPa 
Výkon motoru       1,8 kW 
Počet stupňů       1 
Provozní tlak stlačeného vzduchu    0,4 � 0,6 MPa 
Průměr na výstupu z čerpadla    32 mm 
 
 
B � Křemopur 
 
Je hmota, kterou získáme vzájemným strojním vymícháním slo�ek A � roztok organických 
aditiv a sodného vodního skla a B � modifikovaný polyisokyanát na bázi 4,4´- difenylmetan-
diisokyanátu  (MDI). Slo�ky jsou baleny do kanystrů ( A �30 kg, B � 25 kg ) tak, aby tvořily 
jeden komplet. Jejich objemový poměr mísení je 1 : 1. Slo�ky jsou čerpány zubovým 
čerpadlem a dopravními vysokotlakými hadicemi dopravovány do smě�ovače, ve kterém 
dochází k jejich důkladnému promíchání a dále pak do reprofilační pistole. Do ní je přiváděn 
stlačený vzduch, který působí jako nosné médium, jím� je namíchaná hmota naná�ena na 
upravovaný povrch. Tento povrch musí být zbaven prachových nečistot a uvolněných částic. 
Mů�e být suchý i mokrý, ne v�ak mastný. Hmota se na povrch ukládá ve vrstvách a� do 
po�adované síly, která mů�e být od 2 � 4 mm. Při naná�ení je nutno dbát na to, aby nová 
vrstva byla naná�ena po zavadnutí předcházející a nebyla příli� silná. Jinak by docházelo ke 
stékání případně i vytváření ne�ádoucích trhlin. Čas reakce je cca 10 min., tak�e povrch, je-li 
připraven v dostatečné plo�e, je mo�no stříkat kontinuálně. Naná�ený materiál má výbornou 
přilnavost na ve�keré povrchy, tj. horninu, �elezo, beton, cihlu, dřevo, větrní plátno, jutu i 
síťovinu o okatosti 1 mm. Po vytvrzení, které trvá cca 60 � 90 min. obdr�íme pru�nou 
membránu odolnou proti vodě, plynonepropustnou, s průta�ností a� 500%, obtí�ně zápalnou, 
samozhá�ivou a s vhodnými elektrostatickými vlastnostmi. 
Pro své vlastnosti je mo�né tuto hmotu také injekovat do trhlin a puklin jak v horninovém 
masivu tak naru�ených konstrukcích. 
 
 
Technické zařízení: 
Čerpání slo�ek je prováděno čerpadlem typového označení SK 90, které sestává ze vzduchové 
ho motoru pohánějícího dvě zubové čerpací jednotky, dvou nádob na slo�ky A a B a 
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hydraulického rozvodu. V�e je ulo�eno v trubkovém rámu, který umo�ňuje snadnou 
manipulaci a přemístitelnost. 
Základní technické údaje: 
Max. dodávané mno�ství čerpaných slo�ek    20 lt/min. 
Max.provozní tlak injekčního media     16 MPa 
Výkon vzduchového motoru      8 kW 
Provozní tlak stlačeného vzduchu     0,4 � 0,6 MPa 
Spotřeba stlačeného vzduchu při 0,4 MPa    8 m3/hod. 
Typ vysokotlakých dopravních hadic     JS 10, JS 13 
Smě�ovací zařízení       min. 2 stupně 
Hmotnost bez vysokotlakých hadic     80 kg 
 
 
3. Průběh zkou�ek a jejich výsledky 
 
Zkou�ky byly provedeny s vý�e popsanou technikou  na podklady, které by svým charakterem 
a povahou odpovídaly mo�nému pou�ití v důlních podmínkách. Torkret elastyczny byl 
zkou�en na plochu tvořenou prkny a jutou v simulovaných podmínkách na povrchovém 
pracovi�ti a na povrch z větrního plátna, juty a síťoviny o okatosti 1 x 1 mm v podmínkách 
důlních. V obou pokusech bylo dosa�eno dobrého výsledku. Nastříkaná plocha v�ak nebyla 
úplně celistvá a jednolitá. Pro dosa�ení plynonepropustné vrstvy musí být její síla alespoň 4 
mm. Doba vytvrzování byla podstatně del�í ne� deklarovaných 30 � 90 min. Po 24 hodinách 
byl odebrán vzorek, na kterém byla ověřena pevnost a pru�nost vytvořené membrány po 
namáhání ohybem a bodovým tlakem. Po několikerém prohnutí vzorku o 90 � 180 stupňů se 
vytvořily v plo�e trhliny, co� potvrdilo deklarovanou pru�nost cca 25 %. 
Křemopur byl zkou�en v důlním prostředí na plochu tvořenou větrním plátnem, jutou, 
síťovinou o okatosti 1 x 1 mm, betonové pa�nice, dřevěnou tyčovinu, potrubí a obloukovou 
výztu�. Z povrchů, na kterých byl usazen prach byl tento odstraněn smetením. Ve v�ech 
případech do�lo na zkou�ených povr�ích k velmi dobrému přilnutí a spojení s podkladem. Při 
dodr�ení technologického postupu, tj. postupného naná�ení v malých vrstvách, bylo dosa�eno 
celistvé vrstvy o síle cca 2 � 4 mm. Tam, kde byla nastříknuta silněj�í vrstva do�lo ke stékání 
a síla vrstvy po zatuhnutí byla nerovnoměrná. Po 24 hodinách byly odebrány vzorky 
z ohebných materiálů a provedena zkou�ka ohybem na mo�né po�kození. Vzorky na větrním 
plátně, jutě i síťovině si zachovaly svou celistvost a pru�nost. 
 
Porovnáme- li oba zkou�ené materiály, mů�eme konstatovat, �e oba mají své vyu�ití. U 
Torkretu elastyczneho je příprava poměrně slo�itá, proto�e materiál je nutno předmíchat.  
Technické zařízení umo�ňuje hrub�í zacházení, není nutno zvlá�tní pozornosti při naná�ení 
vrstvy. Rovně� nejsou nutná speciální hygienická opatření.  
U aplikace Křemopuru je nutno věnovat maximální pozornost nezaměnitelnosti slo�ek při 
doplňování do nádob čerpadla a mít určitou zku�enost při naná�ení na podklady různého 
charakteru a v obsluze čerpadla. Ve své podstatě je v�ak tato technologie pro zku�ené 
pracovníky jednodu��í. Je v�ak nutné dodr�ovat zásady pro pou�ívání chemických materiálů 
v podzemí. 
 
4. Závěr 
 
Odzkou�ené materiály prokázaly, �e svými vlastnostmi a charakterem vhodně doplňují řadu 
schválených a vyu�ívaných materiálů. Mohou být vyu�ity jako samostatné membrány 
nástřikem  na pevný podklad nebo v kombinaci s ji� pou�ívanými podkladovými materiály. 
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2. ETAPA SANACE JÁMY DOUBRAVA III 

 

Anotace: 
Referát popisuje ře�ení 2. etapy zaji�tění dlouhodobé stability cihelné výztu�e jámy Doubrava 
III v lokalitě závodu Doubrava � sever Dolu Čs. armáda, v úseku 0,0 m � 200 m pod ohlubní, 
v podmínkách slo�itých hydrogeologických poměrů zvodnělých jílopísčitých miocénních 
hornin. 
 
1. Úvod 
 
V současné době výdu�ná jáma Doubrava III o světlém průměru 7,5 m je zalo�ena 
v miocénních horninách s průchodem do karbonských hornin v hloubce cca 550 m pod 
povrchem. Do hloubkové úrovně cca 300 m jsou miocénní sedimenty tvořeny převá�ně 
zelenavě�edými slíny, prostoupenými písčitými vlo�kami vodonosných vrstev o různé 
mocnosti. 
 
V souvislosti s havárií sousední jámy Doubrava IV byla v průběhu srpna 1998 provedena 
detailní vizuální revize stavu cihelné výztu�e jámy Doubrava III, při které bylo zji�těno: 
 
- v úseku 46 m � 550 m pod ohlubní dochází k výtokům geologické vody s proměnlivou 

intenzitou, doprovázených sufozí jílů a písků zeslabujících horninové okolí jámy, 
- mechanické po�kození vnitřního plá�tě výztu�e dlouhodobými vlivy zamrzání úvodní 

jámy a� do hloubky cca 500 m, 
- výrazné poru�ení pevnosti cihelného zdiva předev�ím v úseku 200 m � 320 m pod ohlubní 

tlakovými deformacemi nerovnoměrným zatí�ením zvodnělými jílopísčitými zeminami 
miocénních hornin, s doprovodnými průsaky geologické vody s vyná�ením jílů. 
Důsledkem dlouhodobého vyná�ení jílovitých součástí bylo vytváření lokálních oblastí se 
sní�enou pevností rozvolněných zemin s přítomností a� zvodnělých dutin za jámovou 
výztu�í, které způsobují její výrazné sní�ení pasivního odporu s následnými projevy 
deformací na cihelnou výztu� a výstroj jámy, 

- oslabení pevnosti vlastni cihelné výztu�e zmen�ením její původní tlou�ťky a trhlinami ve 
výztu�i v důsledku probíhajících deformací. 

 
Na základě vizuálních prohlídek byl stav výztu�e jámy předev�ím v úseku 200 � 320 m pod 
ohlubní označen za kritický s tím, �e uvedená situace byla následně ře�ena v rámci 
ustanoveného poradního sboru na závodě Doubrava a na základě jeho doporučení bylo 
rozhodnuto realizovat: 
 
- podrobné zdokumentování stavu výztu�e, 
- laboratorní ověření mechanických vlastností materiálu výztu�e, 
- konvergenční měření ve vybraných profilech jámy, 
- radarové měření ke zji�tění stavu výztu�e a navazujícího horninového okolí (vyhledání 

oslabených zón a kaveren), 
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- ultrazvukové měření na výztu�i ke zji�tění reálného pevnostního stavu materiálu výztu�e, 
- posouzení a vyhodnocení výsledků fotogrammetrického měření radiálních deformací 

jámové výztu�e z r. 1992 a 1998. 
 
Na základě výsledků měření a pozorování bylo rozhodnuto neprodleně sanovat kritický úsek 
jámy ve staničení 200 -�320 m, s následným postupem a� do úrovně 550 m v rámci 1. etapy 
oprav cihelné výztu�e v rozsahu: 
 
- zpevnění výrazných trhlin v cihelném zdivu jámy chemickou injektá�í, 
- eliminace nerovnoměrného zatí�ení výztu�e výplňovou cementovou tamponá�í zji�těných 

dutin a oblastí rozvolněných zemin za ostěním jámy, 
- zaji�tění stávajících hydrogeologických poměrů a omezení nárůstu hydrostatického tlaku 

vody na výztu� soustavou odvodňovacích vrtů, propojených na odvodňovací systém jámy, 
- zesílení stávající cihelné výztu�e jámy vnitřním �elezobetonovým plá�těm tl. 150 mm, 

sestávajícím z příhradových oblouků PD 35 a stříkaného betonu B20. 
 
Účelem navr�ené sanace jámové výztu�e bylo obnovení její po�adované dlouhodobé 
únosnosti, stabilizace zemního prostředí a zaji�tění řízeného způsobu odvodnění bez 
negativních tlakových účinků vody na výztu� včetně eliminace vyná�ení jílových částic zemin 
do prostoru jámy. 
 
Po dokončení sanace jámy v úseku 200 m � 550 m pod ohlubní, bylo navr�eno s ohledem na 
celkové zaji�tění dlouhodobé stability jámové výztu�e dokončit sanaci v úvodním úseku do 
staničení 200 m v rámci 2. etapy oprav. 
 
2. Vstupní předpoklady ře�ení 
 
V souladu s po�adavkem OKD, a. s. Dolu ČSA bylo firmou Geoengineering spol.s r. o. 
Ostrava zpracováno komplexní �Statické posouzení únosnosti výztu�e jámy DO III� v úseku 
ohlubeň a� 10.p. v 04/2002, ve spolupráci s Prof. Ing. J. Aldorfem, DrSc. s následujícími 
doporučeními: 
 
- v úseku jámy 0,0 m � 200,0 m provést geofyzikální radarový průzkum se zaměřením na 

míru naru�ení stávající výztu�e a stav zemního prostředí na kontaktu s jámovým zdivem, 
- na základě vyhodnoceného radarového průzkumu, provést ve vytypovaných úsecích jámy 

zpevnění cihelné výztu�e chemickou injektá�í, oslabené zóny zemního prostředí za 
výztu�í zpevnit cementovou tamponá�í, zesílit stávající výztu� stříkaným betonem 
doplněným dle zji�těné situace příhradovými oblouky PD 35, 

- s ohledem na udr�ení tlakových poměrů komunikující vody v písčitých laminách 
miocénních hornin, zajistit odvodnění jámy s eliminací sufozních jevů vyná�ení písčitých 
a jílových částic. 

 
Na základě vý�e uvedených doporučení byl v 01/2003 proveden v úseku jámy 12,0 m � 192 m 
pod ohlubní radarový průzkum jámové výztu�e a zemního okolí v �esti měřených profilech, 
doplněný vrtným průzkumem. Vyhodnocení vizuální prohlídky jámy bylo převzato z 
08/1998, kdy situace stavu jámy byla ověřena v podmínkách dobré viditelnosti v té době 
úvodní jámy. 
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3. Zhodnocení provedeného průzkumu a fotogrammetrického měření radiálních 
deformací jámové výztu�e 

 
a) Vizuální prohlídkou nebyly zji�těny výrazněj�í deformace výztu�e. Dílčí průsaky vody 

s doprovodnou sufozí jílu byly zji�těny v úseku 46 m � 80 m a v úseku 110 � 200 m pod 
ohlubní, výrazné dlouhodobé průsaky a� soustředěné výtoky vody byly ověřeny v úseku 
80 � 110 m předev�ím ze zkorodovaných trubek po cementové injektá�i kontaktních 
hornin realizované v období let 1954 � 1955. 

 
b) Vyhodnocení fotogrammetrického měření radiálních deformací jámové výztu�e potvrdilo 

její tvarovou stálost, s max. odchylkami 80 � 100 mm v oblasti staničení 93 m a 123 m. 
 
c) Geofyzikálním radarovým průzkumem fy INSET, s. r. o. byla ověřena tlou�ťka cihelné 

výztu�e v rozmezí 0,8 � 1,2 m a dále oblasti strukturního poru�ení zdiva do hloubkové 
úrovně 0,3 � 1,2 m. Nejvýrazněj�í nehomogenity výztu�e byly zji�těny ve staničení: 

 
- 61 � 74 m 
- 84 � 99 m 
- 112 � 128 m 
 

Z hlediska výskytu rozvolněných hornin a dutin za výztu�í, nebyly zji�těny výrazněj�í 
anomálie. 

 
d) V návaznosti na radarový průzkum bylo provedeno 8 ověřovacích vrtů v posuzovaném 

úseku jámy, kterými byla potvrzena tlou�ťka výztu�e s přímou návazností na kontaktní 
horniny tuhých a� pevných jílů. V �ádném z vrtů nebyl zaznamenán výtok vody nebo 
sufoze jílů. Tato skutečnost potvrdila předpoklad, �e výtoky geologické vody jsou vázány 
pouze na písčité slo�ky vodonosných vrstev s tím, �e pokud při výtoku vody nedochází 
k vyná�ení jílových částic, nedochází v daném prostoru k trvalému oslabování 
horninového okolí jámy s negativním vlivem na stabilitu výztu�e. 

 
4. Navr�ený způsob sanace výztu�e jámy 
 
S ohledem na zji�těný stav jámové výztu�e a nepříznivé hydrogeologické poměry, byl 
projekčně navr�en a firmou VOKD, a.s. realizován způsob zaji�tění dlouhodobé stability jámy 
s doprovodným odvodňovacím systémem v rozsahu: 
 
a) V úseku 0,0 m � 32,0 m s dvouplá�ťovou výztu�í z betonových tvárnic a mezilehlou 

hydroizolací, nebylo potřeba stávající stabilní a neporu�enou výztu� jámy upravovat. 
Uvedený úsek jámy je bez průsaků vody, hydroizolace je zcela funkční, výztu� je tvarově 
stálá bez známek deformačních projevů. 

 
b) V úseku 32,0 m � 48,0 m, v oblasti dvouplá�ťové výztu�e jámy s hydroizolací 

s přechodem tvárnicové výztu�e do výztu�e cihelné byla navr�ena zesilující výztu� 
sestávající z osazené mří�oviny a stříkaného betonu B 20 min. tl. 100 mm. 
Zesilující výztu� v uvedeném úseku jámy má předev�ím ochranný charakter stávající 
cihelné výztu�e, degradované z vnitřního líce bývalým zamrzáním jámy. 

 
c) Ve stanovených oblastech v úseku jámy 58,0 m � 130,0 m byla cihelná výztu� zpevněna 

chemickou injektá�í, v oslabených zónách ověřených radarovým průzkumem. Zpevnění 

 6



zdiva bylo provedeno pomocí vrtů ∅ 28 mm dl. 1,1 m a 1,3 m dle zji�těné hloubky 
oslabení. Vrty pro injektá� byly navr�eny v řadách s roztečí á 1,0 m v �achovitém 
uspořádání. Směrování vrtů bylo vedeno pod úhlem 30o od spojnice se středem jámy, 
s úpadním vedením pod úhlem 30o od horizontální roviny dané řady. 

 
Nízkotlaká injektá� do 1,0 MPa byla prováděna pomocí obturátoru polyuretanovou 
pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan. 

 
d) Ve staničení 48 m � 200 m je realizována v sestupném směru navr�ená zesilující 

�elezobetonová výztu� sestávající z příhradových oblouků PD 35 po á 1,0 m, doplněná 
oboustrannou mří�ovinou a stříkaným betonem B20 min. tl. 150 mm. Doprava suché 
betonové směsi o zrnitosti 0 � 4 mm je zaji�ťována z úrovně ohlubně na pracovní poval 
potrubím DN 50. 

 
e) Odvodnění sanované úseku jámy 
 

Po provedení zesilující �elezobetonové výztu�e by do�lo k utěsnění stávajících průsaků 
vody, s doprovodným negativním nárůstem hydrostatického tlaku zvodnělých zemin a 
vody na jámovou výztu�. 
 
Ře�ením uvedené problematiky bylo udr�ení stávajících hydrogeologických poměrů a 
tlaků vody na výztu� pomocí systému odvodňovacích vrtů osazených perforovanými 
trubkami, napojených na odvodňovací �lábky jámové výztu�e. Pro zamezení sufoze 
(vyplavování jílových částic) jsou odvodňovací vrty vybavené filtry. 
 
Na základě výsledků radarového průzkumu doplněného zmapovanými oblastmi 
stávajících výrazných průsaků geologické vody, bylo v sanované části jámy vytypováno 
pět úrovní pro umístění řady odvodňovacích vrtů a navazujícího vodního �lábku. 
Z navr�ených vodních �lábků je jímaná voda sváděna do potrubí �lábkové vody 
napojeného na odvodňovací systém dolu. 
 
Odvodňovací vrty ∅ 115 mm osazení perforovanýmy trubkami se separační geotextilií 
jsou prováděny jako radiální v počtu 8 ks po obvodu jámy s roztečí cca 3,0 m. Před 
realizací odvodňovacích vrtů je pod úrovní ka�dého vodního �lábku provedena těsnící 
clona pomocí 32 ks radiálních injektá�ních vrtů ∅ 48 mm. 
 
Těsnící clona kontaktu výztu�e a hornin je prováděna nízkotlakou injektá�í do 1,0 MPa 
polyuretanovými pryskyřicemi Bevedol WF/Bevedan. Odvodňovací vrty a vrty těsnících 
clon jsou prováděny v délkách dle tlou�ťky výztu�e, s ukončením po průchodu cihelným 
zdivem na kontaktu navazujících hornin. 

 
5. Základní zku�enosti z probíhající sanace jámy 
 
V průběhu sanačních prací se vyskytly dva základní problémy, které bylo potřeba operativně 
ře�it. 
 
a) Zpevňování cihelného zdiva a zesilující výztu� je realizována v podmínkách provozované 

jámy s ponechanou výstrojí a rozponami tě�ního zařízení, vetknutými do cihelné výztu�e. 
V případě, �e je daná rozpona osazena v místě vodonosné písčité vrstvy, vytváří umělou 
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drená� vytékající vody s doprovodnou negativní sufozi jílů, kterou není mo�no uzavřít 
betonovým nástřikem zesilující výztu�e. 

 
Uvedená situace byla následně ře�ena soustředěnou chemickou injektá�í kontaktních 
hornin v oblasti dané vetknuté rozpony, kterou byla do značné míry eliminována 
předev�ím sufoze jílů. V daných podmínkách v�ak nelze zamezit probíhající korozi 
ocelových rozpon a kritická místa musí být průbě�ně kontrolována. 

 
b) Před vlastní sanací umo�ňovala ne zcela homogenní cihelná výztu� přirozený volný výtok 

geologické vody do prostoru jámy. 
 

Navr�enou zpevňující chemickou injektá�í ve vytypovaných oblastech jámy byly trhliny 
v cihelné výztu�i uzavřeny. Důsledkem bylo postupné zvy�ování tlaku vody s postupným 
průsakem přes nezpevněnou oblast výztu�e. 
 
Vzhledem k tomu, �e následně po zpevnění cihelné výztu�e bylo realizováno její zesílení 
příhradovými oblouky doplněnými vrstvou stříkaného betonu, do�lo ke komunikaci vody 
na kontaktní plo�e cihelná � betonová výztu� s místními výraznými průsaky do prostoru 
jámy, v některých případech i s doprovodnou sufozí jílů. Případný deformační účinek 
tlakové vody v�ak nebyl zaznamenán, tlakové poměry se výtokem vody stabilizovaly. 
 
Na základě zji�těné situace byly výtoky vody a jílů zmapovány a do místa výtoků byly 
dodatečně provedeny odvodňovací vrty v počtu cca 10 ks, osazení perforovanými 
trubkami se separační geotextilií. Z odvodňovacích vrtů je voda sváděna do vodních 
�lábků hadicemi. 
 
Odvodňovací vrty byly navr�eny tak, aby byly ukončeny cca v polovině tlou�ťky cihelné 
výztu�e a perforovaná část osazených odvodňovacích trubek zasahovala do prostoru 
kontaktní plochy cihelná-betonová výztu�. 
 
Navr�eným opatřením bylo dosa�eno po�adovaného řízeného svodu vody do 
odvodňovacího systému jámy, s eliminací případného zvy�ujícího se hydrostatického 
tlaku vody na jámovou výztu�. 
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ZESÍLENÍ VÝZTU�E CHODBY č. 320 393/1 NA DOLE ČSM, ZÁVOD 
JIH POMOCÍ KOTVENÍ 

 
ABSTRACT 
The intention of the paper is to acquaint engineers with problems of the road stability in the 
ČSM mine and with improvement of the load-bearing capacity of mining support sections 
through anchor systems. 
 
1. ÚVOD 
Stávající důlní díla na dole ČSM jsou provozována a ra�ena z vět�í části ve spodním su�ském 
karvinském souvrství. Proměnlivá vzdálenost jednotlivých slojí, charakter nadlo�ních a 
podlo�ních hornin, hrany výrubů a nevýrubů, tektonik jsou příčinou zvý�ených tlaků na důlní 
dílo způsobující deformaci ocelové výztu�e a zvedání počvy. Ocelová výztu� stávajících 
pevnostních stupňů  K24, P28 i TH29 v těchto podmínkách není schopna spolehlivě přená�et 
toto zatí�ení. 
Důlní provoz v současnosti klade velký důraz na potřebný průřez důlních chodeb jak 
z hlediska větrání tak i po�adavkům potřebného profilu díla pro technologické vybavení 
slou�ící pro energetické, strojní a dopravní zařízení. 
V tomto případě jde zejména o zvý�ení únosnosti a stabilizace stávající ocelové výztu�e 
chodeb pomocí kotvících systémů. 
Technické prostředky a způsoby zpevnění nadlo�í aplikací kotevních systémů typu kovových 
lepených svorníků, lanových kotev nebo svorníků typu BOLTEX jsou známé a technologicky 
dostupné. 
 
2. POPIS SITUACE K ŘE�ENÉMU PROBLÉMU 
2.1. Problematika mezislojového spojení ve 3. kře mezi 30. a 32. slojí závodu Jih 
Ra�ba projektované sva�né třídy 320 393/1 byla vynucena z důvodu ukončení ra�by sva�né č. 
320 393, která měla zajistit větrní spojení mezi slojí č. 32 a 30 na závodě Jih Dolu ČSM a to 
probitím se do vyra�eného díla 5301/1, za kterého měla pokračovat úpadní ra�ba ve 3. kře na 
kótu �800m k získání větrního spojení mezi úvodním a tě�ebním 5. patrem a otvírkovým 7. 
patrem (-800m) na závodě Jih. 
Úpadní ra�ba z 5. patra ra�ená v profilu K12 s trhací práci a s nakladačem NS-5, orientovaná 
u �E� poruchy musela být ukončena v měsíci květnu 2003 ve staničení 471m a do probití se 
do díla 5301/1 scházelo cca 200m. Ra�ba 320 393 ve 32. sloji  musela být vedena ve sloji č. 
31 pro malou mezislojovou vzdálenost a nesoudr�ný strop. Ra�ba byla doprovázena 
zvý�eným přítokem vody z nadlo�í a boků díla do čelby, zvý�enými tlakovými projevy na 
důlní dílo se zpětnou deformací výztu�í za čelbou, zvedáním počvy a proměnlivým úklonem, 
který místy převy�oval hodnotu úpadní ra�by nad 20o. Ra�ba díla 320 393 procházela i 
členitou drobnou tektonikou. Takto vyra�ené důlní dílo do staničení 471m se stalo 
nepou�itelné a to od staničení cca 255m do 471m. 
Z vý�e uvedených důvodů vedení Dolu ČSM přistoupilo k ře�ení mezislojového spojení z 5. 
patra mezi 30. a 32. slojí ra�bou nové svá�né třídy 320 393/1, která bude slou�it jako 
dopravní trasa pás. odtě�ení a dopravy materiálu z této části 3. kry dobývacího prostoru na 5. 
patro a bude mít značný význam z hlediska celého systému dobývání v tomto důlním poli. Pro 
urychlení větrního propojení je ra�ena dovrchně protičelba 320 393/2 a po propojení navazuje 
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dal�í program ra�by na docílení mezipatrového spojení s otvírkovým překopem 7. patra č. 
5301 ve 3. kře dobývacího prostoru Dolu ČSM závodu Jih.  
2.2. Geologické poměry projektované ra�by třídy 320 393/1 a po�adavky na stabilitu 

výztu�e chodby 320 393/1 
Ra�ba úpadního díla 320 393/1 je projektována z 5. patra  ve 3. kře s paralelním průběhem 
kolem tektonické poruchy �E1� s vý�e uvedeným důlním dílem. Na důlním díle 320 393/1 se 
nepředpokládá přechod výrazněj�í tektonické poruchy. Ra�ba je vedena ve 31. sloji 
s variabilní mocností od 110-180cm. Bezprostřední nadlo�í 31. sloje je tvořeno silně písčitým 
prachovcem s přechodem do pískovce. Nejbli��í slojí je 31. sloj v proměnlivé vzdálenosti 5-
25m. Bezprostřední podlo�í 31.sloje tvoří kořenový prachovec a� po sloj 32 ve vzdálenosti 
1,7-3,6m. 
Sloj č. 31 je ulo�ena v hloubce 890-1040m pod povrchem. Z hlediska přítoků vod se jedná o 
suchou oblast bez vět�ích přítoků vod z nadlo�í. Situování této úpadní třídy 320 393/1 nebylo 
jednoduché v prostoru roviny překopů 5. patra 4301, 4302, kde působí na důlní dílo 320 393/1 
jednak vlivy blízkých důlních děl ve 30. sloji, tak i vlivy dobývání � hrany výrubů 
z nadlo�ních slojí 29b sp. a v.l., 30. sloj (obr. č.1). 
Tyto vysoké po�adavky na stabilitu výztu�e třídy 320 393/1 stanovily v projektu ra�bu této 
třídy v profilu K14 ve váhovém stupni P28 s osovou vzdáleností 0,5m a dále co� je 
nejdůle�itěj�í vedení závodu Jih po�ádalo o odborné posouzení a návrh zasílání vyztu�ování 
chodby 320 393/1 pomocí svorníkové výztu�e. Odborné posouzení a návrh stability výztu�e 
chodby 320 393/1 bylo zpracováno Ústavem geoniky AV ČR  p. Doc. Ing. Richardem 
�ňupárkem, CSc., a je v upřesněné verzi konzultované s ved. závodu Jih Ing. Batorkem 
realizováno. 
K 15.1.2004 se třída 320 393/1 nachází ve staničení 179m a ra�ba této úpadní třídy je 
projektována do 547m. Ra�ba třídy 320 393/1 je napojena na třídu 300 332. Na obrázku č.1 je 
situování předmětné ra�by třídy 320 393/1 z 5. patra. 
2.3. Návrh zesíleného vyztu�ování třídy 320 393/1 dle odborného posouzení 
Návrh zesílení, stabilitní posouzení a výpočet parametrů výztu�e vycházel 
z geomechanického posouzení ke stanovení geomechanického koeficientu RMR (Bieniawski 
1989), který v součtu bodových součinitelů jednotlivých charakteristik a pro podmínky třídy 
320 393/1 dosahoval hodnoty RMR 63, která odpovídá II. horninové třídě dle Bieniowského 
klasifikace a poměrně příznivým geomechanickým podmínkám vhodným pro pou�ití 
svorníkové výztu�e. 
Vlastní sva�ná 320 393/1 je z hlediska geotechnických podmínek rozdělena na dva úseky. 
První oblast od odbočky 300 332 asi do 300m je charakterizována malou mezislojovou 
vzdáleností 30. a 31. sloje, blízkosti k vyra�eným třídám 300 395, 300 334 a blízkosti hran 
výrubů 29b sloje. Druhá část ra�by od 300 metrů vzdálenost ke 30. sloji převy�uje 
dvojnásobek �ířky ra�ené třídy a případné hrany výrubů z nadlo�ních slojí se v předmětné 
oblasti nenacházejí.  
Při volbě typu svorníků odborné posouzení přihlí�elo ke skutečnosti, �e do staničení 300m 
charakter nadlo�í ne v�dy zaručuje kvalitní ukotvení lepeného svorníku. Odborné posouzení 
navrhuje typ svorníku � hydraulicky upínaný svorník typu BOLTEX 20. Tento svorník 
zaručuje kvalitní ukotvení ve v�ech typech horninového prostředí, které se v předmětném 
úseku vyskytují, má únosnost 200kN a vzhledem k tlou�ťce stěny profilu 2,5-3,0mm vykazuje 
dostatečnou funkci po celou po�adovanou dobu �ivotnosti i při určité korozi vlivem důlních 
atmosférických podmínek. Svorníky by byly vybaveny standardními podlo�kami 
150x150x8mm. 
Na obrázku č. 2 je situování  svorníku BOLTEX 20 v profilu K14 a obrázek č.3 uvádí 
technické údaje svorníku BOLTEX SUPER, které vyrábí firma Geobolt spol. s r.o. Petřvald u 
Karviné. 
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Po konzultaci vedení závodu ČSM Jih s Ústavem geoniky AV ČR Ostrava Poruba do�lo 
k dohodě o mo�ném pou�ití lepených ocelových svorníků při ponechání hustoty budování při 
délce 3000mm ocelového svorníku � kotevní tyče GEWI 265. 
Stabilizace třídy 320 393/1 tímto způsobem  je uvedena v dal�í kapitole tohoto příspěvku. 
Ra�bu úpadní třídy 320 393/1 provádí dodavatelská firma POL-ALPEX, s.r.o., která razila 
úpadní havarované dílo 300 393 do staničení 471m a rovně� touto firmou byly od roku 2002 
realizovány ra�by ve 3. kře závodu Jih, jako jsou úpadní ra�ba 300 395, 300 334, 300 354 a 
dal�í díla. 
 
3. TECHNICKÉ  PROVEDENÍ ZPEVNĚNÍ TŘÍDY č. 320 393/1 
3.1. Základní údaje : 
- délka díla : 547m, profil díla : 00-0-14, 00-0-18 úsek 0-40m 
- hmotnost ocelové výztu�e P28, osová vzdálenost 0,5m 
- tě�ná zařízení TP 630, THD 502, dopravní zařízení � ZD 24 
- technologie rozpojování � trhací práce 

- nakládání NLH 703 E -B � zará�ka VS 2500 
- vrtání VVH 1R-nemohlo být dosud pou�ito pro úklon díla nad 20o 

- mocnost sloje 110-180cm , úklon díla � gen. �14o 
3.2. Technologie provedení zpevňování třídy č. 320 393/1 
- kotevní tyč GEWI 265, ∅ tyče 22mm, délka tyče 3000mm 
- při vzdálenosti podlo�ky od konce svorníku 150mm činí délka kotevní tyče ve vrtu 

2850mm 
- průměr vrtu 28mm 

Technické údaje kotevní tyče GEWI 265 uvedeny na obr. č.4 
- Lepící ampule LOKSET � 23/500 :   -  délka ampule : 500mm ,   -   ∅ ampule :   23mm 
Z výpočtu spotřeby polyesterové pryskyřice k naplnění mezikru�í mezi svorníkem a horninou 
vycházelo při pou�ití 3ks ampulí z 92,8% zaplnění vrtu. 
Při pou�ití ampulí 25/500 vychází na 109,6% zaplnění vrtu. 
Vrtání vrtů do nadlo�í je prováděno vrtací a svorníkovací soupravou ABS-P typ Gopher. 
Konkrétně pro tento případ je pou�íváno soupravy typu ABS-P 350/3 LP. Situování 
svorníkové výztu�e je uvedeno na obrázku č.5. Technický list � LEPÍCÍ AMPULE LOKSET, 
ve kterém jsou uvedeny charakteristiky, technická data, zásady kotvení a bezpečnostní 
pokyny pro zacházení s lepícími ampulemi LOKSET jsou na po�ádání k dispozici u firmy 
CarboTech-Bohemia s.r.o. Ostrava � Radvanice. 
 
4. POSTUP PRACÍ A REALIZAČNÍ POZNATKY 
4.1. Postup prací při ra�bě třídy 320 393/1 
- Ra�ba třídy 320 393/1 byla zahájena od měsíce srpna 2003 a v daném měsíci bylo 

vyra�eno 22 metrů v roz�ířeném profilu 00-0-18 pomocí trhací práce a nakládání vratem 
VS 2500 na hřeblový dopravník THD 500. 

- 21.8.2003 bylo zpracováno odborné posouzení a návrh zesílení vyztu�ování chodby 320 
393/1. 

- Po rozhodnutí způsobu vyztu�ování začala úzká spolupráce mezi firmou CarboTech, 
vedením provozu příprav závodu Jih a vedením úseku POL-ALPEX na Dole ČSM Jih. 

- Byl zpracován technologický postup vrtání a instalace svorníků GEWI 265 mezi 
stávající výztu� díla (obr.č.5) a provedeno objednání kotvících tyčí, podlo�ek, matic a 
lepících ampulí u firmy CarboTech-Bohemia. 

- Po dohodě Dolu ČSM s firmou CarboTech byla zaji�těna vrtací souprava ABS-P 350/3 
LP typ Gopher. Následovalo �kolení vybraných zaměstnanců firmy POL-ALPEX 
z ra�eného předku na povrchu s touto vrtací soupravou. Zároveň bylo provedeno 
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prokazatelné seznámení s technologickým postupem zaměstnanců a THZ předku 320 
393/1. 

- Zahájení svorníkování bylo započato v měsíci září 2003 a bylo prováděno zpětně od 
kří�e 300 332 / 320 393/1 směrem do čelby  

- L�ícový nakladač NLH 703 byl nasazen do předku v měsíci říjnu 2003 nakládáním 
horniny na hřeblový dopravník THD 502 zavě�ený na technologické drá�ce ZD 24 
s odtě�ováním na pásový dopravník TP 630. 

- Pro velký úklon 31. sloje a� 22o nebylo mo�no dosud pou�it připravený vrtací vůz VVH 
1R a zároveň byl ponechán vrat VS 2500 na koncovce hřeblového dopravníku THD 
502, kdy velký úklon způsobuje problémy s odtě�ováním horniny z čelby po trhací práci 
nakladačem NLH 703 E-B a i vrtací soupravou VVH 1R. 

4.2. Realizační poznatky 
- Ra�ba díla 320 393/1 prováděna z velké části úseku při stálém roxorování stropu 

pomocí roxorů s ampulemi PUR a zabírce do 1,3m. 
- Vyvstávala problematika vrtání pro lepený svorník při nesoudr�ném nadlo�í. Při 

zpětném kotvení za nakladačem VS 2500 byly podlo�ky situovány k pa�inám, které 
nebylo mo�no odsunout, aby podlo�ka byla na hornině, tak�e se provádělo případné 
klínování prostoru mezi pa�inou a horninou. 

- V některých  úsecích chodby nebyly dodr�eny úhly a vzdálenosti svorníků v řadě, co� 
bylo úseku POL-ALPEX  vytýkáno a nastalo okam�ité zlep�ení. 

- Po nasazení nakladače NLH 703 bylo rozhodnuto, aby instalace lepených svorníků byla 
prováděna po odtě�ení horniny a to vrtání otvorů mezi oblouky TH výztu�e po zaji�tění 
stropu, kdy podlo�ky 150x150x8mm mají styk s pevnou horninou a zároveň se tím 
zlep�ily stropní podmínky pro dal�í zabírku. 

- V ka�dé směně � ra�ba na 4. směny je vy�kolený zaměstnanec obsluhy pro vrtací 
soupravu Gopher a spolu s předákem směny se provádí instalace svorníků ve stropu 
díla. Doba vrtání a instalace čtyř kotev GEWI 265 s ampulemi LOKSET činí do 1 
hodiny. Tato pracovní operace nemá vliv na dosahovaný postup předku. 

- Stabilizující funkce lepených svorníků na výztu� P 28 ra�eného v profilu 00-0-14 je 
zřejmá z přechodu ra�by díla v úseku 60-80 metrů, kde se podchází hrany výrubů a 
vyra�ená třída č. 300 354 a kdy podlo�ky 150x150 zaznamenávají deformaci co� 
potvrzuje stabilizační význam na výztu� díla, kde není zaznamenán �ádný prokluz na 
třmenovém spojení dílů TH výztu�e (spojky S-28/M30). 

 
ZÁVĚR 
V příspěvku byla představena problematika Dolu ČSM při ra�bě a stabilizaci důlních děl ve 
spodním su�ském karvinském souvrství. Dolu ČSM jistě nejsou neznámé kotevní systémy 
nadlo�í, které se provádělo v minulých letech pomocí vrtacích souprav typu BOART nebo 
komplexu ABM 20 s instalací lepených a lanových svorníků ře�ících stabilizaci  kří�ů, 
přechody chodeb dobývanými poruby, například v 1. kře dobývacího prostoru závodu Sever 
nebo ra�ba v samostatné svorníkové výztu�i. Máme zato, �e byla touto realizací stabilizace 
ra�by díla 332 393/1 kotevním systémem provedena správná cesta na Dole ČSM, která ře�í 
jak bezpečnost pracovi�ť tak i nákladné a málo účinné polygonování s následným zmáháním, 
co� výrazně převy�uje cenu prostředků při realizaci navrhovaných opatření ke stabilizaci 
důlních děl. 
    
LITERATURA : 
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SANACE VÝZTU�E �IBÍKU Č. 932 NA DOLE ČSA,  
LOKALITA DOUBRAVA 

 
Summary 
Consolidating works in the vertical working are carried out to preserve the operation 
capability of winding equipment in the blind shaft no. 932 of the ČSA Colliery, Doubrava 
Mine thereby ensuring the vertical transport between the levels in the given location. The 
convergence of the supports has shown significant values and without efficient action the 
vertical transport could be restricted or eliminated. The procedure already implemented and 
proved in practice was designed for consolidation, i.e. in combination with gunite. These 
works are considerably difficult due to extensive deformations and to the necessity to keep the 
operation in the blind shaft with a great quantity of auxiliary works in connection with the 
hand-over and taking over the vertical working.  
The solution of the problem was based on the experience gained during the similar 
consolidation works already in the stage of project design. VOKD, a.s.,  the well-experienced 
and professional company, which specializes in such works performed in excellent quality in 
the entire Ostrava-Karviná Coalfield, was chosen to carry out such works.  
 
Úvod 
Sanace �ibíku č. 932 v lokalitě Doubrava Dolu ČSA je ře�ena projektem zpracovaným 
projekční kanceláří Geoengineering, spol. s r. o. Ostrava na základě po�adavku objednatele.  
Hlavním účelem je provést s ohledem na zji�těný stav poru�ení výztu�e �ibíku č. 932 v úrovni 
9. p. tyto práce: 
- opravu �ibíkového stvolu do úrovně cca 14,6 m pod 9. p., 
- opravu nára�ního proniku v úrovni 9. p.,  
- zpevnění počvy navazujícího ji�ního překopu č. 9910,  
- opravu výztu�e a zpevnění hornin v pronikové části severního překopu č. 9910, 
- opravu výstroje a �ibíkové stolice v úseku stavebních úprav. 
Dodavatelem důlně stavebních prací je VOKD, a.s. Projekt byl v průběhu zpracování řádně 
projednán s tím, �e v souladu se smlouvou o dílo byly průbě�ně předávány pracovní kopie 
výkresové dokumentace a výkazu materiálu objednateli projektové dokumentace.  
 
Vlastní práce na realizaci byly zahájeny v říjnu roku 2003 a budou ukončeny v dubnu 
leto�ního roku. Realizaci vý�e uvedených  prací se očekává zaji�tění �ivotnosti výztu�e �ibíku 
č. 932 minimálně do  roku 2007.  
 
Geologická a geotechnická situace 
�ibík č. 932 je v úrovni 9. p. zalo�en ve staničení 127 m ji�ního překopu č. 9910 v pískovcové 
vrstvě o mocnosti 13 m. V úrovni 1,0 m pod 9. patrem prochází �ibíkový stvol spodní lávkou 
sloje č. 32 o mocnosti 3,6 m, slojí č. 33 o mocnosti 1, 03 m a 1,14 m s mezilo�ními jílovci a 
prachovci. Od úrovně 15 m pod 9. p. se nachází mocná vrstva pískovcových hornin.  
Ve staničení 69 m - 112 m prochází ji�ním překopem č. 9910 poruchové pásmo v nafárané 
spodní lávce sloje č. 32 - 33 a působí negativním vlivem na stabilitu výztu�e �ibíku v oblasti    
9.p. Poruchové pásmo procházející ji�ním překopem č. 9910 ve vzdálenosti cca 10 m od 
nára�ního proniku �ibíku č. 932, rovně� negativně ovlivňuje stabilitu počevních hornin tohoto 
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překopu v délce cca 30 - 35 m.  
  
Obr. č. 1 - Geologický profil asanované části  
 

Vý�e popsaná geologická situace měla negativní vliv na stabilitu výztu�e �ibíku č. 932 a jeho 
bezprostřední oblasti v úrovni 9. p. a jejím důsledkem bylo:  
- Poru�ení stability počvy ji�ního překopu v délce cca 35 m od navazujícího �ibíku. V místě 

nára�ního proniku je zvednutí počvy o cca 1,0 m s tím, �e stabilita ocelové výztu�e včetně 
pa�ení je neporu�ena.  

- Počva severního nára�ního překopu je stabilní, bez známek poru�ení.  
- Deformace ocelové výztu�e severního nára�ního překopu v západní části ve vzdálenosti 

1,7m od �ibíkového stvolu  v délce cca 5,3 m.  
- Proniková část výztu�e překopu v prostoru �ibíku je v délce cca 5,3 m zcela nefunkční. 

Podchycení ocelové výztu�e západního boku díla je provizorní deformovanými respami, 
betonová výztu� východního boku díla ji� z 1/2 neexistuje do vý�ky cca 4,0 m od úrovně 
9. p.  

- Značná devastace pronikové části �ibíkové výztu�e, která způsobila zcela nevyhovující stav 
jámové stolice na 9. p.  

- Značné po�kození výztu�e �ibíkového stvolu v délce cca 10 m pod úrovní 9. p., kde původní 
betonová výztu� byla postupně nahrazena výztu�í cihelnou a tvárnicovou. Původní kruhový 
profil byl deformován tak, �e pro vedení tě�ního lana bylo potřeba provést vybrání v jámové 
výztu�i, a tím rovně� do�lo k jejímu zeslabení. Po�kození výztu�e je a� do úrovně spodní 
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lávky 33. sloje. V uvedeném úseku je rovně� po�kozena �ibíková výstroj. Dle zaměření 
deformované výztu�e dosahovala míra vtlačení zdiva do profilu pod 9.p. hodnoty a�         
300 mm.  
V úseku 10 m - cca 14,0 m pod 9. p. je tvar profilu v mezích přípustných tolerancí, betonová 
výztu� je stabilní s místním povrchovým po�kozením.  

V dal�ím úseku �ibíkového stvolu nebylo zji�těno po�kození betonové výztu�e deformačními 
vlivy tektonické poruchy v oblasti souslojí 32. a 33. sloje.  
V úseku navr�ené opravy �ibíkové výztu�e 0,0 m a� -14,6 m pod 9. p. nebyly zji�těny 
výrazněj�í přítoky důlní vody.  
 
 
III. Technologie provádění sanačních prací v �ibíku  
 
Oprava a zaji�tění poru�ené výztu�e �ibíku byla navr�ena v úseku 14,6 m pod úrovní 9. p. 
S ohledem na míru vtlačení zdiva do profilu, průběh uhelných slojí a stav betonové výztu�e 
pod úrovní 10,0 m od patra, je prováděna oprava výztu�e na třech úsecích (A, B, C) takto:  
 
1.  Provedení přípravných prací 
 Před zahájením sanačních prací byla důkladně zaměřena sanovaná oblast �ibíku ve vztahu 

ke skutečným úrovním uhelných slojí, k úrovním rozpon výstroje a také se upřesňovalo 
situování kotevních svorníků v souladu s dodr�ením základních zásad dle projektu.  

 Před realizací byl dále upřesněn skutečný světlý průřez �ibíkového stvolu a proniku 9. p. 
v rozsahu stanoveném projektem.  

 V rámci realizace opravy výztu�e �ibíku bylo nutné vhodným způsobem zajistit odta�ení 
el. kabelů od zdiva po demontá�i ocelových konzol.  

 V nára�í 9. p. byl nainstalován manipulační vrat VP 4000 R.  
 
2. Bezpečnostní opatření 
 Byl vymezen bezpečnostní prostor pro zamezení přístupu nepovolaných osob. V�echny 

práce v �ibíku i mimo něj jsou prováděny podle příslu�ných ustanovení vyhlá�ky ČBÚ 
č.22/89 Sb., vyhlá�ky ČBÚ č.415/2003 Sb. v platném znění, hygienických předpisů a 
provozní dokumentace. Ve�keré práce v �ibíku jsou prováděny za stálého dozoru a při 
pou�ívání osobních ochranných prostředků proti pádu. Kotevní místa určuje stálý dozor a 
jsou dodr�ovány směrnice VOKD,a.s. pro pracovní povaly a le�ení. Směnovým technikem 
a předákem je zejména kontrolován stav výztu�e nad místem sanace. V�ichni pracovníci 
jsou znalí prací a předáci splňují podmínku odborné způsobilosti pověřenými pracemi a 
vedením kolektivu. 

 
3. Postup sanačních prací 
 Úsek �A� 
 Délka je 7,8 m od  9.p. a jedná se o úsek s největ�ími projevy deformací. Po provedení 

přibírky obezdívky na hodnotu projektovaného světlého profilu o průměru 4,5 m, by do�lo 
ke celkové ztrátě únosnosti výztu�e. Proto byla navr�ena  ocelobetonová výztu� tlou�ťky 
minimálně 300 mm sestávající z radiálně osazených injektá�ních svorníků IBO R25N, na 
které bude ve dvou vrstvách 150 - 200 mm osazena svařovaná mří�ovina 100 x 100 x 6,3 
pomocí podlo�ek P 10 200 x 200 a matic R25, s postupným zesílením stříkaným betonem 
B20 na minimální tlou�ťku 300 mm. Provádí se minimální krytí vnitřní mří�oviny 
betonovou vrstvou 25 mm. Zesilující výztu� je prováděna sestupně od úrovně 9. p. Přibírka 
obezdívky je realizována v horizontálních pruzích �ířky 1,0 - 1,5 m a délky cca 2,0 m, 
s následným kotvením hornin svorníkovou injektá�í a osazením první vrstvy mří�oviny. 
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 V tomto úseku, bylo nutno oproti projektu provádět přibírku zdiva a� do hloubky 70 cm 
s následným nástřikem B20. Spotřeba betonu v této části sanovaného zdiva byla cca o 
20m3 vět�í ne� předpokládal projekt. 

 Zesilující výztu� projektované tlou�ťky minimálně 300 mm je prováděna v�dy po 
maximálně 3,0 m délkových úsecích.  

 Kotvení a zpevnění hornin je prováděno pomocí radiálních svorníků IBO R25N 
osazovaných v uhlí v řadách po 1,0 m v �achovitém uspořádání s počtem 10 kusů po 1,4 m 
délky 4 m (dělené 2 x 1,5 m + 1,0 m), v průvodních horninách jílovců a prachovců 
svorníky délky 3,0 m (dělené 2 x 1,5 m),jak je zobrazeno na obr.č.2. K zavrtávání svorníků 
se pou�ívají korunky o průměru 43 mm, dělené svorníky se nastavují pomocí spojníků 
35/150. Vrtání pro injektá�ní svorníky IBO je realizováno vrtacími kladivy VK 22. 

      
Obr. č. 2 � Injektá�ní svorníky v úrovni 0 a� -7,8 m 

 

 

     Injektá� hornin je prováděna polyuretanovou pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan. Jsou 
zaznamenávány spotřeby směsi a činí maximálně 2,8 - 3,5l/1m vrtu. Lze konstatovat, �e 
spotřeba hmot je v relaci s předpokládaným mno�ství navr�eným projektovou 
dokumentací. 

     Při injektá�i se osvědčuje čerpadlo S35-PU. Je přísně dodr�ována technologická kázeň 
v oblasti maximálních tlaků zaváděné směsi jak v uhlí (2 MPa), tak v hornině (5 MPa). 

 V případě praskání nebo známky pohybu výztu�e, hornin nebo při výtoku směsi 
z vedlej�ích vrtů musí být injektá�  zastavena.  

 Pokud nebude dosa�eno min. injektá�ního tlaku 2,0 MPa, musí být v daném pruhu po 
ukončení injektá�e svorníků provedena v navazujícím volném prostoru reinjektá� 
s prokazatelným dosa�eným min. tlakem 2,0 MPa.  

 Dotvarování mří�oviny je navr�eno lepenými svorníky SvL-1000 a SvL-450, pomocí 

 21



podlo�ek P10 150 x 150 a matic M24. 
     K nástřiku betonové směsi  Hassit s parametry B20 je pou�íváno zařízení Mayco Picollo. 
     Pro manipulaci s břemeny je na 9. patře ukotven vrátek VP 4000R.   
     V průběhu sanace výztu�e se rovně� prozatímně upravuje výstroj pro zachování funkčnosti 

dopravního zařízení. 
  
 Úsek �B� 
 Jeho délka je 2,3 m ve staniční 7,8 m - 10,1 m a vykazuje střední míru po�kození a 

vytlačení výztu�e do profilu o cca 90 - 150 mm v měřeném bodě. V době zpracování 
tohoto příspěvku se tento úsek začíná opravovat. 
     Přibírka zdiva bude místně dosahovat 350 mm. S ohledem na míru vtlačení, bude 
v tomto úseku ocelobetonová výztu� tlou�ťky  minimálně 200 mm sestávající z radiálně 
osazených injektá�ních svorníků IBO R25 N, na které bude ve dvou vrstvách 150 - 200 
mm osazena svařovaná mří�ovina 100 x 100 x 6,3 pomocí podlo�ek P 10 200 x 200 mm a 
matic R25 s postupným zesílením stříkaným betonem B20 o tlou�ťce 200 mm (je nutno 
zajistit minimální krytí vnitřní mří�oviny betonovou vrstvou 25 mm). Kotvení a zpevnění 
hornin bude provedeno pomocí radiálních svorníků IBO R25N osazovaných v uhlí 
v řadách po  1,0 m v �achovitém uspořádaní s počtem 10 kusů po 1,4 m a délky 4 m 
(dělené 2 x 1,5 m + 1,0 m), v průvodních horninách jílovců a prachovců budou svorníky 
délky 3,0 m (dělené  2 x 1,5 m). Zavrtávání svorníků bude korunkami o průměru 43 mm, 
dělené svorníky budou nastavovány pomocí spojníků 35/150. Injektá� hornin bude 
provedena polyuretanovou pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan.   

 Dotvarování mří�oviny je navr�eno lepenými svorníky SvL-1000 a SvL-450 pomocí 
podlo�ek P109 150 x 150 a matic M24. 

      
 Úsek �C� 
 Délka 4,5 m ve staničení 10,1 m - 14,6 m nevykazuje ztrátu stability betonové výztu�e. 

Betonová výztu� v�ak bude zaji�těna zpevněním hornin svorníkovou injektá�í s osazenou 
svařovanou mří�ovinou 100 x 100 x 6,3 pomocí ocelových pásnic 10 x 150 x 3  100 mm, 
podlo�ek P10 200 x 200 a matic R25.  

 Kotvení a zpevnění hornin bude provedeno pomocí radiálních svorníků IBO R25N 
osazovaných v uhlí v řadách po 1,0 m v �achovitém uspořádání s počtem 10 kusů po 1,4 m 
o délce 4 m (dělené 2 x 1,5 m + 1,0 m), v průvodních horninách jílovců a prachovců 
svorníky dlouhé 3,0 m  (dělené 2 x 1,5 m). Zavrtávání svorníků bude korunkami o průměru 
43 mm, dělené svorníky budou nastavovány pomocí spojníků 35/150. Injektá� hornin bude 
provedena polyuretanovou pryskyřicí Bevedol WF/Bevedan.    

 Dotvarování mří�oviny je navr�eno lepenými svorníky SvL-1000 a SvL-450, pomocí 
podlo�ek P10 150 x 150  a matic M24. 

 Místně povrchově po�kozené zdivo se odstraní a vyrovná betonovým nástřikem.  
      
     Oba úseky �B� i �C� budou sanovány při pou�ití stejného zařízení, mechanizmů a nářadí 

jak je popsáno při sanaci úseku �A�. Musí být dodr�ena i stejná pravidla v oblasti dodr�ení 
maximálních tlaků při zavádění směsi. 
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 Tabulka č.1 - Přehled injektá�í v jednotlivých úsecích  
 

Úsek Poloha Svorníky Počet 

ks 

Metrá� Bevedol 

WF/Bevedan 

A 1 IBO R25N, l = 3,0 m dělené 40 120 m v jílovci 7l/svorník=280 l 

0,0 -7,8 m 2 IBO R25N, l = 4,0 m dělené 40 160 m ve sloji 15l/svorník=600 l 

 3 SvL-1000, l = 0,9 30  ampule SIS 28/300 

2 ks /vrt = 60 ks 

B 1 IBO R25N, l = 3 m, dělené 10 30 m v prach. 7 l/svorník = 70 l 

7,8 - 10,1 2 IBO R25N, l = 4 m, dělené 10 40 m ve sloji 15 l /svorník - 150l 

C 1 IBO R25N, l = 3,0 m, dělené 50 150 m v prach. 7 l /svorník = 350 l 

 

  
IV. Historie �ibíku č. 932 
�ibík byl vyhlouben v letech 1972 a� 1974 a slou�í k větrnímu a dopravnímu spojení mezi 
9. a 10.patrem v dobývacím poli lokality Doubrava. Za zmínku stojí, �e při jeho hloubení 
do�lo k průvalu vod, čím� bylo hloubení na několik měsíců přeru�eno. 
Původní výztu� byla betonová, pod 9.p. ji� byla opravována a rovně� výstroj byla 
vyměněna. Stolice na 9.p. byla měněna dokonce  2krát, kdy� poslední výměna byla na 
počátku devadesátých let 20.století, tedy zhruba před 10 lety. 
Vzhledem k tlakovým poměrům na 9.patře nebylo mo�no zachovat původní strojovnu na 
tomto patře a musela být přemístěna na 10.patro. Jízda klece je zaji�ťována převodem lan 
systémem lanovnic umístěných v hlavě �ibíku. 
Po kompletním dokončení sanace výztu�e bude provedena výměna stolice na 9.p. 
 
 
 
V. Praktické poznatky, závěr 
Postup jednotlivých etap sanace byl dán potřebou provozu, tj. zachování tě�ního zařízení 
�ibíku v chodu. 
Celý průběh prací v samotném �ibíkovém stvolu je komplikován nutností realizace celé 
řady pomocných prací, provádění pracovních povalků, jejich demontá�, zpětné uvedení 
pracovi�tě po ukončení pracovního cyklu do původního stavu. Tímto se zvy�uje náročnost 
provádění a zhor�uje ekonomika sanačních prací. 
Po ukončeném prvním úseku se plně potvrzuje, �e při sanaci slo�itěj�ích úseků je nutné 
vsadit na osvědčený systém injektá�í s betonovým nástřikem a zasadit se o přísné 
dodr�ování technologické kázně. 
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VYPLŇOVÁNÍ VOLNÝCH PROSTOR WILFOAMEM K  
NETRADIČNÍ METODOU 

 
Abstract: 
 
In 2003 the driving of the main road 39490 in the mine Lazy had to be stopped because of 
extensive convergence. New support sections were set some 70 cm below original arches.  
The hollow  between these sections had to be filled with suitable substance in order to prevent 
access oxygen.  
 
 Prvotní zku�enost s vyu�íváním  výplňové hmoty WILFOAM K s podpěrným a 
těsnícím účinkem byla na Dole Lazy získána ji� před dvěma lety. Jednalo se o aplikaci za 
účelem vyplnění výlomu ve stropě ra�ené třídy č.38709-1 komunikujícího se stařinami 
havarijně uzavřeného porubu č.138 706. Prvotní pozitivní zku�enost s omezením výstupu 
stařinné atmosféry do činného důlního díla byla zveřejněna na loňském semináři. 
 
V průběhu roku 2003 byla na Dole Lazy ra�ena třída č.39490, která měla slou�it jako větrní 
základna ve sloji č.512 ve 4.dobývací kře. Bezprostřední blízkost sloje č.530, tj. 13 m, 
mno�ství malých i velkých , často zvodnělých tektonických poruch v ra�ené oblasti 
způsobovaly zhor�ení geomechanických podmínek ra�by této tě�ební a větrní základny. 
Po vyra�ení 164 m základny bylo rozhodnuto ( z důvodů zavírání světlého profilu bubřením 
počvy i horizontální konvergencí  vlivem bočních tlaků ) o vycouvání razícího kombajnu a 
přibírce prachovce v podlo�í sloje č.512 s cílem ponechat původní výztu� a provést její 
podbudování novou TH výztu�í.  
 
 
Návrh asanace třídy č. 39490  
 
 V důsledku napěťo-deformačního stavu byla část třídy č.39490 ve st.121 m a� 164 m 
podcházena novou třídou s přibírkou a� 0,8 m kamene v počvě. Původní �ířka byla 
v předmětném úseku 6,9 a� 7,05 m  a vý�ka 3,8 m. Nové podbudování zú�eným adaptabilním 
profilem o �ířce od 4,8 do 5,8 m a vý�ce od 3,0 do 4,0 m vyře�ilo problematiku statické 
únosnosti, ale za cenu tvorby nevětraných prostor vyhráňované dutiny a původních kaveren.  
Při průměrné hloubce vícevýlomu 0,7 m a obvodu důlního díla okolo12,5 m byl objem 
kaveren nutných k asanaci okolo 440 m3. 
Hloubkové rozru�ení uhelných boků třídy  vzniklé od prováděné protiotřesové prevence 
(OOTP a VT) společně s nedostatečným odváděním tepla z masívu zvy�ovalo riziko 
samovzněcovacích procesů. Z důvodů nutnosti zachování této větrní základny byla navr�ena 
stavbu �brudníku�, který by zamezoval přístupu kyslíku do nevětraných prostor. 
 
Dne 6.8.2003 proběhlo jednání se zástupci fy CarboTech Bohemia s.r.o, kde jsme dospěli 
k následujícímu technickému návrhu asanace třídy č.39490 v různých variantách. 
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1. Vyplňování vícevýlomů tě�kou izopěnou 
     Standardní vyplňování vícevýlomů izopěnami s minimálně 25-ti násobným napěněním a 
�ivotností max. 1 rok by představovalo náklady okolo 750 tis. Kč/rok. Pak by muselo dojít 
k obnovení utěsnění. Metoda je rychlá, lehce proveditelná bez dal�ích vícenákladů, ale 
s krátkou �ivotností. 
 
2. Vyplňování vícevýlomů Ekoflexem 
      Postup je obdobný jako při variantě 1, ov�em garantovaná �ivotnost hmoty a její teplotní 
odolnost splňují po�adavky �ivotnosti základny při jednorázové aplikaci Ekoflexu. 
Jednoduchost provedení by v�ak byla ekonomicky nákladná � okolo 2,9 mil.Kč. 
 
3. Vyplňování vícevýlomů Wilfoamem K 
     Metoda vyplnění vícevýlomů napěňující cementopopílkovou směsí Wilfoam K byla ji� 
Dolem Lazy aplikována. Náhradou vaků, popř. izolačního peření by v tomto případě bylo 
provedení nástřiku profilu důlního díla konsolidační směsí P 3  s následným zaplavením dutin 
přes tamponá�ní trubky DN 25 (30 ks) Wilfoamem K. Práce by se musely etapovat, čím� by 
do�lo k prodlou�ení doby injektá�e. Jeliko� se jedná o 10-ti násobně napěňující hmotu, sní�í 
se objemy dopravovaných hmot (proti prosté cementopopílkové směsi).  Celkové náklady by 
činily 1,2 mil.Kč. Zvy�ování pevnosti výplňových cementačních hmot by násobilo náklady na 
asanaci. 
 
Vzhledem k záva�nosti a četnosti samovznícení na tř.39490 byla schválena varianta č.3, 
předev�ím proto, �e je definitivním ře�ením. 
 
Realizace projektu 

Na po�ádání vedení Dolu Lazy proběhla v měsíci srpnu 2003 následná konzultace 
vý�e uvedené problematiky s pracovníky fy CarboTech Bohemia s.r.o. a  byl zpracován 
projekt asanace posti�ené části třídy se zdvojenou výztu�í.  
Netradiční metoda spočívala v první etapě v provedení nástřiku pa�ebního obvodu v celé 
délce 45 m předmětné části důlního díla nástřikovou hmotou P-3 na rabicové pletivo za 
kterým byla nata�ena filtrační tkanina �juta�. Provedení nebylo jednoduché, poněvad� bylo 
prováděno za plného provozu pásové a závěsné dopravy při nepřetr�itém provozu ra�by . 
Aplikace byla provedena pomocí čerpadla Meyco-Picolo, které mělo dostatečný dostřik hmot 
� okolo 2 a� 3 m. Vytvořený krunýř z konsolidační směsi vytvořil podmínky nutné pro 
zahájení druhé etapy projektu � vyplňování kaveren WILFOAMEM K. Firma CarboTech 
Bohemia s.r.o. zajistila pro tuto etapu kontinuální míchací a čerpací agregát UELMAT S 35 S. 
Toto čerpadlo určené ke zpracování cementových napěňujících stavebních hmot bylo 
postupně napojováno do jednotlivých tamponá�ních potrubí. Rovně� se osvědčilo provádění 
přímého vyplňování v plo�e s ponecháním času k vytvoření celistvé krusty, která by zabránila 
vytékání výplňové hmoty skrytými trhlinami horninového masívu. 
Celkem bylo spotřebováno  60 tun nástřikové hmoty P-3 k pokrytí cca 300 m2  boků důlní 
chodby a 45 tun WILFOAMU K. Průměrně se za 1 směnu zpracovalo 5 � 6 tun WILFOAMU 
K. 
 
Závěr 
 Zvolená netradiční metoda byla v přípravné fázi poněkud náročná na směnnost, ale při 
vlastním vyplňování vícevýlomů v prostoru nad výztu�í zaručovala 100 % pokrytí trhlin a 
puklin uhelné sloje č.512 a tím zaji�ťovala ochranu důlního díla nejen z protizáparového 
hlediska. Dílem osudu zůstává tato lokalita v současnosti prostorově uzavřená. Odzkou�ení 
netradiční metody bylo pro nás pozitivním přínosem. 
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SANACE  PŘEKOPU  2072.2  

V  OBLASTI  PŘECHODU  PORUCHOVÝCH  PÁSEM 
 

1 Úvod 
V letech 2000 � 2001 byl na Dole Darkov vyra�en překop 2072.2 spojující východní část  
a centrální část dobývacího prostoru závodu 2 Dolu Darkov pod úrovni 10. patra. 
Náročnost ra�by tohoto překopu spočívala v přechodu úseku ovlivněného poruchou č. 1  
a Albrechtického poruchového pásma. Ra�ba byla realizována v plném profilu PK 16 
(bez předrá�ky) s půlmetrovým budováním TH oblouků v úseku přechodu poruchy č. 1 
ve váhovém stupni TH 29, v úseku přechodu Albrechtické poruchy ve váhovém stupni 
TH 36. Při ra�bě byly realizovány v předpolí ra�by vějíře ze zavrtávacích svorníků, 
včetně jejich zalepení pro zpevnění předpolí. Místy prostor s uvolněnou horninou byl 
zpevňován hmotou Bevedan�Bevedol S, s vysokým napěněním pro zamezení 
prosypávání uvolněné horniny z nadlo�í. Za ra�bou byla prováděna s krokem 1,5 m 
instalace vějíře 5 svorníků délky 3 m pro zpevnění výztu�e díla ze svorníků PAKRAN  
a tyčí ze �ebírkové oceli. 

Při ra�bě díla ji� s cca měsíčním zpo�děním za postupující čelbou docházelo v úsecích 
přechodu poruchových pásem k bubření počvy a deformačním projevům na TH výztu�i. 
Tyto projevy pokračovaly i v pozděj�ím období. K nejvýrazněj�ím deformacím profilu 
díla do�lo v úsecích staničení 125 � 225 m (přechod poruchy č. 1) a 460 � 600 m 
(přechod Albrechtické poruchy), kde do�lo nejen ke zmen�ení průřezu překopu, ale  
i odchylkám jeho podélné osy (viz příloha č. 1). 

Proto�e uvedený překop slou�í nejen k vedení výdu�ných  větrů z východní části 
dobývacího prostoru závodu 2, ale bude slou�it pro pásové odtě�ení zásob z uvedené 
oblasti, s pou�itím tě�kých pásových dopravníků, bylo třeba přistoupit v naru�ených 
úsecích k jeho přezmáhání. 

Vzhledem k potřebě udr�ení nesoudr�ného nadlo�í díla v uvedených úsecích i k potřebě 
co nejméně naru�it ji� poměrně stabilizovaný stav hornin v okolí překopu, byl hledán 
způsob zmáhání díla, který by co nejlépe splnil právě tyto po�adavky. 

Jako ře�ení byla vybrána varianta zmáhání překopu s velkou přibírkou ve spodní části 
díla prakticky s �podfáráním� původního naru�eného profilu díla tak, aby při zmáhání 
byly nad novým profilem přezmáhaného díla ponechány horní oblouky TH výztu�e  
a volné prostory mezi starou a novou výztu�í i za novou výztu�í co nejúčinněji vyplněny 
(viz příloha č. 1).  

Vyplňování uvedených prostor bylo ve spolupráci s firmou CarboTech - Bohemia 
vyře�eno tak, �e do volného prostoru jsou bezprostředně po zabudování nové výztu�e 
umísťovány vaky z geotextilie a tyto jsou vyplňovány speciálně připravenou tekutou 
cementopopílkovou směsí s urychlenou dobou tuhnutí. Cílem přípravy této technologie 
bylo, aby vaky vyplněné hmotou dosáhly nejpozději do 24 hodin potřebné únosnosti. 
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Uvedená metoda při tvárnosti vaků vyplňovaných tekutou hmotou umo�ňuje velmi dobré 
vyplnění prostoru za TH výztu�í (viz příloha č. 2). 

Dále pro stabilizaci nově instalované výztu�e jsou boky díla zpevněny tahy z TH rovin 
vedenými po obou bocích díla, s přikotvením pomocí injektá�ních kotev. Je rovně� 
prováděno pomocí injektá�ích kotev zpevnění ve spodních rozích profilu díla (viz  
příloha č. 3). 
 
 

2 Strojní zařízení a popis technologie pro realizaci zpevněné základky 
 Zpevněná základka mezi výlomem v hornině nebo starou a nově stavěnou výztu�í byla 

realizována začerpáváním rychletuhnoucí popílkocementové směsi CP.Mix do 
speciálních vaků. Hmota dosahuje pevnosti 7 MPa po 7 dnech a konečné 15 MPa po 28 
dnech.  

 Začerpávání suspenze CP.Mix do instalovaných vaků bylo prováděno čerpadlem 
PUTZMEISTER-PIONIER USI-139, které svým uspořádáním, výkonem a technickými 
parametry nejdéle odpovídalo po�adavkům stanovené technologie v daných důlních 
podmínkách. 

 Stroj se skládá z čerpací a míchací části. Obě jsou uzpůsobeny pro dopravu jako 
samostatné celky, které se po instalaci na pracovi�ti spojují speciální vysokopevnostní 
hadicí. Čerpadlo je svou konstrukcí schopno dopravovat cementové malty a� po vysoce 
abrazivní směsi o zrnitosti a� 10 mm. 

 Technická data čerpadla pro suspenze o zrnitosti do 1 mm: 

 Přepravní výkon 7 �  10 m3/hod. 
 Provozní tlak stlačeného vzduchu 0,4 � 0,6 MPa 
 Spotřeba stlačeného vzduchu 9,5 � 14,0 m3/min. 
 Přepravní vzdálenost 100 � 150 m 
 Rozměry  l  =  1 000 mm 
    �  =    800 mm 
    h  =  1 450 mm 

 Míchací zřízení se v základní sestavě skládá ze dvou míchaček Z � 170 o kapacitě 170 lt 
ka�dá a domíchávače o objemu cca 500 lt. Míchačky jsou konstrukčně umístěny nad 
domíchavacím zařízením. Ka�dá má svůj samostatný vzduchový pohon. Celková sestava 
míchacího zařízení vá�í cca 300 kg. Plnící vý�ka je 1 300 mm. Stavebnicové uspořádání 
umo�ňuje sestavit míchačku podle daných po�adavků a podmínek. Tato skutečnost byla 
vyu�ita na upravovaném překopu. 

 Míchací postup je krátkodobý a intenzivní. Byla vyu�ívána celá kapacita míchacího 
zařízení, kdy bylo mícháno cca 500 lt suspenze s vodním součinitelem V/C 0,3. Po 
namíchání byla suspenze čerpadlem přečerpávána do instalovaných vaků nad obloukovou 
výztu�í. Vaky byly zvoleny z důvodu maximální �etrnosti a minimalizaci ztrát směsi 
CP.Mix. Navíc byly schopny odfiltrovat vodu, která nebyla vyvázána v chemické reakci. 
Tímto byl urychlen proces zhutnění suspenze, její zatuhnutí a přenos zatí�ení 
z horninového masivu na nově postavenou obloukovou výztu�. 

 Vaky byly zhotoveny z geotextilie, schválené pro pou�ití v dolech s nebezpečím 
výbuchu. Pro snaz�í manipulaci a lep�í mo�nost uspořádání vaků ve volném prostoru 
byly pou�ívány vaky o rozměrech 0,5 m x 0,5 m x 1 m,  0,5 m x 0,5 m x 1,5 m,  
 0,5 m x 0,5 m x 2 m a pro velké výlomy 1 m x 1 m x 1 m. V�echny vaky byly vybaveny 
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kotevními poutky v�itými do strany krat�í základny pro mo�nost jejich uchycení a fixace 
ve volném prostoru, hlavně v kavernách za bočními oblouky. Do stejné základny byl v�it 
i plnicí rukávec, který svým průřezem odpovídal průměru plnicí hadice a zároveň plnil 
funkci samouzavíracího ventilu. 

 Po prvních zku�enostech byly vyřazeny míchačky Z � 170 a potřebná směs míchána jen 
v domíchávači. Touto úpravou se sní�ila i plnicí vý�ka a tím i pracnost. Soustava 
čerpadlo � míchačka byla instalována do vzdálenosti cca 10 m od čelby zmáhání 
z důvodu snadného dorozumívání mezi obsluhou míchačky a pracovníkem u plněného 
vaku. Obsluhu míchačky zvládli 2 pracovníci, 2 pracovníci vkládali a plnili vaky  
za výztu�í. Podle velikosti výlomu bylo na 1 bm postupu úpravy překopu spotřebováno 
10 � 12 vaků, do nich� bylo začerpáno cca 2 100 � 2 500 kg suché směsi smíchané 
s příslu�ným mno�stvím vody. Ve zvlá�ť velkých výlomech bylo za jednu směnu 
spotřebováno a� 30 vaků a a� 9 000 kg suché směsi. 

 
 
3. Zesílení obloukové výztu�e v upraveném úseku (příloha č. 3) 

Pro zaji�tění vět�í tuhosti a lep�í směrové stability nově postavené obloukové výztu�e 
byly její oblouky podélně vzájemně svázány dvěma tahy rovin TH 29, instalovanými  
ve vý�ce cca 1,4 m nad počvou díla. Ka�dý oblouk nové výztu�e byl s tahem rovin spojen 
speciálním �ikmým spojem LKW 29/29. Tah rovin TH 29 byl následně přikotveny 
k hornině zavrtáním dvojice injektá�ních kotev R 25 (zainjektovaných organicko-
minerální pryskyřicí) a spojkou TH 29. Toto přikotvení výztu�e do boků díla na hloubku 
4 m bylo provedeno v celém upravovaném úseku s roztečí 2 m. Počva díla byla zpevněna 
v rozích překopu injektovanými kotvami R 25, instalovanými pod úhlem 45 stupňů  
na hloubku 4 m s roztečí 2 m situovanými ve vztahu k bočním kotvám do poloviny jejich 
rozteče. Spotřeba organicko-minerální pryskyřice na jeden vývrt kotvení se pohybovala 
v závislosti na poru�ení okolních hornin od 28 kg do 35 kg. 

 
 
4 Závěr 

Uvedenou metodou bylo ukončeno provedení úpravy překopu v úseku přechodu poruchy 
č. 1 a pokračují práce na jeho úpravě v úseku přechodu poruchy Albrechtická. 
Závěrem je nutno zdůraznit, �e uvedená metoda vyplňování volných prostor vaky 
s cementopopílkovou směsí přiná�í tyto výhody: 

- velmi dobré vyplnění volných prostor díky vysoké tvárnosti vaků vyplňovaných 
tekutou hmotou, 

- rychlé dosa�ení po�adované únosnosti výplňové hmoty, 
- velmi nízká ztrátovost výplňové hmoty, 
- čistý proces � z vaků se vyčeřuje v minimálním mno�ství čistá voda, 
- jednoduchá aplikace díky dopravě výplňové hmoty od čerpadla do vaků hadicí. 

Jednoduchost pou�ité technologie, přiměřeně ni��í pracnost ne� u ručního zakládání nebo 
betoná�e, pomohla, �e osádka � pracovníci firmy BASTAV, si pou�ití technologie rychle 
osvojili a tím zaručili i kvalitní provádění zakládání. 
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STABILIZACE PŘEDPOLÍ RA�ENÝCH KOLEKTORŮ  
OSTRAVA CENTRUM 

 
 

Úvod 

Na semináři v roce 2003 byl prezentován návrh zaji�tění předpolí ra�ených kolektorů v 
Ostravě technologií MONOJET 200. Ta principielně spočívá v kontinuální řízené injektá�i, 
při které dochází k částečnému poru�ení původní struktury zeminy působením paprsku 
injekční směsi (pracovní tlak okolo 15 MPa) a vyplnění mezer mezi zrny zeminy injekčním 
materiálem, s cílem vytvoření válce proinjektované zeminy. Injektá� probíhá současně se 
zavrtáváním kotevní tyče typu TITAN do zeminového prostředí. Injekční směs je 
dopravována z vysokotlakého čerpadla tlakovou hadicí do vrtacího kladiva, odkud proudí tyčí  
k vrtací korunce osazené speciálními tryskami. Injekční směs je tlačena přes tyto trysky do 
okolního prostředí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době je vyra�ena převá�ná část kolektoru v úrovni I. lávky a tak se mů�eme 
podělit o zku�enosti, získané při stabilizaci předpolí pro firmu SUBTERRA a.s.. 
Ra�ba kolektoru Centrum je realizována převá�ně v podmínkách zvodnělých �těrkopísků, 
případně zčásti ve vrstvách náplavových hlín.  
 
Vlastní průběh prací 
Realizace ochranných de�tníků začala v polovině měsíce dubna na čelbě postupující z 
�achtice E, následně byly práce roz�ířeny o čelby v �achticích F a D. Práce byly prováděny 
společnostmi  CarboTech - Bohemia s.r.o. a I.S.I. s.r.o., od poloviny měsíce srpna 2003 ji� 
pouze společností I.S.I. s.r.o.. 
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Pro vrtání z �achtic byl pou�it jednoramenný vrtací vůz na kolovém samohybném podvozku 
typového označení BWA-3, osazený vrtací lafetou MORATH SK 25 a hydraulickým 
kladivem MORATH HBL 21.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

       Vrtací kladivo MORATH HBL 21                Průběh vrtání na čelbě díla 

Pro injektá� byly pou�ity aktivační míchačka pro přípravu směsi včetně zásobníku směsi a 
vysokotlaké čerpadlo firmy HÄNNY ZMP 826 a později také vysokotlaké čerpadlo firmy 
GERTEC . 
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profil P4
VZOROVÝ PŘÍČNÝ  ŘEZ KOLEKTOREM

ZAJI�TĚNÍ PŘEDPOLÍ RA�BY KOLEKTORU TECHNOLOGIÍ MONOJET 200
A

`

PODÉLNÝ ŘEZ A-A`

překrytí = 1427 mm

1. LÁVKA

A

2. LÁVKA

1. LÁVKA

2. LÁVKA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      HÄNNY ZMP 826 � příprava injekční směsi 
 
 

V�echna strojní zařízení pou�ívaná během provádění prací v tubusu kolektoru byla schválena 
pro prostory se zvý�eným nebezpečím výbuchu metanu (SNM 2). 
 

Práce byly prováděny dle následujícího schématu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro injektá� je pou�ívaná injekční směs JETBLEND. Jedná se o prefabrikovanou injekční 
rychle tuhnoucí směs speciálních cementů a přísad, která se vyznačuje vysokým nárůstem 
pevnosti.  
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Vlastnosti: 
 

! vodní součinitel (voda : pevná látka) -  0,6 
! maximální velikost zrna   -  0,3 mm 
! začátek tuhnutí za míchání  -  45 minut 
! dynamická viskozita suspenze -  < 200 mPas      

 
    
Pevnostní parametry samotného přípravku min.: 
 
 
 

 Doba tuhnutí Jednotka 4 hod. 8 hod. 24 hod. 
 Pevnost v tlaku  MPa 5,0 7,0 10,0 
 Pevnost v ohybu  MPa 1,0 1,5 3,0 

 
 
Pevnostní parametry geokompozitu s pískem min.: 
 
 

Doba tuhnutí Jednotka 4 hod. 8 hod. 24 hod. 
Pevnost v tlaku MPa 8,0 13,0 17,0 
Pevnost v ohybu MPa 3,0 4,0 4,5 

     

              (Laboratorní výsledky získané při teplotě 20 °C, vodním součiniteli 0,6 a s normovaným pískem.) 
 

Vý�e uvedené pevnosti proinjektovaného geokompozitu materiálem JETBLEND a nárůst 
těchto parametrů v čase, umo�ňuje bezprostřední zahájení dal�í ra�by prakticky ihned po 
ukončení injektá�ních prací.  
 
V průběhu prací se v�ak objevil souhrn problémů, který nás vedl ke změně technologie. 
V prvé řadě to byly problémy s vrtacím vozem BWA � 3. Jeliko� �achtice byly vybaveny 
zvedacím zařízením pouze na hmotnost kontejneru s hlu�inou, bylo nutné v�dy zajistit pro 
popu�tění a vyzvednutí z kolektoru výkonněj�í jeřáb, co� se ukázalo jak organizačně tak i 
finančně náročné. Dal�ím problémem byl pohyb vrtacího vozu na neupraveném koleji�ti a 
v neposlední řadě také poměrně zdlouhavé manipulační časy při přestavování lafety s vývrtu 
na vývrt.  
Z těchto důvodů bylo vrtání vrtacími vozy nahrazeno vrtáním pomocí pneumatických 
vrtacích kladiv NVK 03 na pneumatický podporách. Vrtání nedosahovalo výkonu 
hydraulický soupravy MORATH, ale v souhrnu jednotlivých pracovních úkonů vedlo 
k časové úspoře. 
Po úvodních dvou týdnech injektá�í se projevila konstrukční závada na obou pou�ívaných 
soupravách HÄNNY. Čerpadla se zasekávala v krajních polohách, v důsledku čeho� 
docházelo k přeru�ení injektá�e, tedy i vrtání, a často k zatuhnutí injekční směsi 
v zásobnících. Bohu�el firmě HÄNNY se podařilo odstranit tuto závadu a� po uplynutí 14 
dní. Tento fakt nás donutil pou�ít variantně náhradní čerpadla, která v�ak nedosahovala 
po�adovaného injekčního tlaku. To ve svém důsledku vedlo k  nepropojení jednotlivých 
pilířů ochranného de�tníku a k nutnosti zmen�ení roztečí vývrtů. 
Ve srovnání s velmi dobrým výsledkem při pou�ití technologie MONOJET 200 na vytvoření  
stabilizační prstenec po obvodu �achtice D,  nebyly výsledky dosa�ené při horizontálním 
vrtání tak přesvědčivé. Mimo jiné k tomu se na této skutečnosti podepsal nedokonale 
provedený nástřik čílka kolektoru, ať ji� co se týká vrstvy nástřiku nebo také doby tuhnutí 
tohoto nástřiku. Také zde docházelo ke značným časovým ztrátám.  
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Změna technologie 
Vý�e uvedené problémy (zejména obtí�e s čerpadly HÄNNY) a napjatý harmonogram prací 
nám neumo�nil dopracovat technologii MONOJET 200 k v�eobecné spokojenosti a donutily 
nás ke změně technologie. O důvodech, které nás vedli ke změně vrtání jsme se ji� zmiňovali. 
Tato změna v�ak vedla také ke změně systému injektá�e. Oproti technologii MONOJET 200, 
kdy obě pracovní operace probíhají současně - vyvrtání vrtu do po�adované hloubky a 
vysokotlaké injektá�e zeminy � jsou nyní nejprve odvrtány v�echny vývrty a injektá� je 
prováděna následně.  
Dosavadní zku�enosti potvrdily, �e nelze ponechat pilíř zeminy bez výztu�e.  Změněno bylo 
pouze vrtné schéma, kdy se střídají perforované injekční tyče TITAN a perforované injekční 
jehly. Tyto prvky s perforací co 1000 mm jsou pou�ívány v�dy ob jeden vývrt, perforace je 
prováděna za účelem zaji�tění proinjektování zeminy v celé délce pilíře.  
Spotřeby injekční směsi JETBLEND činila 123 kg na 3,5 m dlouhý prvek. V případě silně 
zvodnělých pasá�í je  pou�ívána injektá� velmi rychle reagující polyuretanovou pryskyřicí 
Beweseal W s katalyzátorem Bevecatem X, který slou�il k urychlení reakce. Spotřeby tohoto 
materiálu činí 7,5 kg/vývrt. Tak lze velmi jednoduchým způsobem reagovat na změnu 
geologických podmínek, ani� by bylo nutno měnit celou technologii. 
 

ZAJI�TĚNÍ KLENBY 

MĚŘÍTKO 1:25

Úhel vrtání = 11°      Vzdálenost závrtného bodu od posledního zabudovaného oblouku ASTA ~300 mm

PODÉLNÝ ŘEZ OSOU KOLEKTORU

PERFORACE
MĚŘÍTKO 1:10

PERFORACE KŘÍ�OVÁ KORUNKA

1. LÁVKA

7 pilířů vyztu�ených TITAN 30/16 dl.3,5m  +  6 pilířů vyztu�ených trubkou 1/2" dl.2,0m 

Podle okam�ité geologické situace, případně podle po�adavků vy��ího dodavatele, např. 
v kritických úsecích ra�by, kde byla stabilita ra�eného díla negativně ovlivňována  zvý�eným 
dopravním provozem na povrchu a v úsecích kde bude v důsledku ra�by ohro�ena stabilita 
stávajících objektů byl prováděný ochranný de�tník doplněn o dal�í pilíře po bocích díla.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
Přes v�echny počáteční potí�e se prokázalo, �e tento upravený způsob zaji�tění předpolí je 
schopen plně zajisti bezpečnou ra�bu. Práce lze provádět bez velkých nároků na strojní 
mechanizaci a technologie umo�ňuje pru�ně reagovat na aktuální změny podmínek ra�by.  
Stále je před námi úsek ra�by ve  zvodnělých píscích (pokud bude zasti�eny), který znovu 
prověří připravenost jak vy��ího dodavatele, tak i firem, které budou provádět v tomto úseku 
zaji�tění stability nadlo�í a předpolí kolektoru a samozřejmě i vlastní ra�bu. 
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FIBER REINFORCEMENT MATERIALS: NEW DEVELOPMENT IN 
POST-TENSIONED ANCHORS 

 

ABSTRACT 
In this paper will be shown the application of GFRP and CFRP materials in post tensioning. 
and soil nailing. FRP materials have some advantages in respect of steel that will be analysed 
here. Some real applications are mentioned with support of pictures. Here we will limit to 
speak about the use of these materials in geotechnical applications. 
 
 
INTRODUCTION 
When we talk about GFRP and CFRP we usually mean Glass Fibre Reinforced Plastic and 
Carbon Fibre Reinforced Plastic materials. Briefly this indicates material composed by fibres 
immersed in polymeric matrix. 
 

 
 
The matrix, in this case, has the function of protection for the fibres, but above all act as 
interface with external materials and fibres, helping to transmit uniformly the forces from the 
outside to the fibres. Here a first problem appeared to the users: the matrix used is smooth and 
so the product adherence with the external material is very low. The adherence, or better the 
bonding, is very important in geotechnical applications, so first of all the manufacturer 
focused to eliminate this problem. At the beginning was followed the path used for steel, it 
means giving corrugation to the external surface of the product (mainly rods); this opened 
other problems of which the most important was the looseness of tensile strength applying the 
corrugation. Now there are different cross sectional shapes (square, round, solid hand hollow) 
and deformation system (exterior qound fibres, sand cotaings, corrugation).Sireg opted for the 
way of using quartz sand during manufacturing process so that the matrix looked like 
something rough. After different adjustment and test a perfect roughness was found and the 
rods, so treated, give the best bonding with the external material to which they are applied. 
After solving this issue the use of FRP rods started above all in tunnelling, where Glass FRP 
rods were and are still used as nails to support the front excavation. Sireg, which is a leader in 
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production of FRP materials for this kind of application, decided to add something new 
starting to manufacture flat bars. In respect of rods flat bars have more surface for adherence 
giving a better bonding and till certain thickness they are quite flexible to be rolled. This 
opened widely the market of tunnel core reinforcement where very often the length of nails is 
around 20-24 meter. With flat bars rolled and delivered in coils all transport problem were 
solved and the door, for using this material in tunnelling, opened. The long flat bars solved 
also the problem of coupling, as coupling represent always the critical point for FRPs. This 
because to thread a rod (obviously it is not possible with a flat bar) means to cut part of it, in 
other words cut some fibres that are cast in the matrix longitudinally. This causes a loose of 
strength of the rods, as parts of the fibres, which give the tensile resistance, are broken. Then 
the coupler acts on the thread, which is composed of series of cut fibres, which don’t have any 
resistance. The coupler usually doesn’t support more than 100 kN, so it is possible to 
understand that couplers are the weakest point of a series of rods joined together. 

 
Raticosa tunnel – Italy High Speed Railway 
 

 
Flat bars rolls 
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Carbopree® rods 16mm –Sunderland (UK) soil nailing 

 
ADVANTAGE AND DISAVANTAGE IN USING GFRP AND CFRP  
Now the latest application of these materials, despite of in civil engineering application for 
concrete strengthening, are post-tensioning and soil-nailing. Here will be explained the reason 
which would lead the contractors and engineers towards the use of GFRP and CFRP. 
The advantages are different if we refer to Glass FRP or Carbon FRP.  
Mainly Glass FRP rods/bars are used as temporary because of creep problem that limit the 
durability. They have the advantage of being very light compared with a similar resistant steel 
rods and above all, very important in temporary anchors, could be crashed very easily after 
their use is finished. Sometimes, today always more often, in temporary anchoring is required 
something removable because further excavation could be done afterwards. This is very 
frequent in project performed in the city, where the space is always more limited. Using steel 
rebar means use removable anchors, very expensive and requiring additional removing work 
for the workers, with lost of additional time and more expenses for the client. Using Glass 
fibre rods/bars this wasting time is not necessary as, once placed, they could be left in place 
and in case of future excavation they could be crashed with normal means of excavation 
(excavators, roadheaders, blasting etc.). Than you can imagine the advantage of handling an 
anchor 24mt long weighing 64 kilos and having 900kN of breaking load, with one in steel 
which as, for the same resistance, a weight of approximately 160Kg! The limit of GFRP is the 
durability: it is limited to temporary use, or better, some reduction factors, should be 
considered in relation to the duration of the project, ground condition and stressing ratio. 
Carbon FRP has its main features in durability: there is no acid, alkali or other solutions that 
can corrode this material; even the electricity, that could affect in time the steel, doesn’t cause 
any change in the characteristic of CFRP. The potential of this material is very very high. 
Consider one Sireg Carbopree ® rod ∅ 16mm has a tensile strength of 460 kN and a weight 
of 340 gr/mt: even better than glass fibre products. This material is foreseen to have a 
durability of more than 100 years.  
The main issues using FRP in these applications are related to the way of tighting and pulling 
the FRP and to the lack of acknowledgement, from the side of engineers, of the design 
principles that should be used for these materials. Yes because you cannot simply substitute 
the steel with glass or carbon fibre elements as different material with different behaviour and 
different characteristics (modulus of elasticity, stiffness, creep shear strength etc). So the  
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calculation should be done on different basis considering different safety factors. We can rely 
for design, on the ACI440 guidelines, which speaks about the characteristics and behaviour of 
FRP materials, but more much in relation with concrete reinforcement; then we have a draft 
from JSC, CHBD of Canada, FHA of USA and Eurocode. The main problem is that there is a 
lack of real application apart from test conducted by Universities and Authorities. A 
consegquence is a certain scare from the engineers to specify the material in the project 
papers: is quite difficult to change from well known product used for long time, such as steel, 
to another quite unknown which don’t still have, above all in term of durability, lot of done 
project as witness of its good performances. 

 
Handling of Durglass® 24mt long structural element - Tartaguille tunnel (FR) 

 
The big issue in post-tensioning with FRP materials is the blocking system. This because the 
FRP materials cannot be treated like a normal steel anchor rebar or strand. In case of rebar 
there is a nut that allow the stressing of the bar and has the function of blocking the rebar to 
the needed load too. In case of strands usually there is a bearing plate, which has lodgement 
for conical wedges system for each strand. 

 
Conical wedges system with carbon fibre flat bar 40x5mm - London soil nailing 

 
Applying this two system to FRP rods/flat bars means limiting very much their potential; 
because in the first case is needed a threaded rod (not possible on the flat bar) and as 
explained before this reduce a lot the resistance of the rods; in the second case the conical 
wedges system act in compression on the rods/flat bars crashing in that way the fibres when a  
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certain load is achieved. This because the resistance of FRP materials in compression is about 
1/5 of the total tensile strength. Usually conical wedges system is used in case of soil nailing 
with no post-tensioning or in post-tensioning when the load to be achieve is limited: till now 
Sireg was successful to reach load of about 30tons with conical wedges system, but this with 
the bigger rods/flat bars, as the resistance to the compression vary in relation to the thickness. 
To avoid this problem Sireg decided to follow another way. The FRP materials best 
performances are obtained in traction, so Sireg designed a blocking system following the 
principle of the anchors: try to create a bulb outside the soil in which the FRP are cast. In that 
way the FRP always work in traction and the friction with the cast material grant the blocking 
of the FRP rods/bars. At the end of this, that we can call tube, there is an adaptor for a steel 
rebar which will be used to pull the system, by means of a hydraulic jack. 

 
Blocking system with Glasspree® flat bars system: Ultimate tensile strength 800 kN 

 

 
Pulling system in connection with new blocking system 

This system is very suitable above all considering the weight of the anchor and the pulling 
system that is the same used for steel rebars. Another advantage of this kind of anchors is 
flexibility, which allows moving also in place where the space is limited. 
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APPLICATION 
Till now Sireg did about ten application of which the most important is the soil nailing of 
Sunderland in England, where about 45km of Carbopree® rods 16mm were applied. In this 
case no stressing was applied to the nail because its function was only the stabilisation of 
slopes aside an ancient and dismantled rail track. The formation level had to be one meter 
lower to allow the overhead electrification. It was decided to construct steep sided slopes, but 
as their angle was too great than the angle of friction of the natural material, a certain slope 
stabilisation have to be provide. Another concern was the durability required: more than 100 
years, obtained in presence of currents induced by the metro tracks. This require a double 
corrosion protected steel rebars very heavy, expensive and requiring a bigger hole for placing. 
The client decided for carbon fibre because it didn’t act as unwelcome earth for the currents; 
the contractor was very happy to have something to handle very light: one 7mt carbon nail 
should be handled on an hand, without requiring crane or excavator to raise it up till the 8mt 
of the nails upper line. So the workman power required was also limited and the insertion of 
the nails was very fast and the cost finally was half the one foreseen in case of steel nail! 

 
Inserting 7mt Carbopree® 16mm rod – Sunderland (UK)soil nailing 

Another soil nail, in different soil, was the one performed in Mahon isle, where some rock 
stabilisation should be done in face of the turistic harbour. The job had to be done near the 
high season, very quickly and above all without spoiling the landscape with enormous 
machines and mess that a job site can take with it. The carbon fibre in this case was again the 
best solution: scaffolding with little drilling machine and resin cartridges for injection 

 
Inserting of Carbopree® rod 16mm in the rock – Mahon island (ES) soil nailing 
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For what concern the FRP post-tensioned anchors, Sireg already supplied some job sites: the 
most important were in Russia and Greece. In both cases the main reasons of using FRP post-
tensionable anchors, had to be looked into the need of having something that could be crashed 
afterwards. In Russia they used post-tensionable anchors in glass fibre on the side of the 
tunnel. A second tube aside should be done afterwards, so was necessary to use something 
removable, if in steel, or something easy to be crashed. Glasspree® flat bar seemed to be the 
best solution, but a certain stressing had to be applied to the anchor. Sireg proposed its system 
and prepared the anchors 24mt long with an ultimate load of 800kN in its factory. 

 
Anchor 24mt long preparing 

 
In Greece the customer had to secure, temporary, the slope during the work of preparation for 
the tunnel entrance. Here also the main requirement was something that should be crashed 
without any problem during future excavation. Sireg proposed a system similar to the 
previous with an alternative for the pulling. In the following picture you can see that the steel 
tube is threaded outside so that a bolt could be used to pull and tight the anchor. 

 
Anchor with nut for stressing and blocking 
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The same blocking system was used to secure the steel ribs during the Iselle elichoidal tunnel 
(within Italy and Switzerland) enlargement. 

 
Anchor testing – Elichoidal tunnel – Iselle (Italy) 

 
CONCLUSION 
As could be seen, some important steps have been done on the way of post-tensionable 
anchors in FRP materials, but it is true that some more have to be done. Like for all new 
technology at the beginning the process is quite slow, the lackness of information obliged the 
manufacturers to make lot of test before achieving the correct acknowledgements about the 
behaviour of the new material in different conditions. Sireg in this field has the advantages to 
be one of the first that began to work with FRP materials in geotechnic. Our 
acknowledgement of these materials come from a long experience and this help us for 
example in introducing in Italy the use of FRP materials for concrete reinforcement. 
FRP materials should be, for sure, very suitable, for their characteristics, in construction and 
geotechnic, but their acknowledgement is quite new so the applications are, very often, due to 
the more open minded engineers which, attracted from new technology, see the occasion of 
doing a innovative and prestigious project. Sometimes the clients consider these materials 
only very expensive because used mainly in Aerospatial construction, without seeing the 
advantages in applying them on their projects. 
Finally we can say the main aim, at the moment, is to take to the eyes of the engineers and 
clients the advantages of using FRP materials; being sure they understand very well their 
characteristics. 
Guidelines for using of FRP are becoming more popular; University are investing lot of 
money in doing test and growing up the students, so it is reasonable to say in brief time we 
will be able to see more and more real application of these materials. 
Finally we can say that some steps more should be done before FRP reach the same 
utilisations they have in other field: Aerospatial, Automotive, Naval and Sport. 
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DSI HOLLOW BOLT ANCHORS SUPPORT EICHELBERG TUNNEL 
 
In connection with the new construction of federal highway A71 from Erfurt to Schweinfurt, 
the Eichelberg Tunnel has been under construction in the Suhl section since early March 
2003. The tunnelling works are to be completed by the end of July 2005, whereas the overall 
new section of the A71 is to be completed by 2006.  
The Eichelberg Tunnel JV completely prepares the project, approval and working drawings 
for the tunnel. 
The tunnel consists of two 1,100 m long tunnel pipes with an excavation section of about 93 
m² each for a two-lane highway. The driving lanes have a total width of 8 m and 1 m wide 
emergency sidewalks on both sides. Two walkable and one drivable crosscut between the two 
tunnel pipes serve as escape routes. Both pipes have a breakdown bay in the center of the 
tunnel. 
To operate the tunnel, a service building North and a sub-center South are required as 
additional structures. 
As a preparatory measure, first in the North and subsequently in the South, entrance sections 
are supported with shotcrete, ground anchors and soil nails  as excavations for the portals and 
as plain front walls for the tunnel entries. Subsequently, the tunnels are headed beginning 
from the North portal using the shotcrete tunnelling method. Having driven the South 
entrance section, two additional headings are driven from the South portal as opposite 
drivings. 
 
Depending on the rock classification, the three and four part tunnel arcs are spaced between 
0.75 m and 1.75 m. The anchor systems comprise SN anchors 25 mm dia. and hollow bolt 
anchors R32N in anchor lengths from 4 m to 6 m according to the rock properties. The 
working face is supported with tubes 42.4 mm dia., ramming bars 28 mm dia. or self-drilling 
spiles, each 3.5 m to 4 m long. 
After the breakthrough of the tunnel, the side walls and floor were driven backwards and 
subsequently lined with an internal leaf, with the tunnel being essentially built as a vault with 
a bench and only getting a floor vault in worse areas.  
In the regular area, the internal leaf is constructed in two steps: first with a bench or a 40 cm 
thick reinforced floor vault cast with B35 waterproof concrete and subsequently with a 35 cm 
or 40 cm thick reinforced vault cast with B35 in block lengths of 12 m. In the entrance areas 
the internal leaf thickness is increased to 60 cm, with block joints being executed as press 
joints. The concrete used has a high frost resistance. 
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 strand anchors at south portal                 north portal 

 

             
      installation of self drilling anchors       installation of self drilling anchors 

 

              
         installation of self drilling anchors 
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Stabilization of the rockfall at the B99 Katschberg federal road, Carinthia, 
Austria 
 
On 31.12.2002 a rockfall with a cubage of about 6,000 m³ occurred at the B99 Katschberg 
federal road at km 78.4 in Carinthia, Austria. Fortunately, nobody was hurt. In addition, about 
2,000 m³ of rock had to be blasted off subsequently.  
The causes for the rockfall were described as follows: 

• the existence of a distinctive, mechanically effective fault structure with loosened rock 
subsoil led to the reduction of the mountain stability; 

• strong weathering of rock in some areas; 
• Passing of mountain water through the loosened rock subsoil and hydraulic crevasse 

water thrust connected therewith as well as frost blasting near the surface; 
• superimposed load due to overburden loose sediment; 
• sliding off at an average inclination of 40° to 50°.  

The stabilization concept required the specific application of fixing and sealing measures such 
as nailings, nailed (simple or double reinforced) shotcrete areas, concrete sealings, retaining 
walls as well as in-situ concrete ribs and beams back anchored with permanent strand 
anchors. In addition, correspondingly dimensioned barriers such as elastic stone barriers and 
gravity walls were erected. The stabilization measures were accompanied by a geotechnical 
surveillance and control concept with 2 inclinometer drillings each 40 m deep, surface 
measuring points and pressure cells in order to detect stronger movements at an early stage. 
Since the bench edge of the rockfall was located in the immediate vicinity of the A10 Tauern 
Expressway, the most important north-south connection between Germany and Italy/Slovenia, 
the execution of the stabilization measures had to meet special requirements. As scheduled, 
construction time was 6 months, whereby one lane of the B99 federal road remained open to 
traffic.   
 
DSI Salzburg delivered about 1,350 m permanent DYWIDAG Strand Anchors with 4- and 5-
0.6" prestressing strands St 1570/1770 N/mm², ranging between 19 and 31 m in length, about 
500 m DSI Hollow Bolt Anchors with accessories as well as about 2,400 m GEWI steel with 
accessories as stabilization means. 
 

             
 Rockfall at B99 federal road    Rockfall at B99 federal road 
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   loosened rock subsoil      weathered rock 

 

             
           weathered rock         bar anchored beams 

 

 

             
          nailed shotcrete                           construction of gravity wall 
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 nailed shotcrete area                      bench edge near highway A10 
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SILICATE FOAMS - A HELPFUL TOOL 

IN THE STABILISATION OF OLD MINING STRUCTURES NEAR THE 

SURFACE 
 
Abstract 
 
In old mining areas, such as the Ruhr District, often cavities close to the surface, originating 
from past mining activities, can be found. Only some of them are listed in the survey docu-
ments. There is the danger of roof breaks extending to the surface. Also when these zones 
have to be worked through by new subterranean constructions, e.g. tunnels, they present a 
major problem. When filling these cavities with hydraulic binding grout, there is the risk, that 
it might flow away without control and a complete filling cannot be taken for granted. This 
can be prevented by putting up barriers from extremely fast setting foam as e.g. WilkitFoam 
T, as it is reported here in the case of tunnel Berghofen in the south east of Dortmund. 
 
Another case is reported from the Salines des l’Est in Lorraine, which were closed down in 
1958. In 100 m depth, some major roof breaks occurred. There was the risk that they might 
extend to the surface. Roof breaks and subsidence could be halted by filling the cavity with 
WilkitFoam T. 
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A) Case Dortmund Berghofen 
1. Introduction 
Looking back into the history of coal mining started in zones where the coal seams are show-
ing on the surface. Mining followed these seams into greater depths. 
So at the beginning of coal mining in the German Ruhr District, the activities were restricted 
to the valleys south of the Ruhr river. Around 1800, mining activities undercrossed the Ruhr 
and around 1840 they reached the so called Hellweg zone, i.e. the line Duisburg, Essen, Bo-
chum, Dortmund. Here the overburden is already 50 m. From here, the seams are dipping fur-
ther to the north, and thus, mining now operates in a depth of 1200 m on average. 
Refilling of the excavated voids was done only occasionally, so in the recent past not only 
subsidence but also caving in to the surface occurred, caused by consecutive breaking of the 
strata extending to the surface.   
A major and spectacular break occurred in Bochum-Wattenscheid in January 2000. Some 
roads and mined out zones have collapsed. Cars, a garage and other things disappeared in the 
depth. Afterwards, the whole spot was filled with cementitious grout. 
So if you are planning construction work in this area, be that a house with excavations for the 
basement or be that a tunnel, an examination of the ground is required or at least an inspection 
of the survey documents. 
 
2.   Situation on site 
The construction project described in the following is the ground treatment prior to  a tunnel 
drivage in the south east of Dortmund, and thus in an area of 150 years mining history and 
small overburden rock. 
In Dortmund-Berghofen a road tunnel for the new national road B 236 was planned in under-
ground construction with an excavated cross-section of 205 m² and a total length of 685 m. 
From mining documents it was known that in this area coal mining was carried out in the 
years 1844 to 1957. Therefore one had to be aware of cavities which, partially, had been 
closed by breaks and caving material. A series of steeply inclined seams of approx. 1 m thick-
ness and consequently the mining  roads following these seams run perpendicular to the tun-
nel axis. 
After checking all documents, a tunnel design was recommended with a safety pillar of 40 m 
diameter around the alignment axis. Numerous sets of boreholes were drilled, in the first place 
in order to investigate the ground zone around the future tunnel and to explore the cavities and 
subsequently to fill and consolidate these zones by cement injections. 
 

As presumed, they found that the void zones extended by far the zone to be treated actually. 
So there was the risk that cement grout could flow into cavities beneath and beside causing 
uncontrollable loss of material and time. In order to provide a containment for the cement 
grouting, all larger cavities in the border  zone of the area to be treated were to be sealed by a 
high foaming and fast setting foam. 
 
3. Material Characteristics WilkitFoam 
CarboTech Fosroc has suggested to use WilkitFoam for this problem. We call it a silicate or 
silicate isocyanate foam. It is a two component material consisting of, basically, sodium sili-
cate und isocyanate i.e. diphenylmethane diisocyanate. The reaction of isocyanate and water 
leads to the formation of Carbon dioxide gas which brings about the foaming. In this case it is 
partially absorbed by the chemical reaction with sodium silicate. 
 
Within seconds, it produces enormous masses of foam. In field applications, the foam factor 
ranges between 20 and 40, under laboratory conditions it reaches even 60 to 90. 
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Due to the low density of the foam, the mechanical properties of the foam are rather low.  If 
the foam is applied in a confined volume or if a cured foam is re-injected, the foam rate de-
creases and the strength increases. 
Fig. 1 shows a plot for a triaxial compressive test with the foam factor 10. The foam under-
goes considerable deformation with pressure. A part of the deformation is elastic, another part 
plastic, i.e. irreversible deformation. With foam factor 10 and at 0.5 MPa stress it has got a 
linear deformation of 15 %. 
 
But this is sufficient to keep the cement grout in place. And it is fast enough to cure in the 
place where it is pumped without running into distant cavities. It may be sprayed as well. 
The foam has a very good chemical resistance. It has been checked for its environmental im-
pact on groundwater with excellent  results. 
 
Wilkit Foam is processed with the same equipment as standard two-component polyurethane 
grouts. A dual pump conveys the components to the place of the application. There, the com-
ponents are joint and mixed by a static mixer. Normally the resin mix is injected into a drill 
hole; the injection pipe is fixed inside the hole by a hydraulically inflatable packer.  
 

Since WilkitFoam is a very fast setting material, it may be sprayed onto surfaces as well. Us-
ing a spray nozzle and adding air into the mixed resin  provides the best foam structure. Be-
cause of the possible formation of isocyanate aerosols, however, this method requires the per-
sonnel to wear a full face mask. 
 
4.  Performance of the Works in DO-B 
• Preparation 
As a first measure, several drillhole fans were drilled with 100 mm diameter, the angles rang-
ing from 45° to 90°. They went down to 60 m depth. The upper ten mtrs. were cased, the 
lower sections were drilled through reasonably stable strata. Altogether, approx. 11500 metres 
running were to be drilled, the total void volume to be filled was assessed at 3500 m³.  
 

In August 2001, the exploratory drillings were started. In the critical zones the original drill-
ing pattern of 20 m centres was made narrower to 5 m centres.  
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Fig 2 shows the tunnel to be built and the still existing system of seams with the old mine 
roads  and the shaft going down into the 100 m zone as well as the drillings for explorations 
and grouting. 
 
• Injection measures 
The boreholes which were drilled first, hardly gave any indication that there were areas with 
friable strata or even cavities. But shortly afterwards zones with loose rock and soil were 
drilled through and even cavities. By the end of September, the injections were taken up.  
 
On a hoist approx. 60 m of conveying hoses were applied, which if necessary could be low-
ered  into the hole optionally. 
  
Due to the high reactivity, the resin components have to be conveyed by separate hoses, 
merging only shortly before the outlet in a slim Y-piece followed by a static mixer and an 
inflatable packer. Mixing tube and packer are left in the borehole, whereas the hoses and the 
Y-coupling can be retrieved by using an unlocking device and a steel towing rope.  
 
The boreholes with diameters of 100 mm in the upper section and 86 mm in the lower section, 
had to be  cased over the first 6 m. The rest of the hole was stable enough to lower the packer 
set with the conveying lines almost without problems at a drilling angle of about  45°. 
 
The depth in which the packers were installed was 34 m on average, the maximum depth was 
52 m. The injection rate was between 6 and 9 l/min. The injection pressure at the outlet was 
more or less zero; at the pump it was approx. 80 bar due to the line resistance of 70 m and 10 
mm inner diameter and a low temperature, thus, a high viscosity. The total injection work for 
the 27 boreholes took approx. two weeks. 
 
After the foam barriers had been placed, the filling work with cementitious grout could pro-
ceed as planned. 
 
In the meantime, a second project in Bochum, a neighbouring city to Dortmund,  on a site for 
the road L 705 has been realised 
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B) Cavity Filling at the Salines de l’Est (Lorraine) 
1. Introduction 
In Lorraine, there has been a lot of ore and salt mining. Nowadays, all the mines are closed. 
The Salines de l’Est closed their salt mine in Varangeville in 1958. The workings were in 
approx. 100 m depth, the winning method was room and pillar. That means that the salt was 
excavated, and the excavated void was kept open by pillars from salt of several meters width. 
Shortly after the closure of the mine, a major roof break occurred with up to 10 m height. The 
total volume was estimated at 450 m². The authorities were concerned that the strata above 
might move and water could enter the mine and wash away the salt pillars. Consequently, the 
whole area on the surface would subside and cause unforeseeable damage. 
That is why they decided to refill the roof break. WilkitFoam was chosen as the best suitable 

material to achieve this target in a fast and cost effective manner. 

 

2.  Performance of the works in Lorraine 

Due to the low weight and fast curing of WilkitFoam, only lightweight planking had to be 
installed. Foot base of the planks was the heap of debris on the invert. They were set tightly 
up to the exposed roof. The planks were covered with jute bagging. A man hole was left so 
the miners could enter the cavity. 
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Then the foaming work began. First, the jute bagging was sprayed on with WilkitFoam from 
either side. From the inside of the cavity, the foam was installed layerwise. Feeding air addi-
tionally into the injection pipe improved the foam quality considerably. 
 
After filling the majority of the space, long feed pipes were installed up to the top of the cav-
ity and WilkitFoam was pumped in. The remaining open space in the cavity was filled and 
eventually the existing foam structure was penetrated by fresh resin. In this way, a compact-
ing of the foam is achieved and thus an increase of the compressive strength. 
 
 
Conclusion 
There is an abundance of old mine workings close to the surface, be that coal mines in the 
Ruhr area, or salt mines in Alsace and Lorraine or ore and salt mines in the Eastern part of 
Germany or elsewhere. The location and exact position of these roads and mined-out zones is 
not always known by survey documents. For both cases, the application of WilkitFoam pro-
vides a reliable method to fill cavities or to install a plug or confinement for subsequent ce-
ment grouting. So this method can save time and money for the overall operation in tunnelling 
and other projects  
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METAKRYLÁTOVÉ GELY CARBOCRYL 

 
Abstract 

Introduction of metacrylate gel production range named CarboCryl determined for application 

in underground construction as well as in civil construction � sealing of water inflows, sealing 

against soil moistur, sealing of cracks and dilatation joints and for example also for 

stabilisation of non-cohesive soils. To work with mentioned type of grouting material are 

suitable only grouting pumps made in non � corrosive workmanship � Minibooster 5U, 

Booster 10A or Wiwa 14025 Gel. 

 

1. Úvod 

    Ji� na počátku roku 2003 jsme představili jako novinku v na�em sortimentu první 

ze skupiny metakrylátových gelů � CarboCryl Hv. Do konce tého� roku se nám podařilo 

nabídku roz�ířit o dal�í dva typy výrobků z této materiálové skupiny � CarboCryl Wv 

a CarboCryl T. Nyní tak mů�eme zákazníkům nabídnout ucelený sortiment, s pomocí 

kterého je mo�no provádět injekční práce z oblasti utěsňování stavebních konstrukcí proti 

vzlínající vlhkosti, ochrana konstrukcí proti zemní vlhkosti, utěsňování trhlin v betonových 

konstrukcích, utěsňování pracovních spár monolitických betonových konstrukcí, stabilizaci 

jemnozrnných zemin, atd. 

 

2. Charakteristika gelů 

    Metakrylátové gely jsou tvořeny makromolekulami, skládanými z dlouhých řetězců 

molekul. Toto uspořádání vnitřní struktury charakterizuje gel jako viskózně-elastickou látku, 

která má nezaměnitelný vzhled a chování. Výsledný produkt chemické reakce (polymerace) � 

gel, je trvale pru�ný materiál, který má velmi dobré mechanické vlastnosti. Důle�itou 

vlastností gelů je jejich hydrofilní chování, tzn. �e jsou schopny do své struktury přijímat 

vodu, ani� by podstatně měnily své vlastnosti. Tím dochází k nárůstu objemu gelu � bobtnání. 
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Tato reakce je vratná, voda se mů�e z gelu zpětně uvolňovat � dochází ke smr�tění. 

U jednotlivých typů se hodnota bobtnání/smr�ťování li�í. 

 

výdej vody 
(smr�ťování)

přijímání vody 
(bobtnání)

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č. 1 � Princip hydrofilního chování makromolekul metakrylátového gelu CarboCryl  

 

      Metakrylátové gely se aplikují jako dvouslo�kové injekční materiály se smě�ovacím 

poměrem slo�ek A:B = 1:1. Slo�ky A i B se připravují ze základních produktů: 

  A = (A1 + A2) = (metakrylátový roztok + katalyzátor) 

  B = (B1 + B2) = (voda + iniciátor) 

Příprava není slo�itá, potřebné mno�ství jednotlivých slo�ek je dáno balením hmot z výroby, 

potřebné mno�ství vody (slo�ka B1) je vyspecifikováno v Technických listech jednotlivých 

typů gelů CarboCryl. Takto připravené slo�ky jsou přichystány ke zpracování, k němu� jsou 

určena speciální pneumatická dvouslo�ková čerpadla s vodním výplachem. Povaha slo�ek 

vy�aduje celonerezovou konstrukci čerpadel. 

 

3. Výhody metakrylátových gelů 

    Podstatnou výhodou metakrylátových gelů je nízká počáteční viskozita směsi, která je 

velmi blízká viskozitě vody. Pro srovnání: 

  petrolej     0,65 mPa.s  
  voda     1 mPa.s 
  metakrylátová injekční směs 2 � 5 mPa.s 
  polyuretanová pryskyřice  100 � 800 mPa.s 
  med     10.000 mPa.s 
 
Z toho důvodu mají metakrylátové gely velmi dobré penetrační schopnosti podobné vodě. To 

je předurčuje k utěsňování materiálů s jemnou porézní strukturou a jsou schopné dostat se i do 

kapilárního systému injektovaných látek. 

      Praktickou vlastností je mo�nost regulace doby reakce injekční směsi. Úpravou dávkování 

slo�ky B2 (iniciátor) je mo�no ovlivnit délku doby zpracovatelnosti a přizpůsobit se tak 
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aktuálním podmínkám na stavbě. Lze tak připravit injekční směs s velmi krátkou dobou 

reakce (řádově sekundy) pro zastavení přítoků vody, nebo směs s dlouhou dobou reakce 

(řádově desítky minut) pro injektá� málo propustných zemin. Gely CarboCryl Hv 

a CarboCryl Wv umo�ňují toto nastavení provádět přímo na stavbě, CarboCryl T je mo�no 

upravit pouze přímo ve výrobě podle po�adavku zpracovatele. 

 

4. Metakrylátové gely CarboCryl 

4.1 CarboCryl Hv 

      CarboCryl Hv je pru�ně-elastický materiál s mo�ností nastavení dlouhé doby 

zpracovatelnosti a relativní rozta�ností hotového gelu 165%, určený pro: 

! stabilizaci jemně zrnitých půd 

! injektá� trhlin 

! utěsňování cihelného zdiva proti vzlínající vlhkosti vytvořením horizontální clony 

! utěsňování podzemních stavebních konstrukcí plo�nou injektá�í 

! vytvoření plo�né rubové izolace na kontaktu stavební konstrukce se zeminovým 

prostředím 
 

Technická data CarboCryl Hv 
  

Dynamická viskozita směsi 2,46 � 2,66 mPa.s 

Doba zpracovatelnosti* 2 � 30 min 

Doba gelovatění 10 � 40 min 
  

Konzistence pru�ně-elastická 

Barva bílá 

Relativní rozta�nost 165% 

Změna objemu bobtnáním 20% 
 

D
yn

am
ic

ká
 v

is
ko

zi
ta

 

Graf č. 1 � Nárůst viskozity 
při polymeraci gelu 
CarboCryl Hv 

Obr.č. 2 � CarboCryl Hv 
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4.2 CarboCryl Wv 

      CarboCryl Wv je pru�ně-elastický materiál s velmi vysokou relativní rozta�ností 970%, 

jeho� dobu zpracovatelnosti lze nastavit v krátkých intervalech. Je určen pro: 

! utěsnění trhlin v betonových konstrukcích 

! utěsnění pilotových a larsenových stěn 

! utěsnění přítoků z horniny nebo ostění podzemních děl 
 

Technická data CarboCryl Wv 
  

Dynamická viskozita směsi 4,4 � 4,6 mPa.s 

Doba zpracovatelnosti* 15 s � 4 min 

Doba gelovatění 1 � 10 min 
  

Konzistence pru�ně-elastická 

Barva bílá 

Relativní rozta�nost 970% 

Změna objemu bobtnáním 100% 
 

Obr.č. 3 � CarboCryl Wv  
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      Vzhledem ke svým mechanickým parametrům je CarboCryl Wv vhodný pro utěsňující 

injektá�e trvale aktivních trhlin a spár. Pro sanaci rozta�ných spár je vhodné pou�ívat 

upravený CarboCryl Wv Plus. U tohoto typu výrobku je slo�ka B1 (voda) nahrazena 

disperzním roztokem Plus 130801, který zlep�uje vlastnosti standardního gelu CarboCryl Wv:  

! zvět�uje přídr�nost k betonu 

! sni�uje náchylnost ke smr�ťování (gel má sní�ený obsah vody) 

Takto modifikovaný injekční prostředek si jinak zachovává v�echny parametry původního 

typu, není  �ádným způsobem ovlivněna viskozita, doba reakce nebo výsledná průta�nost. 

 

4.3 CarboCryl T 

      CarboCryl T je speciální typ metakrylátového gelu s pou�itím výhradně pro utěsnění 

pracovních spár monolitických betonových konstrukcí přes injekční hadice, vlo�ené do spáry 

před betoná�í (např. systém PREDIMAX ze sortimentu CarboTech - Bohemia s.r.o.). 

Vzhledem k délce doby reakce je mo�no počítat i s opakovanou injektá�í. Dále je vhodný pro 

utěsňování zvodnělých trhlin malých �ířek. 
 

 Technická data CarboCryl T 
  

Dynamická viskozita směsi 4,1 � 4,2 mPa.s 

Doba zpracovatelnosti* 4 � 12 min 

Doba gelovatění 20 � 45 min 
  

Konzistence pru�ně-elastická 

Barva na�loutlá 

Relativní rozta�nost 200% 

Změna objemu bobtnáním 200% 
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Graf č. 5 � Nárůst 
viskozity při polymeraci 
gelu CarboCryl T 
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      CarboCryl T jako jediný z  řady metakrylátových gelů CarboCryl neumo�ňuje regulaci 

doby zpracovatelnosti přímo na stavbě, toto nastavení je v�ak proveditelné přímo ve výrobě 

podle po�adavků zákazníka. 

Poznámka:  * Doba zpracovatelnosti � doba, ve které je nutno aplikovat injekční směs, 

viskozita směsi narůstá nad 100 mPa.s 

 

5. Zkou�ky a certifikace 

    V�echny tři typy gelů CarboCryl byly podrobeny velkému počtu zkou�ek, které prováděly 

renomované zku�ební instituce v Německu. V prvé řadě se jednalo o zdokumentování 

fyzikálně-mechanických vlastností nezávislými zku�ebnami. Dále se provedl velký počet 

zkou�ek, jejich� výsledky dokládají vhodnost metakrylátových gelů CarboCryl pro pou�ití na 

objektech dopravních staveb, podzemních staveb a pro sanaci netěsností aktivních spár 

betonových konstrukcí. Pro zji�tění vlastností gelu bylo sledováno jeho působení na ocelovou 

výztu� v betonových konstrukcích, jeho odolnost proti chemickým činidlům, zejména proti 

naftě, ropě, benzínu, kyselinám a cementovému mléku. Velká pozornost byla věnována 

ekologické stránce � působení vůči �ivotnímu prostředí, hlavně v kontaktu s podzemní vodou 

a pitnou vodou. Byly také provedeny zkou�ky za účelem zji�tění chování gelů v praxi � 

schopnost vytvoření horizontální clony v cihelném zdivu pomocí nízkotlaké injektá�e, 

schopnost vyplnění trhliny v betonové konstrukci, �íření injekčního média v trhlině, atd. 

Výsledky v�ech zkou�ek potvrdily výborné vlastnosti gelů CarboCryl.  

    Mezi významné instituce, podle jejich� směrnic byly gely CarboCryl zkou�eny, nále�í 

Deutsche Bahn AG (Německé dráhy), WTA e.V. (Vědeckotechnická společnost pro sanace 

staveb a péči o památkové objekty), STUVA e.V. (Výzkumná společnost pro podzemní 

dopravní stavby). 
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Obr.č. 5 � CarboCryl Hv � zkou�ky 
provedení rubové izolace 
v propustných zeminách 

Obr.č. 6 � CarboCryl Wv � zkou�ky 
provedení horizontální clony v cihelném 
zdivu proti vzlínající zemní vlhkosti 

Obr.č. 7, 8 � CarboCryl T � zkou�ky injektá�e pracovní spáry monolitické 
betonové konstrukce přes injektá�ní hadici  

    Na základě výsledků uvedených zkou�ek a také doplňkových zkou�ek, provedených v ČR, 

byly metakrylátové gely CarboCryl Hv, CarboCryl Wv a CarboCryl T schváleny 

pro pou�ívání v České republice. Gely CarboCryl Hv a CarboCryl Wv byly navíc schváleny 

pro styk s pitnou vodou. 

 

6. Injekční čerpadla 

    Pro zpracování metakrylátových gelů CarboCryl je nezbytné pou�ívat pouze doporučená 

a schválená čerpadla, která mají celonerezovou konstrukci. Nelze pou�ít bě�ná čerpadla 

na polyuretanové pryskyřice z několika důvodů: 

! nízká viskozita slo�ek metakrylátového gelu neumo�ňuje jejich čerpání 

! agresivita slo�ek by způsobila korozi ocelových částí čerpadla 

! stykem s ocelovými částmi by do�lo ke ztrátě reaktivnosti směsi 
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    Osvědčenými čerpadly pro injekční práce v podzemním a pozemním stavitelství jsou typy 

Minibooster 5U, Booster 10A a Wiwa 14025 R/F. Ve v�ech případech se jedná 

o vysokotlaká pneumatická plun�rová dvoučinná čerpadla se separátním čerpadlem pro vodní 

výplach injekční pistole. Jsou určena pro zpracování akrylátových gelů s poměrem mísení 1:1. 

Jejich konstrukce je velmi obdobná, rozdíly jsou v dosahovaných výkonech, co� určuje 

oblasti jejich nasazení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Typové označení Minibooster 5U Booster 10A Wiwa 14025 Gel 
    

Převodový poměr 
tlaků 

1:20 1:30 1:25 

Max. dopravní 
výkon  

5,4 ltr/min 10 ltr/min 8 ltr/min 

Max. mno�ství na 1
takt 

 60 cm3 80 cm3 80 cm3 

Pracovní tlak 0 � 160 bar 0 � 240 bar 0 � 200 bar 
Potřeba 
jmenovitého 
objemu vzduchu 

250 ltr/min 450 ltr/min 400 ltr/min 

Rozměry �xdxv 50 x 25 x 82 cm 50 x 30 x 100 cm 55 x 50 x 100 cm 
Hmotnost cca 30 kg cca 60 kg cca 47 kg 
Pou�ití Injektá�e malého 

rozsahu: těsnicí 
injektá�e zdiva, 
injektá� trhlin, plnění 
injektá�ních hadic 

Injektá�e velkého 
rozsahu: stabilizace 
zemin, těsnicí 
injektá�e 
v podzemním 
stavitelství 

Injektá�e středního 
rozsahu: těsnicí 
injektá�e zdiva, 
injektá� trhlin, plnění 
injektá�ních hadic 
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FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MO�NÉ ZPŮSOBY SANACE PODZÁKLADÍ 

STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ V LOKALITĚ OSTRAVA 
 
Anotace: 
       
      Cílem publikovaného článku je snaha o předlo�ení faktorů potřebných pro posuzování při 
ře�ení problematiky sanace základové spáry a podzákladí stávajících objektů v lokalitě 
Ostrava. Chceme také poukázat na komplexnost ře�ení dané problematiky s úvahou celé řady 
příčin podmiňujících mo�nosti ře�ení sanace včetně prezentace mo�ného způsobu sanace na 
konkrétním příkladu objektu radniční vě�e Ostravského muzea.    
 
Resumé :  

The Paper is presenting at first some of important factors required for a proper 
assessment of both ground and construction conditions to unable solving remediation 
problems of constructions localized in Ostrava. At the second part the Paper is presenting 
both current problems and possible remediation works at the Ostrava Old Town Hall Tower 
suggested by the UNIGEO a.s. Ostrava specialists. 
 
OBECNÉ POHLEDY: 
 
      Při ře�ení geotechnických úkolů sanace přímého podzákladí v aktivní zóně se nám jeví 
jako nutné, kromě vstupních parametrů, popisujících současný stav konstrukce a charakter 
geologického prostředí podzákladí, také hodnotit historické pozadí objektu. Při analýze 
vzniklého stavu je nutné se poohlednout za historií stavební konstrukce objektu, stavebními 
úpravami konstrukčního systému v minulosti a takté� na historický vývoj geotechnických 
podmínek podzákladí jak přímo pod objektem, tak v bezprostřední blízkosti, jako jsou 
například mo�né poklesy v souvislosti s poddolováním či vlivy povodní atp.. Podrobné 
zmapování historického pozadí objektu do značné míry ovlivní charakter a koncepci 
navrhovaných sanačních prací. 
 
Příčiny podmiňující nutnost ře�ení mo�ných způsobů sanace podzákladí: 
 

1. Stavební úpravy objektu � zvý�ení celkového zatí�ení základové spáry 
 
2. Progresivní kvalitativní změna materiálových charakteristik geologického podzákladí 

 
3. Ovlivnění základových poměrů objektu okolní zástavbou či stavebními pracemi 

v blízkosti objektu 
 

4. Degradace stavebních materiálů základové konstrukce objektu    
      Pro vhodný návrh a následně úspě�né provedení sanace základové konstrukce a 
podzákladí objektu je nezbytné v rámci analyzování stavu komplexně popsat a posoudit 
ve�keré příčiny vzniklé situace. Správná analýza příčin a jejich zohlednění při návrhu 
podstatně zvý�í procento úspě�nosti projektovaného způsobu sanace. 
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ad 1) 
 
      Častým jevem při stavebních úpravách na objektu, předev�ím výstavbou nástaveb či 
přístaveb a tím zvý�ením celkového zatí�ení základové spáry od přití�ení  konstrukcí, jsou 
projevy nadlimitního celkového sedání a zvlá�tě pak diferenciální deformace 
poddimenzovaných základů na kvalitativně proměnlivém geologickém podzákladí. 
 
      Tyto stavební úpravy často podstatně přití�í stávající základový systém, přičem� jeho 
rekonstrukce je v nejednom případě opomenuta či zanedbána.  
 
ad 2) 
 
      Změnou geotechnických poměrů a to předev�ím sní�ením hodnot materiálových 
charakteristik geologických vrstev podzákladí jsou vyvolány převá�ně přirozeně nevratné 
kvalitativní změny, předev�ím u hlinito-jílových méně únosných podlo�ních materiálů. 
Častou příčinu lze nalézt v náhlé přítomnosti vody v aktivní zóně podzákladí. Její fyzikálně-
mechanický vliv na podzákladní materiály geologického prostředí spolu s heterogenní 
stavbou přímého podlo�í a podporou statických či vá�něji dynamických účinků z okolí je 
hlavním negativním vlivem pro napěťo-deformační stav interaktivního prostředí základová 
konstrukce � geologické prostředí podzákladí. 
 
ad 3) 
 
      Při hledání příčin základových problémů je nutné vzít v potaz i faktor interakce 
studovaného objektu s okolní zástavbou, statickými a dynamickými účinky od přití�ení, 
stavebními, předev�ím výkopovými pracemi, je� přímo ovlivňují napětí v podzákladí a mění i 
hydrogeologické poměry zájmové lokality. Usměrnění těchto činností, jejich analýza a 
důsledky jejich dopadů jsou velmi důle�itými faktory ovlivňujícími počáteční stav 
geotechnického problému a takté� případný návrh způsobu sanace i samotnou realizaci 
stavebně-sanačních prací. 
 
 
ad 4) 
 
      U zchátralých objektů vystupuje takté� faktor stávajícího stavu konstrukčního systému 
základové i nosné konstrukce objektu, je� za přítomnosti faktorů zmiňovaných vý�e, přímo a 
zásadně ovlivní rozsah po�kození stupněm degradace konstrukce a geologického podlo�í. 
 
      Důsledkem v�ech těchto přímých i nepřímých faktorů jsou poruchy konstrukce, které dle 
svého charakteru, rozsahu a dispozice určují míru statické a stabilitní rovnováhy a svou 
komplexní analýzou předurčují koncepci následné sanace. Typologie poruch je zásadním 
určujícím faktorem při rekognoskaci posti�eného objektu a také prvkem, pomocí něho� je 
naopak mo�né posléze hodnotit míru účinnosti realizovaných sanačních prací. 
 
      
MO�NÉ ZPŮSOBY SANACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ A PODZÁKLADÍ: 
 
       Po důsledné a komplexní analýze příčin geotechnického problému nestability přímého 
podzákladí a omezené statické funkce základové konstrukce objektu jsou zva�ovány postupy 
stavebně-sanačních prací.  
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      V na�ich  náročných geologických podmínkách zakládání je v převaze případů určen hned 
celý komplex přímých i nepřímých negativních faktorů, ovlivňujících celkový stav 
interaktivního prostředí. Tyto faktory svými �ir�ími souvislostmi dávají důvod pro volbu tzv. 
etapovité sanace, která po jednotlivých, koncepčně vhodně volených krocích, eliminuje 
jednotlivé příčiny se zaji�těním spolehlivé funkce základové konstrukce objektu.  
 
      �iroká �kála příčin poruch konstrukce objektu si �ádá takté� individuální přístup ve volbě 
způsobu sanace. V současnosti nelze předlo�it jakousi kuchařku vhodného způsobu sanace ani 
v případě rádoby shodných či podobných geologických a konstrukčních poměrů. Volba 
sanačních prací, jejich rozsah, charakter a dimenzace je na projektantovi (geotechnikovi), 
který musí ve svém návrhu zohlednit v�echny aspekty a spolu s jistým procentem 
spolehlivosti na straně bezpečnosti určit maximálně efektivní postup sanace. 
 
      Za spolehlivě navr�enými sanačními pracemi jdou i jejich celkové rozpočtové náklady, 
které u těchto speciálních geotechnických prací bývají často nemalé. Z tohoto pohledu je 
nutné zvá�ení někdy i budoucnosti celého objektu. Při obzvlá�tě problematické sanaci, kde 
stávající charakter poruch konstrukce objektu vy�aduje razantní a náročné stavebně � 
technické sanační ře�ení lze dokonce v krajních případech z důvodu vysokých rozpočtových 
nákladů na sanaci zva�ovat i samotnou existenci stávajícího objektu či jeho demolici.  
 
 
PŘÍKLAD MO�NÉHO POSTUPU SANACE NA KONKRÉTNÍM OBJEKTU 
RADNIČNÍ VĚ�E OSTRAVSKÉHO MUZEA: 
   
Charakteristika objektu a geologické stavby podzákladí: 
 
      Na�e firma UNIGEO a.s. Ostrava, divize SANEKO ře�ila v minulých týdnech návrh 
způsobu sanace základové spáry a podzákladí historického objektu radniční vě�e Ostravského 
muzea. Budova v minulosti byla významně poru�ena důlními vlivy, které dlouhodobě 
doznívají. Začátek naklonění vě�e je mo�no datovat do období počátku exploatace lo�iska 
uhlí, pokračování naklonění v současné době je dále částečně ovlivněno jak několikerými 
povodněmi, tak i svedením vody okapním svodem a jeho mo�ná netěsná napojení na 
kanalizaci ( spojení vlivu sufózy a saturace zemin v podzákladí ). V rámci rekognoskace 
současného stavu objektu radniční vě�e byly zji�ťovány mo�né příčiny poruch konstrukce, 
jejich rozsah, charakter tahových trhlin a prasklin s vymezením směrovosti denivelace objektu 
radniční vě�e. Poznatky z analýzy směrovosti diferenciálních pohybů napomohly při návrhu a 
posuzování způsobu sanace podzákladí budovy a statického zaji�tění základů.    
 
      Při analýze byla zhodnocena geologická stavba podzákladí, kde předkvartérní podlo�í je 
budováno neogenním pokryvem karbonských hornin s nástupem  v hloubce cca � 9,5 metru 
pod stávajícím terénem s charakterem geologických vrstev miocenních jílů písčitých, na 
kontaktu s kvartérním pokryvem tuhé, hlouběji pak pevné konzistence. Kvartérní pokryv je 
tvořen �těrkovou terasou řeky Ostravice s nástupem cca 3,5 � 4,5 metru pod úrovní 
současného terénu, tvořenou středně a� hrubozrnnými �těrky hlinitými a� �těrky s příměsí 
jemnozrnné zeminy, symbolu GM, resp. G-F, středně ulehlými, vlhkými, od hloubkové 
úrovně 6,0 metrů zvodnělými, středně ulehlými, aleuritická výplň tuhé a� pevné konzistence. 
Celková mocnost psefitických fluviálních zemin dosahu cca 5,0 - 6,0 metru. Geologický 
profil je shora uzavřen náplavovými fluviálními zeminami charakteru jílů písčitých a� písků 
hlinitých. Hloubka dosahu  cca do 3,5 metru.  
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Návrh způsobu sanace základové spáry a podzákladí radniční vě�e: 
 
      Za účelem dosa�ení spolehlivosti statické a stabilitní funkce základové konstrukce a 
aktivní zóny podzákladí je navrhována sanace podzákladí a statické zaji�tění základové 
konstrukce objektu, a to postupně ve dvou etapách.  
 
 

I. etapa sanace: 
 
      Cílem I. etapy sanace pomocí injektá�e polyuretanovými pryskyřicemi CarboPur WX by 
mělo být dosa�ení zpevnění nejbli��ího vněj�ího okolí pomocí zavibrovaných injektá�ních 
ocelových jehel 48/4,05 mm v úklonech 0°, 5°, 15° a 30° ve jmenovitých délkách 3 � 6 metrů 
v celkové metrá�i 286 metrů jehel. Injektá�ní jehly orientované směrem do náměstí budou 
spojeny se stávající clonou pilotové stěny, vybudovanou technologií tryskové injektá�e. Tím 
by mělo být eliminováno nebezpečí vytlačování zemin zpod základu směrem do náměstí, jen� 
je i pseudogenerelním směrem denivelace objektu. Jako injektá�ní médium lze doporučit 
pou�ití dvouslo�kové polyuretanové pryskyřice CarboPur WX, jen� svým charakterem a 
technickými mo�nostmi spolehlivě zajistí po�adovanou těsnící a výplňovou funkci 
výsledného geokompozitu. 
 
      Rozmístění injektá�ích jehel je voleno tak, aby konečné proinjektování hlinito-�těrkových 
fluviálních podlo�ních sedimentů vytvořilo spolehlivý geokompozit s injektá�ním médiem 
v celém prostoru podzákladí  na kontaktu se základovou spárou a� do úrovně -3,0 metru pod 
ní.  Umístění jehel  a jejich následná injektá� svým charakterem takté� zvý�í aktivní plochu 
rozná�ení napětí od přití�ení a tudí� i sní�í jeho celkovou hodnotu. Stejně tak i projektovaný 
postup injektá�e pryskyřicemi, dle číslování, viz. obrázek ní�e, zajistí spolehlivé vyplnění 
pórů podzákladních zemin s napěněním na kontaktu s vodou s faktorem do 3 násobku 
objemu vháněného média a vytvořením kompaktního homogenního prostředí v celé sanované 
plo�e s předpokládanou spotřebou cca do 15 L PUR / 1 metr jehly s celkovou konečnou 
spotřebou cca do 1627,5 kg slo�ky A a 1953 kg slo�ky B polyuretanové pryskyřice CarboPur 
WX.. 
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II. etapa sanace: 
 
      Cílem II. etapy sanace je přenesení části zatí�ení od radniční vě�e hlouběji do 
geologického prostředí podzákladí. Celoplo�né hlubinné zalo�ení pomocí TITAN mikropilot 
by mělo zabezpečit stejnoměrné přenesení zatí�ení a tudí� eliminaci diferenciálních deformací 
základové konstrukce v místech zhor�ených materiálových, pevnostně-přetvárných parametrů 
geologických vrstev aktivní zóny podzákladí. 
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      V návaznosti na provedení I. etapy sanace a jejího monitoringu sanačního účinku lze, pro 
docílení maximální statické funkce základové konstrukce, doporučit přenesení částečného 
zatí�ení od radniční vě�e hlouběji do podlo�í pomocí plovoucích mikropilot TITAN průměru 
52/26 mm z titanové zu�lechtěné vysokokvalitní oceli v provedení technologií Ischebeck 
v délkách 6 a 7,5 metru v úklonech 5° a 10° od svislice. Vrtání mikropilot bude realizováno 
přes vrtací korunku průměru do 115 mm s injektá�ními tryskami z boku korunky. Při vrtání 
bude současně prováděna injektá� cementovou suspenzí, jen� vytvoří interface mezi 
geologickým prostředím a prvkem mikropiloty. Bude pou�ito cementové suspenze v:c = 0,5 � 
0,6;  SPC 32,5R s vytvořením kompaktního stvolu průměru cca 220 � 250 mm. 
Předpokládaná spotřeba injektá�ní cementové suspenze cca 10 - 15 l / 1 m délky MP, 
předpokládaná celková spotřeba cementu  cca 6 tun.  
    
      Po provedení celkové sanace podzákladí by mělo dojít ke stabilizaci diferenciálních 
deformací a vyře�en problém s konzolidací přímého podlo�í vě�e. Injektá� zpevní nejbli��í 
podlo�í a mikropiloty TITAN přenesou část zatí�ení rovnoměrně do hlub�ího podlo�í pod 
vě�í. 
 
      Při analýze mo�ných příčin bylo konstatováno, �e problém s kvalitativní změnou 
materiálových charakteristik výplňových aleuriticko-pelitických sedimentů zapříčinilo i 
po�kozené odvodňovací svody a netěsnost napojení na kanalizaci. Tento předpoklad musí být 
ověřen s jeho nevyhnutelnou nápravou. Projekt opravy svodů musí být ře�en v PD 
generálního projektanta.   
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ZÁVĚR 
 
      Předmětem příspěvku bylo zamy�lení nad faktory ovlivňujícími postup při analýze stavu a 
charakteru poruch konstrukcí, popis příčin podmiňujících nutnost ře�ení sanace základové 
spáry a podzákladí objektu a jejich provazba. V článku je takté� prezentován konkrétní 
příklad mo�ného způsobu sanace objektu radniční vě�e, jen� deklaruje námi popisované 
postupy a analýzy.  
 
 
      Cílem příspěvku je také snaha vyvolat �ir�í diskuzi o komplexním ře�ení problémů sanace 
podzákladí stávajících objektů s důrazem na vytvoření takové publikace, která bude shrnovat 
příčiny a důsledky geotechnických problémů v podzákladí a nastíní k nim vhodné metodiky 
jejich sanace.       
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Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler 
Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava � Radvanice, Tel.: 596 232 803 
Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz  
 
 

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA 
FULNEK 

 
 
Úvod 
Opěrné zdi v historickém centru města Fulnek byly v minulosti součástí opěrného systému 
stře�ící starobylé obchodní stezky, současně ale tvořily terasy proti sesuvům svrchní zemní 
vrstvy le�ící na kamenném vrstevnatém podlo�í masívu Zámecké hory. Dlouhodobým 
působením prosáknuté srá�kové vody nakumulované za opěrnými zdmi u městské zvonice a 
základní umělecké �koly (dále ZU�) do�lo v letech 2001 � 2003 k postupné deformaci, resp. 
částečné havárii obou opěrných zdí. 
 
Stavebně-technický průzkum 
Stavebně-technický průzkum zřícené opěrné zdi v sousedství městské zvonice a částečně 
deformované opěrné zdi u ZU� prokázal, �e jde o záva�nou stavebně-geologickou poruchu 
vyvolanou intenzivním dlouhodobým působením prosáknuté srá�kové vody, která se 
nakumulovala za opěrnými zdmi zvonice a ZU�. K hromadění vody přispělo opatření 
provedené v nedávné minulosti, kdy byly přirozené odvodňovací spáry mezi jednotlivými 
kameny utěsněny hloubkovým tlakovým zaspárováním cementovou maltou bez vytvoření 
účinného náhradního odvodnění. Právě dlouhodobé působení srá�kové vody vedlo k částečné 
havárii opěrných zdí jak u zvonice, tak u ZU�. 
 
Popis poruch opěrných zdí 
Opěrná kamenná zeď u zvonice 
Tato opěrná zeď je dlouhá 32 m, její vý�ka kolísá v rozmezí od 1,25 m do 3,2 m, průměrná 
tlou�ťka činí 50 � 60 cm. Zeď je vyzděna z neopracovaného lomového kamene. Jako zdící 
malta bylo pou�ito �lutého jílovitého jemného písku s vápenným pojivem, které bylo 
dlouhodobým působením vody vyplaveno. První známky destrukce zdi byly patrné po 
skončení zimního období v roce 2001, vypadnutím kamenů ze zdi v plo�e do 1 m2  v místě 
vzdáleném asi 12 m od vě�e zvonice. Úplná havárie tj. zřícení zdi v délce 8 m a vý�ce zdi 2,5 
� 3,0 m následovala v krátkém časovém úseku. Mimo zřícení části zdi v délce 8 m do�lo je�tě 
k vybočení úseku zdi v délce 3,1 m a vý�ce 3 m. Maximální vychýlení zdi činilo a� 80 cm od 
původní podélné osy. 
 
Opěrná kamenná zeď u základní umělecké �koly 
Tato opěrná zeď je tvořena dvěma na sobě kolmými rameny v délkách 6 m a 27 m a vý�ce 
1,8 � 6 m. 
Počátek havárie této zdi se projevil v roce 2001 deformací dolní části zdi vybočením směrem 
ven od čelní roviny a� 300 mm . V místě vybočení se ve vý�ce 60 cm vytvořila rozvírající se 
trhlina �iroká 5 cm. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla sanace prováděna a� 
na podzim v roce 2003, kdy bylo vybočení zdi ji� 450 mm a ve vý�ce 80 cm byl otvor �iroký 
na vý�ku 350 mm a dlouhý 8 m. Zeď byla popraskaná sítí destrukčních trhlin.Případná 
havárie opěrné zdi, která je od budovy ZU� vzdálená pouze 2,2 m, mohla ohrozit její statiku, 
případně stabilitu. 
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Sanace opěrných zdí 
Společným opatřením u obou zdí bylo odstranění primární příčiny, která u nich havárii nebo 
poruchu vyvolala, tj. eliminovat účinky vody za zdmi, tedy bezpečné odvedení spodní vody, 
která se za zdmi hromadila. Sanace zdí byly provedeny následovně: 
 
A. Sanace opěrné zdi u zvonice byla provedena následujícím postupem: 
1. Odtě�ení horniny za havarovanou částí zdi v rozsahu cca 400 m3 
2. Provedení ručních výkopů pro drená�ní systém a kanalizaci v rozsahu cca 200 m3 
3. Demolice vychýlené zdi v rozsahu 10 m3 
4. Provedení ručního výkopu pro nový základ v rozsahu 15 m3 
5. Provedení bednění, vyztu�ení a betoná�e nového základu s opěrou betonem B20 
6. Polo�ení drená�ního potrubí za zdí z betonových děrovaných trubek Js 300 a jejich 

propojení v kolmém směru s vyústěním přes opěrnou zeď s přesahem o 30 cm 
7. Vyzdění nové kamenné opěrné zdi na cementovou maltu v místě havarované a vybočené 
části zdi 

8. Zesílení zdi �elezobetonovou hlavou o tlou�ťce 10 cm ve spádu 1% od zdi 
9. Polo�ení odvodňovacího �labu z prefa �labovek v délce 28 m, do nich� ústí výtoky 

drená�í a odvodňovacích vrtů 
10. Provedení injekčních vrtů o ∅ 38 mm a jejich injektá�e cementovou injekční směsí. 

Injektá� byla provedena nízkotlakým způsobem, injekční tlak dosahoval max 1,5 MPa. 
11. Zhotovení odvodňovacích vrtů o ∅ 130 mm, vyztu�ených plastovými perforovanými 

trubkami Js 110 m. Vrtání odvodňovacích vrtů bylo provedeno hydraulickou vrtací 
soupravou Morath, sestávající z lafety typu AK 25 a vrtacího kladiva HBL 21. 

12. Napojení odvodňovacího �labu přes sběrnou �achtici a plastové potrubí Js 200 na veřejnou 
kanalizaci 

 
B. Sanace opěrné zdi u ZU� byla provedena následujícím postupem: 
1. Postavení provizorního opěrného systému k zaji�tění statiky zdi a bezpečné práce 

pracovníků 
2. Postupné rozebírání kamenné zdi v délkách 1,5 � 2 m, do vý�ky 1,8 m a do hloubky 

cca 600 mm 
3. Provedení základové rýhy �iroké 600 mm, hluboké 800 mm, v�dy pod ka�dým 

rozebraným úsekem 
4. Zabetonování základového pásu 600/800 mm z betonu B20 vyztu�eného 2x svařovanou 

sítí 150 / 150 / 10 mm 
5. Postupné vyzdívání líce kamenné zdi z původního materiálu po vrstvách cca 450 mm 

vysokých za současného betonování a vyztu�ování prostoru mezi kamenným lícem a 
vybranou horninou. Tento postup byl realizován v délce 8 m ve vý�ce 1,8 m. 

6. Demontá� provizorního opěrného systému, postavení pracovního le�ení 
7. Dozdívání chybějících částí opěrné zdi a zhotovení koruny zdi z vyspárovaných 

kamenných kvádrů 
8. Provedení odvodňovacího �labu za korunou zdi. Propojení tohoto �labu odvodňovacím 

potrubím  s kanalizační �achtou. 
9. Provedení 35 ks injekčních vrtů o ∅ 38 mm v obou ramenech zdi, dlouhých 6 m a jejich 

injektá� nízkotlakým způsobem, injekčním tlakem do 1,5 MPa 
10. Provedení 6 ks injekčních zavrtávacích kotevních tyčí typu TITAN 40/16 délky 6 m, 

ukotvených v opěrné zdi pomocí zapu�těných ocelových desek 400/400/20 mm. Pro vrtání 
kotevních tyčí typu TITAN  40/16 a injekčních vrtů bylo pou�ito hydraulické soupravy 
Morath, umístěné na pásovém minibagru typu Kobelco. 

 72



11. Provedení 15 ks odvodňovacích vrtů o ∅ 110  mm vystrojených plastovými 
perforovanými trubkami do hloubky a� 4 m. Pro vrtání odvodňovacích vrtů byla pou�ita 
hydraulická souprava Morath, umístěná na speciálním upraveném podvozku, za pou�ití 
technologie AT systému. 

12. Provedení odvodňovacího �labu v patě krat�ího ramene opěrné zdi a jeho zaústění do 
stávajícího �labu v patě dlouhého ramene. 

 
Závěr 
Sanace opěrných zdí u zvonice a základní umělecké �koly byly provedena klasickým 
způsobem v kombinaci s kotvením a injektá�í cementovou injekční směsí navr�ené 
projektantem. 
Hlavním cílem provedené sanace bylo a je průbě�né odvádění nakumulované srá�kové vody 
z prostoru za opěrnými zdmi. 
Lze předpokládat, �e provedené zpevnění, kotvení a odvodnění zajistí dlouhodobou �ivotnost 
obou opěrných zdí. 

PŘEZDÍVÁNÍ PO�KOZENÉ ČÁSTI ZDI 
U ZVONICE 
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OPĚRNÁ ZEĎ U ZU� � VRTÁNÍ 

ODVODŇOVACÍCH VRTŮ VRTACÍ

SOUPRAVOU MORATH 
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Ing. Radovan Matzner, Jan Dvořák, Matteo  s.r.o. 

Ing. Michal Grossmann, CarboTech � Bohemia s.r.o.       

 

DOTĚSŇOVÁNÍ � AKTIVACE INJEKTÁ�NÍHO SYSTÉMU A SANACE 

PORUCH MEZILEHLÝCH FOLIOVÝCH IZOLACÍ METODOU 

GELOVÝCH INJEKTÁ�Í 
Reactivation of a tunnel waterproofing system and removing defects of intermediary 

waterproofing membranes 
 

                                                                                                     

Anotace 

Tento příspěvek je zaměřen na dotěsňování a sanaci poruch mezilehlých foliových izolací 
metodou gelových injektá�í při výstavbě trasy IV.C pra�ského metra. Obsahuje problematiku 
těchto prací od úvodní defektoskopie přes vlastní injektá�e a� po vyhodnocení poznatků při 
jednotlivých fázích výstavby. 

Resealing and repair of intermediary waterproofing membrane defects using gel waterproofing 
methode  on the IV.C metro line in Prague including problems of waterproofing works from 
initial defectoscopy over waterproofing to final results by the various construction phases.  

 

Úvod 

V současné době je realizováno 
prodlou�ení severní trasy C pra�ského 
METRA v provozním úseku označovaném 
IV.C, které s centrem města spojí 
významné obytné čtvrti Kobylisy, Ládví, 
Prosek a Letňany. Práce byly zahájeny 
v roce 2002 a plánovaným termínem 
dokončení je rok 2004.Celková délka 
nového úseku je 3,9 km a METRO na této 
trase překonává převý�ení 112 m. 
Investorem stavby je město Praha a 
Dopravní podnik hlavního města Prahy, 
a.s.Hlavní práce, zahrnující předev�ím 
ra�bu dvoukolejného tunelu a definitivní 
vystrojení tunelu, provádějí společnosti 
METROSTAVa.s. a SUBTERRA a.s. 

   
77



Stavební společnost MATTEO s.r.o. se mimo dal�í stavební aktivity zabývá ve své specializaci 
problematikou po�kozených stavebních konstrukcí. Častým problémem promítajícím se napříč 
v�emi oblastmi stavební činnosti je po�kozování stavebních objektů  vlivem ne�ádoucích účinků 
vody, která proniká tam, kam nemá, chybějící, po�kozenou, �patně navr�enou nebo nekvalitně 
provedenou izolací. Na�e firma provádí v této oblasti konzultační poradenství a navrhování 
postupů oprav těchto závad, ale hlavní činnost sanačního střediska na�í firmy spočívá v samotné 
realizaci oprav a zřizování dodatečných hydroizolací. 

 

Popis problému 
Během roku 2003  jsme byli přivyzváni ke konzultacím o odstraňování ne�ádoucích výronů a 
průsaků vody při realizaci  ra�ených tunelů  metra na trase IV.C. Hole�ovice - stanice Kobylisy � 
Ládví.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Centrální vývod pojistného 
systému na líc ostění tunelu

Systém injekčních hadic pro 
pojistnou injektá�

Hydroizolační vrstva � 
svařované fólie SIKAPLAN

Sekundární ostění tunelu �  
litý armovaný beton

Primární ostění tunelu � 
stříkaný beton a výztu�né

               Příčný řez tunelovou troubou v dvojkolejné části. 

V tomto případě byla pou�ita jako hydroizolace folie z měkčeného PVC tl. 3 mm. Úseky sekcí 
tunelu v délkách cca 10 m byly od sebe odděleny  těsnícími pásy, které byly navařeny na spojitě 
osazovanou izolační folii. Do plochy izolace byly rozvedeny injektá�ní trubky dodatečného 
těsnícího systému.Jejich vývody pak jsou sdru�eny do výklenků v betonovém ostění. Takté� 
v těsnících pásech byly osazeny �Franki� hadice pro dodatečné utěsnění. Po betoná�i 
definitivního ostění a uzavření odlehčovacích studní se projevily poruchy ve foliovém izolačním 
systému  �tečemi� vody o různé intenzitě.  
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Rozvinutý pohled na injekční hadicový systém v sektoru tunelové trouby a dokončený systém 

v jednokolejové části tunelu. 

 

Vyře�ení problému � aktivace pojistného injektá�ního systému 

V první fázi na�í činnosti byl proveden soupis v�ech netěsností. Dále jsme navrhli po dohodě 
s investorem  postup jednotlivých kroků utěsnění. 

• Vzhledem k po�adavkům pro tyto specifické problémy  byly  pou�ity  materiály firmy 
CARBOTECH - BOHEMIA s.r.o. 

• Injektá�ní gel Carbocryl �HV�, �T� je vyroben na hydrofilní metakrylátové bázi a je vhodný 
pro  elastické a trvalé zatěsnění trhlin, dutin a dodatečné utěsnění poruch ve foliových 
izolacích. 

• Polyuretanové pryskyřice s rychlou reakcí typu Bevedan � Bevedol WFA jsou vhodnéna 
zatěsnění i silných výronů. 

V případě typu sekce, kdy se jednalo o jednoduchou folii, byla provedena kontrola průchodnosti, 
souvislosti a pořadí jednotlivých potrubí tlakovým vzduchem. Při této variantě zatěsňované sekce 
bylo provedeno postupné zalití sekce gelem od nejspodněj�ích částí s následným průplachem 
injektá�ního potrubí vodou pro dal�í případnou injektá�. Pro zatěsnění byl pou�it gel Carbocryl 
HV pro základní vyplnění sekce. Injektá�ní tlaky byly během celé injektá�e sledovány a 
nepřesáhly cca dvojnásobku a� trojnásobku hydrostatického tlaku vyvozeného sloupcem 
venkovní vody v daném místě. Injektá� byla přeru�ena v případě nárůstu injektá�ního tlaku nebo 

   
79



výronu gelu z konstrukce. Ukončena byla  po aplikaci předpokládaného mno�ství injektá�ního 
media na daný úsek za podmínky, �e ji� nedocházelo k �ádným výronům vody. Při dokončování 
injektá�e byl  pou�it Carbocryl T.     

     

                       

         Injektá� sekce ve dvoukolejném tunelu                                  Napojení injektá�ní pistole do přírub                    

 

U  typu poruch, kdy docházelo k silným výronům vody z dilatačních nebo pracovních spar, byla 
provedena takté� kontrola souvislosti  a  pořadí jednotlivých potrubí tlakovým vzduchem.  Dále 
pak byla nejprve utěsněna spára, ze které vyvěrala voda dvouslo�kovým rychle reagujícím 
polyuretanem Bevedan - Bevedol WFA. Tímto krokem jsme dosáhli předtěsnění pro následné 
postupné zalití, a tím úplné dotěsnění sekce gelem. Následujícím průplachem injektá�ního 
potrubí vodou jsme si opět zajistili průchodnost pro dal�í mo�nou injektá�.   

 

              

     Předtěsnění silného výronu vody ze spáry sekcí                        Celoplo�ná gelová injektá� jednokolejného tunelu 
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Tam, kde při realizaci částí tunelu docházelo ke slo�itému napojování konstrukcí, jako v místě 
rozpletu dvoukolejného tunelu na jednokolejné, nebo v místě zaústění eskalátorového tunelu do 
stanice, bylo nutno doplnit daný injektá�ní systém o dal�í navrtávané injektá�ní body.  

                                        

   Gelová injektá� v místě napojení eskalátorového                Po úplném zatěsnění mohou navazovat  

        tunelu na stanici                                                                                     práce dokončovací          

Poučení 
 

Během  samotné realizace dokončení definitivního utěsnění foliového izolačního systému 
gelovou injektá�í jsme do�li k několika poznatkům.  

                  

1. Pro účinnou dodatečnou injektá� plyne potřeba maximální důslednosti při osazování a 
evidenci umístění celého injektá�ního systému. 

2. Při návrhu obdobných systému izolací doporučujeme osadit do čel betonovaných sekcí 
mastixové nebo gumové profily, které by pomohly vytvořit spolu s těsnícím pásem 
komoru, kterou by bylo pak mo�no zkou�et  nebo jednodu�e injektovat.   

4. Při injektá�i docházelo také k zatékání gelu do sousedních sekcí, ani� do�lo k výronu ze 
spáry. Toto nasvědčuje o neúplném připojení těsnícího pásu k folii, nebo k jeho odtr�ení. 
Jestli�e k tomuto dojde v několika sousedních spárách, není mo�né určit zdroj vtékající 
vody. Rozdělení takovýchto úseků pouze injektá�í spár je problematické. 

5. Před betoná�í je třeba zamezit vzniku tzv. "vodních pytlů" v betonovaném úseku. To lze 
ře�it buď dočasným sní�ením hladiny čerpáním nebo provedením řízeného drénu, který 
bude po betoná�i zru�en a zainjektován. 

6. Při návrhu celého izolačního a hlavně injektá�ního systému je třeba spolupracovat s 
odbornou firmou, aby byl systém navr�en smysluplně a účelně, a tím se �etřily náklady 
při  následném provádění vlastních injektá�í. 
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7. Před zahájením prací je třeba pro�kolit v�echny zúčastněné techniky a vedoucí pracovních 
čet o významu a principu izolačního a injektá�ního systému a následně s nimi 
spolupracovat v ka�dé etapě výstavby při dílčích problémech event. při po�kození 
systému (= za přiznání netrestat ale chválit). 

8. Doporučuji zajistit stálou přítomnost nezávislého technika pro sledování kvality 
izolačního a injektá�ního systému po celou dobu výstavby.  

Závěrem: 

 Injektá�ní systém musí být navr�en tak, aby umo�ňoval: 

 - výplňovou injektá� po betoná�i pro dota�ení klenby a vyrovnání rubu sekundéru 

 - opakovatelnou těsnící injektá� nezávisle pro jednotlivé sekce 

 

 Injektá�ní systém je nedílnou součástí celého izolačního systému a ten je pochopitelně 
součástí celého realizovaného stavebního díla. Jako takový je ho třeba vnímat nejen v 
době následných injektá�í, ale i v době realizace a hlavně v době přípravy a oceňování 
díla. Podle komplikovanosti díla je pak třeba rozhodnout o rozsahu a nákladech 
injektá�ních prací v jednotlivých etapách provádění díla. (Je�tě jsem neza�il stavbu, 
která by ani nekápla) 

   
 

 
Investor:                                        Město Praha, Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. 
Projektant:      METROPROJEKT a.s., Praha 

 Dodavatel injekčních prací:   MATTEO spol. s r.o., Hrdějovice 11 
Dodavatel materiálů, technické poradenství: CarboTech - Bohemia s.r.o., Ostrava 
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HISTORIE A SOUČASNÝ VÝVOJ HORNINOVÝCH SVORNÍKŮ 
 

Abstract  
Contribution is focused on use of rock bolts in underground construction, briefly presents the 
rock bolts history � especially used materials and types. The article describes basic criteria for 
selection of sufficient bolting technology and gives overview of technologies advantages and 
un-advantages. Part of contribution is dedicated to new trends of rock bolt application.     
 

Kotvení ve skalních horninách 
Účelem kotvení při ra�bě podzemních děl je spojení rozvolněné horniny v oblasti kolem 
výrubu s horninou neporu�enou mimo tuto oblast. Kotevní prvky (svorníky) zabraňují 
dal�ímu rozvoji odlehčení a pokračujícím změnám napjatosti v horninovém masivu.  
V pozemním stavitelství a v geotechnice je kotvením do skalních hornin ře�ena převá�ně 
stabilita stavebních konstrukcí, kdy kotevní prvky působí proti směru mo�ného pohybu 
konstrukce. Ten mů�e být vyvolaný například vztlakem podzemní vody,  svahovými pohyby 
a podobně. 
Příspěvek je zaměřen na technologii kotvení pou�ívanou během výstavby podzemních děl.  
 

Kritéria ovlivňující výběr kotevního prvku  
1. Funkce kotevního prvku v hornině při vystrojování díla 

a) Kotevní prvky slou�í jako samostatná výztu�. Tento způsob vystrojení podzemního 
díla je  pou�íván při ra�bě ve zdravých a velmi pevných horninách, pro díla s krátkou 
�ivotností a s ni��ími nároky na stabilitu díla. 

b) Častěji jsou kotevní prvky součástí výztu�e kombinované, kdy je spojena funkce 
podpěrné výztu�e (rámové nebo plo�né) s kotvením. 

 2.   Po�adovaný čas aktivace kotevního prvku  
a)   V případě hornin s ni��í pevností, poru�ených hornin a u hornin tlačivých, kdy lze 

očekávat rychlý nárůst  deformací, jsou pou�ívány kotvy s okam�itou únosností. 
b) V horninovém prostředí, kde není okam�itá zatí�itelnost vy�adována je mo�no pou�ít 

kotvy s náběhem únosnosti v čase. 
3.   Mo�nosti technologie kotvení 
      a)   Hodnota maximálního zatí�ení kotevního prvku (materiál kotvy, způsob upnutí). 
      b)   Způsob instalace (rychlost, pracnost atd.) a limitující faktory (vrtání, injektá� atd.) 
 
Obecně lze říci, �e kotevní prvek musí splňovat následující  po�adavky: 

• Zajistit plně uva�ovanou funkci � dostatečná délka, tahová a případně střihová 
pevnost, způsob spolupůsobení mezi horninou a výztu�í. 

• Jednoduchá a rychlá instalace � cílem je dosáhnout zkrácení času věnovaného kotvení 
na minimum s nasazením omezeného počtu pracovníků a strojního vybavení. 

• Přiměřená cena � celková cena za kotevní prvek, jeho instalaci a aktivaci, musí být 
adekvátní své funkci.  

 
Mechanicky upínané ocelové svorníky 
Při úmyslném opomenutí dřevěných svorníků, pou�ívaných historicky v hornictví a 
v začátcích rozvoje výstavby tunelových staveb, byly první pou�ívané kotevní prvky krátké 
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mechanické svorníky upínané bodově pomocí klínu (tzv. klínová patka)  nebo pomocí 
�roubové hlavice (tzv. tahová patka). 
Při pou�ití star�ího způsobu � klínu � dochází k upnutí svorníků tlakem nebo údery. Klín 
vlo�ený do roz�těpu v tyči zapříčiní rozevření a křídla roz�těpu se přitlačí na stěnu vývrtu. 
Na principu klínu vznikl svorník upínaný do horniny pomocí �roubové hlavice. Svorník 
v tomto případě není opatřen roz�těpem, ale �roubovou hlavicí - kotevní patkou. Rozevření je 
realizováno otáčením matice, čím� dochází k vtahování ocelového ku�elu do kotevní patky a 
k opření čelistí patky o horninu. 
 

Obr.č.1.  Ocelový svorník s �roubovou hlavicí 
 

čelisti patky  

ocelový ku�el 

kulová matice

kalotová kotevní podlo�ka

celozávitová kotevní tyč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristické vlastnosti 

Přednosti Zápory 
• Okam�itá plná zatí�itelnost svorníku  
• Jednoduchá instalace svorníku 

• Pou�itelná technologie pro velmi pevné 
horniny (velké napětí v místě upnutí) 

• Pouze pro dočasné prvky � nejsou 
chráněny proti korozi 

• Vrty stahují vodu do výrubu (drény) 
• Po�adovaná přesnost vrtání (průměr vrtu) 
• Relativně vy��í cena svorníku 

 
 

Tyčové svorníky upínané lepením (tmelené svorníky) 
Vzhledem k řadě nevýhod mechanicky bodově upínaných svorníků, se začaly pou�ívat 
svorníky upínané lepením po celé své délce, případně lepené v kořenové části. Nejčastěji se 
do předvrtaného vývrtu vpraví kotevní malta na cementové bázi a následně je do vývrtu 
zatlačen svorník. U del�ích kotevních vývrtu je kotevní malta do vývrtu injektována pomocí 
čerpadla.  
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Obr.č.2.  Svorník lepený cementovou maltou 
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Únosnost lepeného svorníku je dána převá�ně přídr�ností a tahovou pevností pou�itého tmele. 
Bě�ně se pou�ívají klasické cementy, které v�ak vykazují vysoký stupeň sedimentace a 
během procesu tuhnutí i objemové změny (smr�tění). Vhodněj�í je pou�ití aktivovaných 
cementů  nebo speciálních kotevních malt s obsahem plniva a stabilizačních přísad. 
Velmi častým a roz�ířeným způsobem lepení je pou�ití polyesterových a polyuretanových 
lepicích ampulí. Tyto nabízí jednoduché instalování svorníku s plnou zatí�itelností cca do 5 
minut.   
 

Obr.č.3.   Lepení svorníků pomocí lepicích ampulí  
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Charakteristické vlastnosti 

Přednosti Zápory 
• Příznivá cena pou�ívaných kotevních tyčí 
• Jednoduchost a okam�itá zatí�itelnost u 

svorníků upínaných lepicími ampulemi. 
• Vysoká tolerance při vrtání kotevního 

vývrtu 
• Dobrá antikorozní ochrana (vy��í u 

ampulí) 

• Obtí�né provádění dovrchního kotvení 
při pou�ití cementových malt (vytékaní) 

• Pracnost instalace u del�ích kotevních 
prvků při pou�ití cementu 

• Náběh zatí�itelnosti v čase (dle pou�itého 
typu kotevní malty) 

 

 

Frikční kotvy zará�ené  
V průběhu 90 let minulého století se začaly v �ir�í míře pou�ívat svorníky přená�ející zatí�ení 
do horniny plá�ťovým třením. Konstrukčně jsou ře�eny jako podélně rozříznutá ocelová 
trubka (svorník SPLIT SET), nebo jako trubka s podélným prolisem (svorník HB). 
Obr. č.4. Svorník SPLIT SET (vlevo) a HB (vpravo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do předvrtaného kotevního vývrtu jsou svorníky zaváděny příklepem. Průměr svorníku je 
vět�í ne� kotevního vývrtu. Při zará�ení dojde k sevření těla svorníku a následně k vyvození 
rovnoměrného tlaku na plá�ť.   
 
Charakteristické vlastnosti 

Přednosti Zápory 
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• Jednoduchý princip a mo�nost strojní 
zavádění 

• Rychlost instalace  
• Okam�itá plná zatí�itelnost 
 

• Vysoká náročnost na provedení vývrtu a 
následné zavedení svorníku (mů�e dojít 
k po�kození prvku) 

• Vhodné pro pevné a kompaktní horniny 
• V plastických horninách dochází v čase 

ke sní�ení únosnosti 
• Vrty stahují vodu do výrubu (drény) 
• Koroze svorníků   
 

 
 
Frikční kotvy hydraulicky rozpínané  
Jiným způsobem vyu�ití frikce na plá�ti prvku je princip svorníků SWELLEX. Do vývrtu je 
zasunut svorník tvořený zdeformovanou trubkou. Připojením vodního čerpadla dochází 
tlakem vody vháněného do těla svorníku k opětovnému vyrovnání plá�tě a k jeho těsnému 
kontaktu s stěnou vývrtu. 
 
Obr.č.5.  Svorník typu SWELLEX rozepnutý ve vývrtu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakteristické vlastnosti 

Přednosti Zápory 
• Jednoduchá instalace 
• Okam�itá plná zatí�itelnost 
 

• Vhodné pro kompaktní horniny 
• Koroze svorníků   
• Limitní zatí�itelnost daná konstrukcí 

svorníku 
 

 
Zavrtávací injektá�ní kotvy  
V�echny typy svorníků, uvedené v předchozím textu, vy�adovaly provedení vývrtu před 
jejich samotnou aplikací. Právě nutnost předvrtání kotevního vývrtu je v podmínkách 
poru�ených hornin často limitující. V horninách zvětralých, v horninách s výskytem trhlin, 
vyplněných puklinových systémů i v horninách s koncentrovaným napětím, kdy nelze zajistit 
stabilitu vývrtu, jsou pou�ívány téměř výhradně zavrtávací injektá�ní kotvy.  
Principem je přímé zavrtávání výztu�né kotevní tyče (svorníku) do horninového prostředí 
s následnou injektá�í. Svorník je pova�ován za lepený. 
 

Obr.č.6. Injektá�ní zavrtávací kotevní prvek (injektá�) 
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Zavrtávací injektá�ní kotvy jsou vyu�ívány rovně� jako způsob transportu injekčního média 
do po�adované oblasti v horninovém prostředí. 
 
Charakteristické vlastnosti 

Přednosti Zápory 
• Nevy�aduje předvrtání vývrtu 
• Vyu�itelný ve v�ech typech horninového 

prostředí a zejména ve zhor�ených 
geologických podmínkách 

• Mo�nost realizace libovolně dlouhých 
prvků i z prostorově omezeného 
pracovi�tě (nastavování tyčí) 

• Mo�nost injektá�e vyu�itelné pro 
zlep�ení vlastností horninového  prostředí 

• Mo�nost soubě�né injektá�e při vrtání 
• Antikorozní ochrana  
 

• Náběh zatí�itelnosti v čase (dle pou�itého 
typu kotevní malty) 

• Relativně vy��í cena oproti klasickým 
tyčovým svorníkům upínaným lepením  

 

 
 
Frikční kotvy zavrtávané    
Novým trendem je spojení hlavních výhod frikčních svorníků a zavrtávacích kotevních 
systémů do jediného prvku. Principem zavrtávacího svorníku POWER SET je vrtání se 
současným zatlačováním svorníku do kotevního vývrtu. Díky spojení technologických kroků 
vrtání a instalace je dosa�eno významné časové úspory. Celý proces je realizován strojně 
s minimálním vyu�itím lidské síly a s minimálními po�adavky na přesnost provádění.  
 

Obr.č.7. Zavádění svorníku POWER SET 
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Charakteristické vlastnosti 

Přednosti Zápory 
• Nevy�aduje předvrtání vývrtu 
• Rychlost instalace  
• Vyu�itelný ve vět�ině typů horninového 

prostředí s výjimkou zhor�ených 
geologických podmínek 

• Okam�itá plná zatí�itelnost 
• Mo�nost doplnit o injektá� vyu�itelnou 

pro zlep�ení vlastností horninového  
prostředí 

• Příznivá cena (na  úrovni svorníků 
hydraulicky rozpínatelných) 

•  

• Koroze svorníků  (částečně eliminováno 
pou�itou ocelí na výrobu svorníku) 

 

 
 
Závěr 
Vzhledem k dlouhé historii pou�ívání svorníků a kotevních prvků v hornictví a podzemním 
stavitelství a vzhledem k velkému počtu společností, které tyto materiály buď vyrábějí nebo 
pou�ívají, je k dispozici mnoho odborných studií, matematických modelů a praktických 
měření. Je zřetelný stálý vývoj a snaha o inovativní ře�ení,  zejména ve způsobu upínání a 
v pou�itých materiálech pro výrobu svorníků. 
Současný trend prováděcích společností je pou�ívat kotevní prvky s maximální u�itnou 
hodnotou, s rychlou a jednoduchou instalací a dostatečnými pevnostními parametry. Je 
důle�ité si uvědomit, �e do ceny kotevního prvku se promítá více aspektů, ne� jen pořizovací 
cena výztu�e jako takové (vrtání, pracnost a celkový čas instalace prvku atd.). 
Při porovnání výhod a nevýhod zmíněných základních typů svorníků pro vyztu�ování 
podzemních děl lze konstatovat, �e pro okam�itě zatí�itelné prvky lze s výhodou pou�ít plné 
ocelové (nebo sklolaminátové) tyče upínané ampulemi, případně vyu�ít frikčních kotev.  
Zejména systém POWER SET je ve vývoji významným posunem. 
Pro kotvení ve zhor�ených geologických podmínkách je v současné době bezkonkurenční 
aplikace zavrtávacích injektá�ních kotevních tyčí.   
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MO�NOSTI POU�ITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH 
 

Abstract 
The company CarboTech � Bohemia s.r.o. is leading supplier of anchoring technique and 
geotechnical materials for Czech market since 1995. For specify segment of company�s range 
is part of application the drilling process. There are many types of pneumatic hand-drive 
hammers as well as many types of heavy drilling jumbos on Czech market, but there are 
missing light and efficient drilling sets suitable for example for application of self-drilling 
anchors, self-drilling micro piles, pre-drilling for drainage and injection pipes etc.. CarboTech 
� Bohemia as a partner and distributor of German producer MORATH presents possibility 
and variability of MORATH drilling equipment and practical experiences obtained in Years 
2001 � 2003.   
 
Úvod 
Společnost CarboTech � Bohemia s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995 jako významný 
dodavatel kotevní techniky, technologií a materiálů určených pro geotechniku. Nedílnou 
součástí aplikace převá�né vět�iny těchto produktů je proces vrtání � instalace zavrtávacích 
kotevních prvků, zavrtávaných mikropilot TITAN, provádění předvrtů pro osazení tyčových 
celozávitových kotev CKT, kotev ze syntetických materiálů, drená�ních a injekčních trubek a 
podobně.  
Právě vhodná technologie vrtání - strojní vybavení - je předpokladem pro správnou aplikaci 
zmíněných produktů. Lze konstatovat, �e na českém trhu je dostatek ručních vrtacích zařízení 
a vrtacích vozů různých výrobců a provedení. Výrazně v�ak chybí zastoupení malých a 
středních vrtacích souprav disponující dostatečnými technickými parametry a variabilitou 
pou�ití pro různý charakter prováděných prací v geotechnice, pozemním a podzemním 
stavitelství, případně i v hornictví. Tento stav se odrá�í ve strojním vybavení firem se 
zaměřením právě na tyto činnosti. 
Tuto situaci ře�ila před časem rovně� společnost CarboTech - Bohemia s.r.o. s cílem vybavit 
vlastní realizační divizi adekvátní technikou a po řádném odzkou�ení v provozních 
podmínkách nabídnout zvolený způsob ře�ení svým partnerům na českém trhu. 
Na základě důkladné analýzy v�ech dostupných mo�ností v rámci českých i evropských 
výrobců jsme v roce 2001 zahájili spolupráci s německou firmou MORATH, specializovanou 
na výrobu hydraulických vrtacích souprav.  
Tento příspěvek prezentuje mo�nosti a variabilitu uvedeného zařízení a praktické zku�enosti 
získané během let 2001 � 2003. 
 
Základní charakteristika 
Souprava MORATH je jednoduchá, hydraulicky poháněná a ovládaná vrtací souprava. 
Základními prvky stavebnicové konstrukce jsou vrtací lafeta osazená vrtným nářadím, 
ovládací pult a hydraulický agregát. 
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Vrtací lafety, vyráběné z hliníku nebo oceli ve čtyřech základních délkách (viz. příloha 
článku), odpovídají v�em bezpečnostním předpisům a technickým normám. Jejich kombinace 
s hydraulickými příklepovými kladivy řady HBL, nebo rotačními motory řady HD, umo�ňují 
sestavit vrtací soupravu pro řadu odli�ných způsobů pou�ití: 
 

• instalace zavrtávacích injekčních kotev do skalních hornin a zemin 
• provádění zavrtávaných a současně injektovaných mikropilot TITAN 
• realizace svahových hřebíků 
• provádění jádrových vývrtů do skalních hornin a stavebních konstrukcí   
• vrtání ve skalních horninách (pomocí vrtného soutyčí) 
• vrtání v zeminách (pomocí �nekových vyna�ečů a jádrovnic) 
• průbě�ně pa�ené vrtání (současně zatahovaná výpa�nicová kolona) 
• a mnoho dal�ích  

 
Přednosti soupravy MORATH 
Mimo stavebnicové konstrukce, kdy lze stejný typ vrtací lafety pou�ít například pro vrtání 
dlouhých vývrtů ve skalních horninách i pro vrtání �nekovým vyna�ečem v nesoudr�ných 
zeminách (výměnou vrtacího kladiva za rotační motor), je to předev�ím nízká hmotnost 
umo�ňující snadný transport i v náročném terénu, mo�nost uchycení zařízení na nosný rám 
nebo rameno libovolného strojního zařízení. Dále mo�nost pou�ití i v náročných podmínkách 
a to i pod hladinou vody, volitelný směr rotace a volitelný způsob výplachu (voda, vzduch, 
cementová suspenze).  
 
Příklady pou�ití 
Vrtací lafeta AK na nosném rámu 
 

         

 

 

 

 

 

 

vodítko vrtných tyčí (variantně svěry) 
 
podkladnice pod vrt. nářadí 
 
vrtací lafeta AK 
 
zadní stavitelné vzpěry 
 
přední vzpěry 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 hřebíkování násypu tyčemi TITAN 30/16 
 

Vrtací lafeta uchycená na stavební mechanizaci (vyu�ívá hydraulického okruhu stroje) 

 

 

vrtací lafeta AK 
 

vrtné nářadí 
 

hydraulické svěry 
 

otoč (manuál nebo hydrulika) 
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   Provádění vývrtů pro zpevňující sanační injektá� mostní konstrukce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aplikace zavrtávacích kotevních tyčí R 25 délky 6 m na portále tunelu Valík 
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Závěr 
Lze říci, �e vytyčený cíl, ověřit mo�nosti nasazení vrtací soupravy MORATH, její technické 
parametry a vyplnit mezeru v nabídce vrtacích zařízení na českém trhu byl splněn. Výsledky 
dosa�ené na jednotlivých zakázkách při pou�ití víceúčelové vrtací soupravy MORATH 
opravňují  ke stanovisku, �e zvolená orientace na prezentované hydraulické zařízení byla 
správná.   
 
 
Technické parametry součástí soupravy MORATH 
 

Vrtací lafety  
Typ vrtací lafety 
 

jednotky AK 14 AK 17 AK 25 AK 35 

Délka lafety mm 2050 2550 3250 4350 

Zdvih lafety mm 1350 1700 2500 3500 

Hmotnost kg 50 68 74 85 
 
 
Hydraulická kladiva 
 
 

Typ 
kladiva 

Hmotnost  
 

kg 

Počet 
úderů 

Hz 

Mno�ství 
oleje 
l/min 

Vstupní 
tlak 
MPa 

Otáčení Kroutící 
moment 

Nm 

Koncový 
kus 

Úderná 
síla 
J 

HBL 21 50 42 35 16 vlevo 
vpravo 

891 30/11, 40/16, 
R25, R32 85 

HBL 110 121 34 55 18 vlevo 
vpravo 

1521 30/11, 40/16, 
52/26 R25, 
R32, T38 

110 

 
 

Hydraulické rotační motory 
 

Typ  
motoru 

Mno�ství oleje 
l / min 

Provozní tlak 
MPa 

Počet otáček 
počet / min 

Kroutící moment 
Nm 

Hmotnost 
kg 

HD 25 K 60 17,5 750 200 32 

HD 25 60 17,5 0 - 160 930 29 

HD 25 S 60 17,5 160 930 40 

HD 52 60 17,5 50 2700 64 
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Hydraulické agregáty 
 

 
Typ hydraulického agregátu 
 

 
jednotky

 
KU  400 

 
KU 600 

 
KU 800 

Karoserie agregátu  AL AL AL 
Hmotnost kg 290 400 500 
Délka  D / délka D1 mm 1350 / 2300 1600 / 2550 1700 / 2650 
�ířka � / �ířka �1 mm 630 / 950 780 / 1150 780 / 1150 
Vý�ka V / vý�ka V1 mm 985 / 1050 1080 / 1200 1080 / 1200 
Obsah nádr�e pohonných hmot 
(nafta) 

l 23 50 60 

Obsah olejové nádr�e l 50 60 95 
Hydraulický výkon l / min 40 55 75 
Typ motoru (vodou chlazený)  D 722 E D 1105 D 1703 
Počet válců  3 3 3 
Výkon motoru kW 13 17 22 
Obsah motoru cm3 719 1123 1647 
Vrtání motoru mm 67 x 68 78 x 78,4 87 x 92,4 
Mazání motoru  motorový olej motorový olej motorový olej 
Vzduchový filtr  1 x suchý 1 x suchý 1 x suchý 
Provozní napětí motoru V 24 24 12 
Typ baterie  2 x 12 V, 30 AH 2 x 12 V, 44 AH 2 x 12 V, 88 AH 

Výkon alternátoru kW 0,8 1,4 1,4 
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STABILIZACE PODZÁKLADÍ PODLAH BUDOVY POLICIE ČR 

STRAKONICE PUR PRYSKYŘICEMI 
Subsoil layers stabilization of the building ground floors by PUR resins 

 
 
 
Anotace 
Popis metody podchycení podlah objektu policie ČR ve Strakonicích, u kterých do�lo vlivem 
povodně v srpnu 2002  k sednutí podkladních vrstev . Pou�itím mikropilot a výplňovými 
injektá�emi PUR pryskyřicemi bylo dosa�eno zpevnění podlo�í při minimální době realizace. 
 
There are described methods used to stabilization of the subsoil layers of the ground floor in 
the building of the CR Police in Strakonice defected due to floods in August 2002. Micropiles 
and PUR resin injections aplication the subsoil layers were stabilised within a minimum time 
of realisation.   
                                                         
 
Stručný popis objektu  
 
Konstrukce budovy je provedena jako montovaný �elezobetonový skelet s výplňovým 
zdivem. Z konstrukčního hlediska se jedná o příčný systém tvořený �elezobetonovými 
montovanými rámy. Vnitřní zdivo a příčky jsou provedeny z keramického zdiva. Zalo�ení 
objektu je podle informací majitele hlubinné , pravděpodobně na �elezobetonových vrtaných 
pilotách.  
 
Častým problémem vyskytujícím se v praxi je zakládání v obtí�ných geologických 
podmínkách. V tomto případě se pravděpodobně jedná o zalo�ení na �patně zhutněných 
navá�kách (písky a písky s příměsí jemnozrnných částic). Rovně� ve vrstvách mezi 0,9 a� 1,8 
m byly zasti�eny organické příměsi navá�ek, které by se mohly vyznačovat charakteristickou 
vlastností - prosedáním. 

 

Provedenou prohlídkou bylo zji�těno, �e v prakticky celém rozsahu 1. NP budovy do�lo po 
povodních k poruchám podlah a příček. Zji�těné poruchy se projevily dosednutím podlah a 
popraskáním příček. V několika místech  byly zji�těny masivní �ikmé trhliny v  příčkách 
probíhající a� k průvlakům montovaného skeletu.  

 

Z vý�e popsaného lze usoudit, �e jednoznačná příčina vzniku  poruch spočívá v mocné, 
nedostatečně zhutněné vrstvě navá�ek v podlo�í podlah, které slehly po opadnutí hladiny 
vody  v období po povodních v srpnu 2002 . 
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Ře�ení situace 

Vzhledem k mocným vrstvám kyprých nedostatečně  zhutněných a slehlých navá�ek,  
očekávaným dutinám pod podlahovými vrstvami  a při zvá�ení geologie, účelu a technického 
provedení bylo navr�eno podchycení  podlah mikropilotami a  injektá�í polyuretanem. 
 
Obr. č. 1. 
 

  

   injektá�ní obturátor (pakr) 

           

 

zemina proinjektovaná materiálem 

CarboPur WX 

 

výztu�ný prvek � zavrtávací kotevní 

tyč R 32 s osazenou korunkou (cca 76 

mm), 

                                                                                        alternativně injektá�ní trubka 

 

 

Před zahájením vlastních injektá�ních pracích byl proveden průzkum rozvodů  a to dle 
původní projektové dokumentace a dále metodou georadaru.  Tato metoda se v tomto případě 
osvědčila , proto�e byly zároveň zji�těny a zaevidovány  i dutiny  pod podlahou.  

 
V celém rozsahu 1.NP  pak firma Matteo s.r.o. provedla vyztu�ení podlo�í podlah injektá�í 
polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WX v kombinaci se zavrtávanými kotevními tyčemi 
R32. Injektá�í do�lo k vyplnění vniklých dutin a zpevnění navá�kových zemin. Injektované 
kotevní tyče pak zabezpečily přenos ve�kerého zatí�ení do středně ulehlého hlinité písku  v 
podlo�í navá�ek. Navr�ená hloubka kotev byla 2 m pod úroveň stávající podlahy. Půdorysné 
rozmístění  kotev  bylo zvoleno v rastru 1,5 x 1,5 m. 

 
Před započetím injektá�e bylo důsledně zatěsněno mezikru�í vývrtu PU pěnou. Poté byla 
provedena injektá� Polyuretanem CarboPur WX .  Mno�ství injektovaného PU bylo 
limitováno výronem media v okolí kotvy, nebo maximální spotřebou 35 kg na kotvu. 
Doplňující vývrty pak byly provedeny po injektá�i výztu�ného prvku a to do trojice ve 
vzdálenosti 30 cm od hlavního prvku.  
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           Rozmístění injektovaných kotev                               Provádění injektá�e dvouslo�kovým PUR 

 

 

Tato doplňující  injektá� byla ukončena po výronu pryskyřice v okolí pakru, nebo  po  
aplikaci    3 kg PU CarboPur WX na otvor. 
 
Realizace této zakázky trvala cca 20 dnů.          
 
 
 
 
Investor:                                         Policie ČR 
Projektant:      MATTEO s.r.o., Hrdějovice 11, Hrdějovice 
Dodavatel injekčních prací:    MATTEO s.r.o., Hrdějovice 11, Hrdějovice 
Dodavatel materiálů, technické poradenství:  CarboTech - Bohemia s.r.o., Ostrava 
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HYDRODYNAMICKÉ PROCESY VO VRTOCH PRI KONTROLE 

INJEKTOVANÝCH CLÔN 

 
HYDRODYNAMIC PROCESSES IN THE BOREHOLES DURING THE CONTROL OF 
GROUT CURTAINS. Under the Slovakian dams, flysh or neovulcanite medium was grouted. 
The hydrodynamic processes at the water pressure tests, and the processes in the special 
boreholes in the grout curtains and non-grouted media under the curtains were analyzed. 
Water pressure tests, as a control method for grouted medium, are not convenient.  
 

1. Úvod 

Takmer v�etky slovenské priehrady majú v podlo�í fly�ové horniny (striedanie 
pieskovcov a ílovcov), ktoré boli tesnené injektovanými clonami. Len jedna priehrada je 
vybudovaná na vulkanických horninách (andezity, tufové aglomeráty). Na kontrolu kvality 
a účinnosti clôn sa dlho pou�ívali vodné tlakové skú�ky. Kritériá tesnosti v�ak v mnohých 
prípadoch nebolo mo�né splniť. Vznikali vá�ne problémy pri napú�ťaní nádr�í a prevádzke 
vodných diel, i obavy o stabilitu priehrad.  

Bolo potrebné starostlivo analyzovať hydrodynamické procesy, ktoré vznikajú vo vrtoch 
a v ich okolí pri vodných tlakových skú�kach i pri iných meracích postupoch, napríklad pri 
meraniach parametrov prúdenia vo vrtoch zabudovaných do injekčných clôn, do 
nezainjektovaného prostredia pod nimi i pod vzdu�nými stabilizačnými časťami priehrad. 

 

2. Vodné tlakové skú�ky 

Vodné tlakové skú�ky poskytujú veľmi dobré informácie o priepustnosti prírodného 
horninového prostredia s puklinovými systémami. Pri nich sa utesňuje časť vrtu o vý�ke 
okolo 5 m. Na stratách vody sa podieľajú hlavne najväč�ie pukliny, na získanie presnej�ích 
informácií o ich polohách je potrebné vý�ky tesnených častí vrtov postupne zmen�ovať. 

O charaktere výplne puklín poskytujú dôle�ité informácie závislosti medzi tlakmi 
a stratami vody na vzostupnej (pri zväč�ovaní tlakov) a zostupnej vetve (pri zmen�ovaní 
tlakov). Pri konkrétnej hodnote tlaku mô�u byť straty vody na vzostupnej i zostupnej vetve  
rovnaké; to svedčí o existencii čistých puklín, bez významnej�ích prejavov transportu 
jemnozrnných častíc. Ak je pri určitej hodnote tlaku strata vody na zostupnej vetve väč�ia ako 
na vzostupnej vetve, je to dôkaz transporu jemných častíc, pri ktorom sa uvolnila priesaková 
cesta. Podobne je dôkazom pohybu jemnozrnných častíc v puklinách aj men�ia strata vody na 
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zostupnej vetve ako na vzostupnej pri určitej hodnote tlaku; vtedy v�ak dochádza ku 
kolmatácii (zmen�ovaniu priepustnosti) priesakových ciest. 

Pri klasickej injektá�i sa ílocementovou suspenziou vyplňujú najväč�ie pukliny, takáto 
zmes obvykle nevniká do men�ích puklín, v ktorých sa nachádzajú jemnozrnné častice zemín 
(piesočnaté alebo prachovité). 

Ak sa na kontrolu kvality injekčných prác pou�ijú opäť vodné tlakové skú�ky, potom sa 
pri väč�ích tlakoch dostanú do pohybu jemnozrnné častice zemín (ílocementová výplň zostane 
stabilná), uvolnia sa nové priesakové cesty a straty vody prekračujú obvyklé kriteriálne 
hodnoty. Takéto procesy mô�u byť negatívne zvýraznené vtedy, keď sa časť injekčných prác 
realizuje a� počas napú�ťania alebo prevádzky nádr�e. Priebeh a výsledky vodných tlakových 
skú�ok vtedy nepriaznivo ovplyvňuje reálny priesakový re�im, resp. tlakové pomery 
v bezprostrednom okolí injekčnej clony. 

 
3. Kritériá tesnosti 

Sú známe viaceré kritériá tesnosti, ktoré sa pou�ívajú v súvislosti s injekčnými clonami. 
Okrem najstar�ích kritérií Jähdeho a Lugeona sa pou�ívajú americké a ruské kritériá 
(komplexne spracované v príspevku Kutznera 1985), ktoré sú funkčne závislé na vý�kach 
priehrad a veľkosti skú�obného tlaku. U nás sa uplatňujú najmä Verflove (1983) kritériá, 
pôvodne stanovené pre tlaky 300 kPa, pre priehrady s vý�kou 30 a� 50 m; veľkosti strát sa 
proporcionálne zväč�ujú s hĺbkou. Zaujímavé sú tie� Ron�inove (1974) kritické rýchlosti pre 
vyplavovanie jemnozrnnej výplne z puklín.  

Spomenuté kritériá sú znázornené na obr. 1; Verflove kritériá je mo�né  
pretransponovať aj na iné hodnoty skú�obných tlakov v súlade so zákonitosťami, ktoré 
vychádzajú z amerických a ruských závislostí. Ron�inova strata vychádza z prepočtu 
kritických rýchlostí na odtok vody z vrtu s priemerom 0,1 m. 

Objektívne tieto kritériá charakterizujú priepustnosť prírodného horninového prostredia. 
Ak sú výsledky vodných tlakových skú�ok pod čiarou A, podlo�ie priehrady je primerane 
nepriepustné a nie je ho potrebné injektovať (okrem fortifikačnej injektá�e v blízkosti 
základovej �káry); na takomto závere sa v súčasnosti zhoduje medzinárodné priehradárske 
spoločenstvo. Názory na potrebu injektovania prostredia s výsledkami vodných tlakových 
skú�ok medzi čiarami A a B nie sú zjednotené, preto sa takéto prostredie pova�uje za 
priepustnej�ie a obyčajne sa pristupuje k jeho dotesneniu. 

 
Obr. 1 Kritériá tesnosti hornín z vodných tlakových skú�ok, spracované podľa Verfla (1983) 

a Kutznera (1985): Q � strata vody, p � tlak vody, h � hĺbka, H � vý�ka priehrady. 

 100



4. Príklad praktického uplatnenia 
Jednou z najproblematickej�ích je slovenská priehrada Liptovská Mara na rieke Váh. 

Sypaná priehrada je vysoká maximálne 52,5 m, je heterogenná so �ikmým zalomeným 
tesnením, injekčná clona siaha do hĺbky 10 a� 20 m, bola doinjektovávaná takmer 10 rokov 
po začatí prevádzky vodného diela.  

Na obr. 2 je uvedený príklad �tatisticky spracovaných výsledkov vodných tlakových 
skú�ok, ktoré boli vykonané v injekčnej clone s tlakom 500 kPa v hĺbkach 0 a� 10 m pod 
základovou �károu injekčnej chodby spolu s výsledkami charakterizujúcimi prírodnú 
priepustnosť fly�ového podlo�ia priehrady. Jedná sa o empirické distribučné funkcie 
s mo�nosťou stanovenia pravdepodobnosti výskytu akejkoľvek hodnoty straty vody pri 
tlakovej skú�ke prepočítanej na 1 m vý�ky stĺpca či hrúbky vrstvy.  

Takto mo�no posúdiť aj pravdepodobnosť výskytu kriteriálnych hodnôt: podľa Jähdeho 
Q = 0,1 l/min.m (pre tlak 300 kPa), podľa Lugeona Q = 0,5 l/min.m (po korekcii pre tlak 500 
kPa), podľa Verfla po korekcii na tlak 500 kPa Q = 1 l/min.m, podľa USA Q = 2,2 l/min.m, 
podľa ruských kritérií Q ≅ 1,7 l/min.m, podľa Ron�ina Q = 20 l/min.m. Je zrejmé �e 
kriteriálne hodnoty sa podľa rôznych autorov značne odli�ujú. V čase výstavby priehrady 
a injektovania clony sa uva�ovalo s Verflovými kritériami pre tlak 300 kPa, ktoré boli spolu 
s Jähdeho kritériom najprísnej�ie. 

Ak budeme vychádzať z priepustnosti prírodného fly�ového podlo�ia, potom musíme 
po�adovať umelé zmen�enie priepustnosti podlo�ia priehrady injekčnou clonou pričom takéto  

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0,1 1 10 100 1000

Q (l/min.m)

Pr
av

de
po

do
bn

os
ť

      Jähde     Lugeon Verfel USA           Ron�in
                                     Rus

 
Obr. 2 Distribučné funkcie výsledkov vodných tlakových skú�ok v prírodnom (- - -) 

a zainjektovanom () podlo�í priehrady Liptovská Mara:  
Q � strata vody pri tlaku 500 kPa, ↑ - kriteriálne hodnoty. 

 

opatrenie si vy�aduje 25 a� 100 % z celkového účinného objemu prostredia.  
V tejto súvislosti je veľmi aktuálna otázka hĺbky injekčnej clony, ktorá vymedzuje 

účinný objem. Podľa obvyklých zásad priehradného staviteľstva je hĺbka injekčnej clony daná 
1 a� 1,5 násobkom vý�ky priehrady; podľa nich by injekčná clona mala siahať do hĺbky 50 a� 
75 m. Výrazné skrátenie clony do hĺbky 10 � 20 m bolo zdôvodňované priaznivým sklonom 
vrstiev vo fly�ovom podlo�í priehrady (okolo 20o vzostupne na vzdu�nú stranu).  
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Uviedli sme u� na�e výhrady k vhodnosti vodných tlakových skú�ok na kontrolu kvality 
injekčných prác; tieto skú�ky sú v podstate de�trukčné a z okolia vrtu vytláčajú jemnozrnné 
častice z puklín, čím sa zväč�uje priepustnosť prostredia i straty vody. Na distribučnej funkcii 
charakterizujúcej priepustnosť zainjektovaného prostredia dostaneme nasledovné informácie 
o kritériách: Jähdeho kritérium nespĺňa 100 % výsledkov skú�ok, Lugeonovo kritérium 88 %, 
Verflovo kritérium nespĺňa 60 % výsledkov skú�ok, americké kritériá 9 %, ruské kritériá 22 
%, Ron�inovo kritérium spĺňajú v�etky výsledky vodných tlakových skú�ok. 

V snahe objasniť hydrodynamické procesy ktoré prebiehajú v injekčnej clone a v jej 
okolí, boli do injekčnej clony a do nezainjektovaného prostredia pod ňou zabudované 
z injekčnej chodby �peciálne vrty s perforovanými novodurovými výpa�nicami (plnia len 
ochrannú funkciu pre ponornú časť meracieho zariadenia).  

 Na hlavách vrtov, v úrovni podlahy injekčnej chodby, je mo�né merať tlaky vody, po 
otvorení vrtov sa zisťujú mno�stvá vody ktoré vtekajú do injekčnej chodby a ich hĺbkové 
rozdelenie. Hĺbkové rozdelenie prietokov sa zisťuje aj pri uzavretých hlavách vrtov; 
vertikálne prúdenie vody je spôsobené prepojením rôznych tlakových horizontov. 

Na obr. 3 je znázornené prúdenie vody vo vrte, ktorý je zabudovaný do injekčnej clony; 
pri meraniach v roku 2002 v ňom bolo zistené najintenzívnej�ie prúdenie vody. V podstate sa 
jedná o vodnú tlakovú skú�ku s opačným re�imom prúdenia � voda z vrtu neodteká, ale do 
neho priteká.  

Po otvorení hlavy vrtu poklesla hodnota tlaku o 150 kPa, do injekčnej chodby vtekalo 
mno�stvo 0,73 l/s; najintenzívnej�ie pritekala voda do vrtu v hĺbke 2 a� 4 m (prietok sa vo 
vzostupnom smere prúdenia zväč�uje) v mno�stve 0,41 l/s. Ak prepočítame toto mno�stvo na 
obvyklú hodnotu pri vodnej tlakovej skú�ke, dostaneme Q = 0,41 (l/s) . 60 (s) / 2 m = 12,3 
l/min.m. Je to vysoká hodnota, vyskytuje sa v�ak len krátkodobo počas občasných meraní; 
podľa Ron�inovho kritéria mô�eme usúdiť, �e piesočnaté a prachovité častice v puklinách sa 
nebudú pohybovať.  
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Obr. 3 Prúdenie vody vo vrte v injekčnej clone priehrady Liptovská Mara s otvorenou () 

a uzavretou hlavou (- - - -);             smery vertikálneho prúdenia. 
 
Časť injekčnej clony (pravdepodobné návodná) má v hĺbke 2 a� 4 m pod dnom 

injekčnej chodby väč�iu priepustnosť. Z údajov v blízkych tlakomerných vrtoch v�ak mo�no 
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usúdiť, �e injekčná clona ako celok má dobrú účinnosť, rozdiel medzi návodnou a vzdu�nou 
stranou je 150 kPa. 

Po uzavretí hlavy vrtu je prúdenie vody menej intenzívne; najväč�ia hodnota 
�pecifického odtoku (prietok sa v smere zostupného prúdenia zmen�uje) sa vyskytuje pri dne 
vrtu a ekvivalentná hodnota bude Q = 0,03 (l/s) . 60 (s) / 1,5 (m) = 1,2 l/min.m. Aj táto 
hodnota nevyhovuje viacerým kritériám tesnosti (obr. 2), v hĺbke 20 a� 21,5 m bude 
priepustnej�ia vzdu�ná časť injekčnej clony. 

Uvedené výsledky sme vybrali ako extrémne, celkové spracovanie by poskytlo 
priaznivej�ie výsledky. 

 
5. Závery 

 Vodné tlakové skú�ky nedávajú pre zainjektované prostredie vhodné výsledky. Na 
podobnom princípe zalo�ené merania prúdenia vody v otvorených a v uzavretých vrtoch sú 
pre tesniacu stenu �etrnej�ie, umo�ňujú lokalizovať a charakterizovať priepustnej�ie polohy. 
V dôsledku pretlaku vody sa mô�u dostať do pohybu nespevnené jemnozrnné častice 
v puklinách hornín, čím sa zväč�í ich priepustnosť. 

Kritériá tesnosti, ktoré sa pou�ívajú u nás i v zahraničí (obr. 1), majú pomerne veľký 
rozsah prípustných hodnôt. Pre na�e podmienky mô�u byť prijateľné aj americké kritériá, 
ktoré sú najvolnej�ie.  

Na�e priehrady a ich tesniace prvky starnú. Nemo�no vylúčiť ani významnej�ie 
zväč�ovanie ich priepustností a ohrozenie stability priehrad, čo si vy�iada aj rekon�trukcie 
injekčných clôn. Najobjektívnej�ie informácie o priesakoch a o účinnosti tesniacich prvkov 
mo�no získať z analýz hladinových a rýchlostných re�imov pod vzdu�nými stranami priehrad. 
Vodné tlakové skú�ky vzhľadom na ich de�trukčný charakter neodporúčame pou�ívať na 
zisťovanie stavu injekčných clôn. 
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BLANKA - PRŮZKUMNÁ �TOLA MĚSTSKÉHO OKRUHU 
�PEJCHAR�PELC TYROLKA 

 
 
Anotace/Remark 
  
 V příspěvku autor seznamuje s projektem průzkumné �toly �pejchar � Pelc Tyrolka na 
městském okruhu.  

Průzkumná �tola má délku 1940 m o profilu 10,5 m2 a� 22 m2 s nadlo�ím 15m a� 
20m a je ra�ena převá�ně v Dobrotivském souvrství s občasným výskytem skaleckých 
křemenců. Ra�ba probíhá pomocí NRTM při rozpojování horniny trhacími pracemi a odtě�ení 
pomocí vodorovné kolejové dopravy a svislé dopravy RDK v tě�ní �achtě. 
 Dílo má být kompletně dokončeno v roce 2005. 
 
Remark 
 

Author of the text introduces to the audience the project of an exploratory tunnel 
�pejchar � Pelc Tyrolka at the city circuit. 
 The length of the exploratory tunnel is 1940 m, profile is between 10,5 m2 to 22 m2, 
and overlaying formation is between 15 m to 20m. The exploratory tunnel has been perforated 
mainly in Dobrotivsky  series of rocks with inemittently occured Skalecky quartzites. The 
tunnel is perforated with the New Austrian Tunneling Method when the rock is unlinked with 
exploisive works and exploiting works with horizontal rail transport and vertical crane 
transport.  
 The work is to be completed in the year 2005. 

 
 
 
 
Průzkumná �tola budoucího tunelu městského okruhu �pejchar � Pelc Tyrolka se 

začala budovat v květnu roku 2002 a to hloubením tě�ní �achty umístěné na Trojském břehu. 
Celková její délka je 1940 m a je ve své převá�né délce vedena v profilu budoucího JTT. A� 
pouze na svém konci, tedy na úpatí svahu Letné pod Královskou oborou v místě dnes ji� 
neprovozované �lechtovy restaurace bude ra�ba vedená i v profilu budoucí STT, proto�e jsou 
zde očekávány komplikované geotechnické podmínky. Je předpoklad, �e právě tento úsek 
bude vy�adovat provedení sanačních injektá�ích a to jak pro průzkumnou �tolu, tak i později 
pro vlastní tunel.  

Pro vlastní realizaci průzkumné �toly bylo vyu�ito pouze informací o geotechnických 
poměrech z několika málo vrtů z minulosti a dále z několika nových vrtů, které byly ji� 
situovány tak, aby přinesly alespoň základní informace o přítomných horninách a skalních 
rozhraní. 

Z těchto dostupných informací se předpokládaly horniny Řevnických a Skaleckých 
křemenů a Dobrotivských břidlic. Z hlediska přítomnosti podzemní vody se předpokládala 
terasová voda a dále průlinová a puklinová voda. V současné době se průzkum nachází ve 
staničení 6,718 tedy je vyra�eno něco málo přes 800 m �toly a z hlediska skutečných 
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geologických poměru hovoříme o skalním podlo�í, které je v prostoru předmětné lokality a v  
blízkém okolí zastoupeno svrchnoordovickými horninami, zejména dobrotivským   
 
 
souvrstvím; v koncové části rovně� souvrstvím libeňským. V obou případech se v rámci 
břidličné facie vyskytují výrazně pevněj�í vrstevní sekvence, obtí�ně rozpojitelná  hornina, 
reprezentovaná  souvrstvím  křemenců (skaleckými a řevnickými křemenci). 

Převá�ně se jedná o jílovitopísčité, prachovitopísčité a� silně písčité, středně slídnaté 
břidlice tmavo�edé a� černo�edé barvy.  Kromě  vrásových deformací je horninový masív na 
mnoha místech  poru�en rupturními deformacemi. Dosud byly zasti�eny drobné i významněj�í 
tektonické poruchy, které místy tvoří dislokační pásma. V blízkosti významněj�ích poruch 
jsou ordovické břidlice tektonicky podrcené. V souladu s obecně známým regionálním 
tektonickým schématem Barrandienu jsou v předmětné trase zastihovány  systémy star�ích - 
podélných a mlad�ích - příčných dislokací. 

Ra�ba průzkumné �toly probíhá převá�ně s horninovým nadlo�ím o mocnosti 
převá�ně kolem 15 � 20 m (vyjma koncových úseků, kde se přístropí dostává do kontaktu 
s kvartérním pokryvem). Průzkumné dílo je vedeno v celé své délce pod úrovní hladiny 
podzemní vody. V závislosti na poru�ení horninového nadlo�í přitéká do �tolovaného úseku 
podzemní voda. Velikost přítoků kolísá v rozmezí od několika desetin vteřinového litru a� po 
cca 1-2 l/s. Celkový objem podzemní vody do díla je průbě�ně sledován a vyhodnocován. 
V současné době, kdy se čelo výrubu nachází v prostoru pod Císařským ostrovem, činí přítok 
cca 23 l/s.  

Vlastní průzkumná �tola má teoretický výrub jednokolejné �toly o plo�e 10,5 m2, 
dvojkolejné �toly o plo�e 18,7 m2 ve výhybnách, které jsou od sebe vzdáleny po cca 150 m a 
nakonec �umpovní chodby o plo�e cca 22 m2 slou�ící pro propojení větrací �achty a 
průzkumné �toly a dále pro akumulaci podzemních vod tak jak vyplývá z opatření OBÚ. 
Podélně je �tola vedena nejprve úpadně, aby posléze v místě větrací a únikové �achty na 
Císařském ostrově byla vedena dovrchně s maximálním podélným sklonem 3,5%.  
Ra�ba probíhá pomocí NRTM za pou�ití kolejové dopravy  pomocí důlního nakladače  
Haglund a velkokapacitních samovýsypných vozů GW 603 ta�ených akumulátorovými 
lokomotivami Schalke. 

Rozpojování horniny je prováděno pomocí trhacích prací, kdy� vlastní vrtání je 
realizováno vrtacími kladivy VK 22. 

Zaji�tění výrubu je provedeno kombinací ocelových prvků Bretex, svařované sítě, 
stříkaného betonu třídy B20 tl.10-20 m podle technologické třídy NRTM  2 a� 5a a 
závitových kotev GEWI délky 2 m, které jsou lepeny pomocí ampulí Lokset a prováděny 
v ka�dém druhém záběru. Stavba je té� připravena na eventualitu pou�ití kotev Boltex 
případně kotev Wibold za pou�ití injektá�ní směsi Wilkit. 

Vzhledem ke skutečnosti, �e �tola podchází v hloubce cca 20 m vodní tok Vltavy a 
dále její plavební kanál nachází se vlastní realizace �toly ve s přísněném re�imu OBÚ Kladno, 
který spočívá ve zvý�ené kontrolní činnosti, ve zvý�eném technickém zabezpečení pracovníků 
pracujících na čelbě, stanovení max.délky záběru bez ohledu na geologické poměry a 
například i ve stanovení havarijního přítoku podzemní vody do díla. 
Tomu je přizpůsobená kontrolní činnost OBÚ a tak např. jenom za minulý rok se na této 
stavbě uskutečnilo více ne� 25 inspekcí.  

Zajímavostí je také provádění v předstihu před ra�bou bezpečnostních jádrových a 
bezjádrových  vrtů délky 23 m  o průměru 50 a� 76 mm s minimálním jejich překrytím 3 m. 
Tyto vrty mají podat představu nejen o vlastní geologii v předpolí ra�by, ale i přítoku 
podzemní vody. 
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Stejně, tak jak jsou sledovány tyto vrty jsou sledovány i vrty prováděné pro kotvení a 

pro presiometrické zkou�ky. Součástí ra�by průzkumné �toly je i provádění geomonitoringu a 
to předev�ím poklesy terénu,deformace objektů (těch je v�ak nad trasou �toly minimální 
mno�ství), konvergenční měření, presiometrické měření, geologické a hydrogeologické 
sledování, dynamická a akustická měření a nakonec průzkumné a kontrolní zkou�ení 
únosnosti svorníků a stříkaných betonů. 
 
 
Závěr   

Vlastní realizace průzkumné �toly potvrzuje oprávněnost rozhodnutí vedoucí k její 
realizaci a lze jen doufat, �e podklady takto získané budou v co nejkrat�í době vyu�ity při 
ra�bě vlastních silničních tunelů městského okruhu �pejchar Pelc - Tyrolka.  
 

 

                      Ra�ený tunel realizovaný Metrostavem a.s. pomocí NRTM

název tunelu Průzkumná �tola �pejchar - Pelc Tyrolka
lokalita Praha Troja, Praha 7
název stavby ,,Blanka"
typ tunelu Průzkumná �tola
investor Hlavní město Praha ,OMI MHMP
projektant SATRA
zhotovitel - projektový tým Metrostav a.s., Divize 5
vedoucí stavby, projektového týmu p.�ilha K., ing.Frantl J.
období realizace 5/2002 a� 12/2005
geologie generelně Dobrotivské souvrství a Libeňské souvrství
typ horniny Skalecké křemence ve vývoji drobových a prachových břidlic
charakteristické vlastnosti horniny pevná místy tě�ce rozpojitelná hornina s přítoky podzemní vody
vý�ka nadlo�í 15m a� 26m
plocha tunelu ve výrubu 10,5m2 a� 22m2
délka ra�eného tunelu 1940m
členění tunelu v jednom profilu, �umpovní chodby horizontálně
technologické třídy NRTM tř.2,2H,3,4,5a
délka záběru 1m a� 1,75m
měsíční výkon 70m a� 90m
základní způsob rozpojování pomocí trhacích prací
stříkaný beton suchá cesta B20
kotvy Gewi,Boltex,Wibolt Star(tř.5a)
ocelové výztu�né prvky Bretex a kari sítě
hlavní doplňující opatření opatření č.4.OBU Kladno při ra�bě pod Vltavou a plavebním kanálem
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LABORATORNÍ VÝZKUM DOSTUPNÝCH EPOXIDOVÝCH 
MATERIÁLŮ PRO ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN SKALNÍHO TYPU 

 
Abstract: Several kinds of chemical grouts, for instance polyurethane resins, are applied in 
the current grouting technology. Epoxide resins represent one of the possibilities of 
application of applications for grouting in range of chemical grouts. Epoxide resins are not 
recently used routinely in the grouting technology, though they are characterized by their high 
final strength an adhesive properties. The paper describes the results of the laboratory 
researche and the possibilities of applications of available epoxide resins for grouting. The 
laboratory researche deals with the study of both strength and adhesive propeties and 
rheological behaviour of curing resins system.  
 
Úvod 

V současné době se v injektá�ní praxi pou�ívá celá řada různých typů chemických 
injektá�ních médií, např. různé typy polyuretanových, organicko-minerálních, fenolových 
formaldehydových, akrylamidových, silikátových injektá�ních médií aj. Mů�eme  
konstatovat, �e z chemických injektá�ních médií v současnosti vět�ího roz�íření v injektá�ní 
praxi dosáhly různé druhy polyuretanových, popř. organicko minerálních pryskyřic. Jeden 
z mo�ných druhů chemických médií vyu�itelných v injektá�ním procesu mů�e být zastoupen  
epoxidovými pryskyřicemi, které nejsou v současné injektá�ní praxi bě�ně pou�ívány, i přes 
svoje vysoké cílové pevnostní a adhezní parametry. O těchto pryskyřicích mů�eme najít 
v odborné literatuře, zabývající se injektá�ní problematikou, pouze kusé informace. Z tohoto 
důvodu chceme ověřit mo�nosti pou�ití dostupných epoxidových materiálů v současné 
injektá�ní praxi a to předev�ím v oblasti rehabilitace trhlin jak v horninách skalního typu, tak 
popř. v betonových konstrukcích. Příspěvek se zabývá dosavadními výsledky laboratorního 
výzkumu vlastností vybraných epoxidových pryskyřic, popř. mo�ností jejich pou�ití a 
stanovení základních podmínek nasazení vybraných epoxidových materiálů pro účely 
injektá�í horninového masivu. Laboratorní výzkum se zaměřuje jak na studium pevnostních a 
adhezních vlastností geokompozitů, tak na reologické chování a vývoj struktury epoxidových 
pryskyřic v průběhu vytvrzování polymerní soustavy. Laboratorní výzkum je prováděn ve 
spolupráci s oddělením Polymerních sítí a mechanických vlastností Ústavu 
makromolekukární chemie AV ČR a Laboratoře interaktivních procesů Ústavu geoniky AV 
ČR. 
Pou�ité materiály v laboratorním výzkumu 

Ve výzkumu jsou pou�ívány polymerní systémy na bázi epoxidových pryskyřic 
vytvrzovaných alifatickými aminy. Jsou to tyto čtyři epoxyaminové systémy označené jako: 

• Epoxid A + tvrdidlo T  
• Epoxid B + tvrdidlo T  
• Epoxid C + tvrdidlo T  
• Epoxid D sl. A + tvrdidlo Epoxid D sl. B. 
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V následující tabulce č. 1 uvádíme některé základní vlastnosti těchto epoxidových systémů 
převzatých z materiálových listů. 
Tab. č 1 Základní vlastnosti epoxidových pryskyřic 

 Epoxid A Epoxid B Epoxid C Epoxid D sl. A 
 Vlastnosti nevytvrzené pryskyřice 
Viskozita (23o) 

(Pa.s) 0,1 � 0,2 1,2 1 - 3 0,6 � 0,9 

Epoxidový index 
(mol/1000g) 3.5 - 4 4,85 � 5,1 Min 0,5 5,9 � 6,5 

 Vlastnosti pryskyřice vytvrzené Tvrdidlem T Epoxid D sl. B 
Pevnost v tahu 

(MPa) > 25 > 50 > 50 70 - 80 

Pevnost v tlaku 
(MPa) > 45 > 120           -- 120 - 140 

Mez pevnosti 
v ohybu (MPa) > 40  > 85 > 90 110 - 120 

 

V oblasti výzkumu reologického chování  a vývoje struktury jsou analyzovány v�echny vý�e 
uvedené epoxidové hmoty. V oblasti výzkumu vlastností geokompozitů na bázi hornin 
skalního typu byly vybrány dva systémy vý�e uvedených epoxyaminových systémů. Jsou to 
Epoxid A + tvrdidlo T a Epoxid B + tvrdidlo T. Tyto systémy byly vybrány na základě jejich 
příznivých hodnot dynamické viskozity, doby gelace, mo�nosti aplikace při teplotách 8oC a 
mo�nosti jejich aplikace i ve vlhkém prostředí při pou�ití jiného typu tvrdidla. 
 
Měření dynamické viskozity epoxidových systémů 

Na vybraných epoxidových systémech byla zji�ťována jak dynamická viskozita hlavní 
slo�ky bez přidání tvrdidla v závislosti na teplotě, tak vývoj hodnot viskozity v čase při stálé 
teplotě v průběhu polymerizace. Na obrázku č. 1 je znázorněna závislost hodnot viskozity na 
teplotě sledovaných systémů. Pro srovnání jsou v grafu  zobrazeny společně hodnoty viskozit 
bě�ně pou�ívaných námi dříve zkoumaných dvouslo�kových injektá�ních polyuretanových 
pryskyřic. Měření byla prováděna rotačním viskozimetrem fy Cole�Parmer typ 98936-15. 
Z grafu na obrázku č. 1 je zřejmé, �e hodnoty viskozit vybraných epoxidových pryskyřic jsou 
na srovnatelné úrovni s hodnotami viskozit jednotlivých komponent (slo�ky A + slo�ek B1, 
B2 a B3) polyuretanových injektá�ních hmot. Významněj�í závislost vývoje hodnot viskozit 
z pohledu posuzování injektá�ního procesu je znázorněna na obrázku č. 2, kde mů�eme vidět 
vývoj viskozity v závislosti na čase během probíhající reakce při stálé teplotě. Z vývoje 
hodnot viskozity v grafu na tomto obrázku mů�eme konstatovat, �e příznivěj�í reologické 
vlastnosti z pohledu injektá�ního procesu (ni��í hodnoty viskozit = lep�í proinjektovatelnost 
málo rozevřených trhlin, ni��í injektá�ní tlaky, vy��í dosah injektá�ního média) mají 
epoxidové systémy A a B v době prvních cca 30 min. reakce. 
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Obr. č. 1 Závislost viskozity na teplotě u vybraných polyuretanových a epoxidových 
               systémů  
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Obr. č. 2 Závislost vývoje hodnot viskozit v závislosti na čase chemické reakce při  
               teplotě 30o C  
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Výzkum reologického chování epoxidových systému v průběhu plymerizace 
Chemoreologie systému  byla studována pomocí dynamicko mechanické analýzy na 

přístroji ARES (Rheometric Scientific). Při geometrii deska-deska byl vytvrzovaný materiál 
podroben periodické torzní smykové deformaci o frekvenci l Hz v průběhu isotermální 
polymerace, byl stanoven růst viskozity a slo�ek komplexního smykového modulu (G��
elastická slo�ka, G�-smyková slo�ka). Při vytvrzování epoxidového systému se vytváří 
polymerní síť. Chemoreologie, tj.změna reologických vlastností v průběhu chemické reakce, 
je určena (a) růstem polymerní struktury, charakterizované růstem viskozity, (b) vznikem 
polymerní sítě v tzv. bodě gelace, a eventuálně (c) vitrifikací systému a přechodem do 
skelného stavu. Důle�itým chemoreologickým parametrem je zejména bod gelace (t.j. vznik 
sítě a zastavení toku), jeho� stanovení je zásadní pro charakterizaci průběhu vytvrzování. 
V bodě gelace vznikající trojrozměrná polymerní síť vykazuje elastické vlastnosti (G�>0), co� 
odpovídá strmému růstu konzervativního modulu G� v důsledku růstu síťové hustoty a frakce 
gelu. V reálných podmínkách v�ak vlivem fyzikálních interakcí, např. zapleteniny řetězce, se 
elastická slo�ka projevuje ji� v předgelačním stadiu a vzrůst modulu je pozvolný, co� 
vylučuje dostatečně přesné určení bodu gelace. Na základě teorie lze bod gelace stanovit 
s vyu�itím mocninového zákona, který platí pro reologické chování systému v bodu gelace: 
G� ~ G� ~ ωn , kde ω je experimentální frekvence měření a n je dynamický kritický exponent.  
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Obr. č. 3 Vývoj ztrátového faktoru tan δ při vytvrzování systému Epoxid B�tvrdidlo T  
                při teplotě 30 oC. Multifrekvenční měření, experimentální frekvence 1-64   
                rad/s.  
 

Experimentální stanovení bodu gelace je zalo�eno na skutečnosti, �e ztrátový faktor  (tan 
δ)c (=G�/G�) je v bodu gelace nezávislý na frekvenci. Při experimentálním pou�ití 
multifrekvenčního modu lze sledovat průběh reologických veličin při polymeraci v závislosti 
na frekvenci měření a stanovit tak bod gelace v čase kdy dochází k překří�ení ztrátových 
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křivek pro různé frekvence (viz obr. č 3). Ve studovaných systémech je reologický projev 
gelace ovlivněn počínající vitrifikací systému, a proto byl bod gelace stanoven kombinací 
popsané metodiky s extrakcí vzorku a stanovením frakce gelu v daném čase reakce. 

 
Důle�itým parametrem pro aplikaci polymerního materiálu jsou počáteční viskozita 

systému a rychlost tvrzení. Nejni��í počáteční  viskozitu polymerní směsi (η0 = 100 mPa.s) 
vykazuje systém Epoxid A-tvrdidlo T. Rychlost vytvrzování je charakterizována dobou 
gelace, tgel. Bylo zji�těno, �e vytvrzování reakčních směsí Epoxidů B a C je podstatně 
rychlej�í ve srovnání se systémy Epoxidů A a D (viz obr. č 1 a 4). V případě Epoxidů B a C  
systém geluje  v době tgel=3-4  h, zatímco systémy na bázi Epoxidů A a D gelují za  9-11 h při 

Obr. č. 4 Vývo

teplotě 30 0C.  

j modulu a ztrátového faktoru tan δ při vytvrzování epoxidových  

růběh síťovací polymerace je reologicky charakterizován růstem viskozity a modulu 
a rovně
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     systémů při teplotě 30 oC. 
 
 
P
� poklesem hodnoty ztrátového faktoru tan δ (=G�/G�) (Obr. č. 4 ). V kapalném stavu 

převa�uje viskózní slo�ka komplexního modulu (G�) a tan δ>1 a v tuhém stavu dominuje 
elastická  slo�ka (G�) a tan δ<1. Při reakci postupně relativně klesá viskózní slo�ka modulu a 
roste slo�ka elastická, a proto tan δ klesá. U  v�ech studovaných systémů reagujících při 30 0C 
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bylo prokázáno výrazné zpomalení reakce v okolí bodu gelace nebo těsně za bodem gelace, 
neboť v okolí gel bodu se pokles tan δ značně zpomaluje. Toto chování je způsobeno 
vitrifikací systému. Důsledkem je nízká reakční konverze a síťová hustota polymerní sítě. Pro 
ověření této hypotézy bylo provedeno vytvrzování i při vy��í teplotě. Reakce při 60 0C je 
nejen podstatně  rychlej�í (viz tab. č. 2), ale zároveň nedochází ke zpomalení těsně za bodem 
gelace. V tomto případě křivka ztrátového faktoru klesá výrazně pod hodnotu 1, 
charakterizující síťovaný elastický materiál ((tan δ)C=1,3).  
Tab. č. 2 Zji�těné hodnoty počáteční viskozity a bodu doby gelace  

Bod gelace  Epoxidový systém Teplota vytvrzování Počáteční viskozita 
(oC) (Pa.s) (min) 

Epoxid A 30 0,100 540 
Epoxid B 30 0,300 250 
Epoxid C 30 0,300 190 
Epoxid D 30 0,350 660 
Epoxid B 60 0,020 30 
Epoxid D 60 0,050 100 
 

Systémy vytvrzené za nízké teploty vykazují vysokou hodnotu modulu v důsledku 
vitrifik

Mechanické vlastnosti geokompozitů 
sti geokompozitů vytvořených na bázi epoxidových 

systém

itou 
jsou pr

ace, av�ak reakční konverze a síťová hustota jsou nízké. Reakční systém mů�e 
�zamrznout� i před bodem gelace a v takovém případě by zvý�ení teploty nad hodnotu 
skelného přechodu Tg vedlo k toku materiálu. Stanovení gelace soustavy je proto velmi 
důle�ité. Toto stanovení je v�ak komplikováno vitrifikací systému. 

 

Testování mechanických vlastno
ů je prováděno na zku�ebních válcových horninových tělesech se zainjektovanou 

diskontinuitou.  Pro přípravu geokompozitu se zainjektovanou diskontinuitou byly pou�ívány 
epoxidové materiály Epoxid A a Epoxid B + tvrdidlo T. Tyto systémy byly vybrány na 
základě nízkých hodnot dynamické viskozity, uváděných jak v materiálových listech, tak na 
základě výsledků získaných z reologických měření a způsobu jejich pou�ití. Vybrané dva 
epoxidové systémy, dle materiálových listů, jsou pou�ívány k  přípravě např. 
polymerbetonových kompozic a kompozic s minerálními plnivy (např. křemenný písek).  

Zkou�ky mechanických vlastností geokompozitů se zainjektovanou diskontinu
ováděny v současné době dvěma způsoby. První způsob testování je prováděn na 

vrtných jádrech se zalepenou suchou diskontinuitou orientovanou kolmo na směr tahového 
namáhání. Z prvních výsledků pevnostních parametrů těchto geokompozitů v prostém tahu 
mů�eme konstatovat, �e vykazují dobrou adhezi k povrchu hornin. Tahové pevnosti 
geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou vytvořených ze středně zrnných pískovců  
jsou limitovány vlastní tahovou pevností pou�ité horniny (tj. cca 6 MPa). Poru�ení vzorku 
nastalo u v�ech zku�ebních těles mimo zainjektovanou trhlinu, co� vypovídá v prvním 
přiblí�ení o dobré schopnosti zpevnění trhlinového horninového masivu pomocí vybraných 
epoxidových systémů viz. obr. č. 5. Pro druhý typ zkou�ky jsou v současné době připravována 
zku�ební tělesa geokompozitů, vytvořená ze zku�ebních válcových horninových těles se 
�tíhlostním poměrem 2 (vý�ka : �ířce), které jsou rozděleny �ikmým řezem pod úhlem cca 30o 
k podélné ose vzorku. Obě části jsou následně slepeny testovanou epoxidovou pryskyřicí, 
takto připravené zku�ební tělesa jsou podrobena klasické zkou�ce pevnosti v jednoosém tlaku. 
Z prvních počátečních ověřovacích zkou�ek pro testování takto připravených zku�ebních těles 
(slezská �ula + Epoxid B) je zřejmé, �e u této zkou�ky dochází ke křehkému poru�ení 
epoxidové vrstvy v trhlině na mezi pevnosti. Vrcholové hodnoty pevností v tlaku u této 
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zkou�ky na geokompozitech dosahují cca 87 MPa, co� představuje 56 % hodnoty pevnosti 
v tlaku (cca 154 MPa) naměřených na celistvých zku�ebních tělesech.  
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Obr. č. 5 Minimální dosa�ená tahová pevnost geokompozitu se zainjektovanou trhlinou  

Závěr 
V prvním přiblí�ení mů�eme z dosavadních výsledků konstatovat, �e testované 

epoxidové systém

pěvek byl zpracován s podporou projektu  AV ČR č. S3086351 v rámci Programu 
podpor

 

y jak z hlediska reologického chování těchto materiálů, tak z prvotních 
zkou�ek mechanických vlastností geokompozitů, je mo�né pou�ít předev�ím pro zpevnění 
horninového masivu skalního typu. Je ov�em nutné dal�ím výzkumem přesně vyspecifikovat 
podmínky jejich nasazení tak, aby jejich pou�ití bylo co nejefektivněj�í. Za současného stupně 
poznání mů�eme říci, �e tyto materiály budou pravděpodobně lépe aplikovatelné 
v horninovém  masivu s vy��í teplotou. Z reologického hlediska se jeví příznivě hodnoty jak 
počáteční dynamické viskozity, tak vývoj hodnot viskozity v průběhu vytvrzování v prvních 
cca 30 minutách. Výzkum epoxidových systémů by se měl dále zaměřit na sledování jejich 
reologických vlastností při ni��ích teplotách a také na mo�nosti jejich nasazení ve vlhkém 
prostředí.  

Přís
y cíleného výzkumu a vývoje. 
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KONDENZOVANÉ SYSTÉMY ODPADOVÝCH ALUMINIUM-
SILIKÁTŮ A JEJICH MO�NOSTI VYU�ITÍ V INJEKTÁ�NÍM 

PROCESU. 
 
Anotace: In the field of the raw material exploitation, a huge amount of wastes of ceramic 
kaolinitic clays has currently been recognized. Metallurgy also produces large wastes of high 
furnace slag. These waste materials are suitable for conversion to solid materials that are 
chemically-stable though the sol-gel reaction of aluminum-silicates. The low temperature 
inorganic synthesis of the aluminum-silicates has been studied for several years in the 
Laboratory of the Beneficiation and Treatment of Raw Materials of the Institute of Rock 
Structure and Mechanism of the Academy of Science of the Czech Republic. This paper 
shows the first results of obtained materials on a laboratory scale. In addition, it deals with the 
results of experimental tests for the materials utilised in grouting technology. The work was 
supported by project No. S3086351 and No. 3046004 within the framework of the Program 
supporting focused research and development at the Academy of Science of the Czech 
Republic. 
 
Úvod  

V minulosti i současné době existují jak v oblasti tě�by a zpracování keramických 
surovin  kaolinitického typu, tak např. v hutním průmyslu (struskové materiály) i při vyu�ití 
fosilních paliv (popílky a popely) značné objemy odpadových materiálů. Mnohé z těchto 
druhotných surovin v�ak mohou být na základě nového pohledu na chemismus těchto látek 
mimořádně významným zdrojem nových materiálů. Z vý�e uvedených  odpadových materiálů 
lze připravit pevné anorganické polymerní materiály, které vznikají ze soustav sol-gel 
aluminium-silikátů metodou studené anorganické polymerace. Příspěvek pojednává o 
výsledcích vyu�ití těchto anorganických materiálů v injektá�ní technologii v laboratorním 
měřítku, který navazuje na výzkum provedený v dal�ích oblastech aplikace tak, jak je ji� 
několik let studován pracovníky Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, kteří se 
zabývají výzkumem těchto anorganických polymerních materiálů.  

 
Způsob zpracování odpadových aluminium-silikátů 

V současné době je cílem snah řady laboratoří a výzkumných ústavů nalézt způsoby 
zpracování stávajících anorganických odpadů na bázi aluminium-silikátů netradičními 
způsoby, předev�ím pou�itím studených anorganických syntéz  LTS (Low Temperature 
Synthesis)(1). Tyto metody vyu�ívají specifických polymerizačních vlastností křemíku (2) a 
poznání, �e vhodnou kombinací SiO2 a Al2O3 lze vytvořit pevný anorganický  polymer při 
laboratorní teplotě a tlaku. Bylo ověřeno, �e dvojvrstvý jílový minerál kaolinitického typu je 
schopen vytvářet anorganické polymerní prostorové sítě za vzniku nových pevných látek.Tím 
se tyto metody zásadně li�í od klasických kombinací aluminium-silikátových vazeb, 
vznikajících při teplotách pálení od 1000°C pro cihly a� po 1700°C pro speciální druhy 
keramiky.  
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Obr. č. 1 Křivka XRD analýzy 

 

Získané typy pevných látek jsou amorfní, jak vykazuje XRD křivka (viz. Obr. č.1) 
(rentgenová difrakční analýza), vylučující výskyt krystalických látek a mají řadu 
překvapivých vlastností: 

• jsou zásadně nehořlavé a neuvolňují v �áru �ádné zplodiny,  
• mají minimální délkové a objemové smr�tění, 
• jsou nerozpustné ve vodě, 
• jsou odolné proti náhlým změnám teploty. 

Vznikající pevné látky anorganického polymeru jsou vytvářeny ze soustavy sol-gel. 
Prostředím reakce je voda, která při procesu solidifikace pomalu a postupně odchází. Vliv 
odcházející vody má za následek otevřenou pórovitost mezzopórů (velikosti mezi 20 - 25 nm) 
v rozsahu 6 - 15%.  

 
Charakteristika materiálů pou�itých v laboratorním výzkumu a mo�ností pou�ití 
odpadových aluminium-silikátů v injektá�ním procesu 

V laboratorním výzkumu byly pou�ity dva typy anorganických polymerních materiálů 
pro ověření chování těchto materiálů v injektá�ním procesu. Materiály byly připraveny 
konverzí z odpadových jílů D460 a S2 (testované materiály jsou dále označovány D460 a S2) 
na bázi kaolinitu získaného z tě�by a zpracování keramických surovin. Materiál S2 je jílovým 
kaolinitickým odpadem z tě�by kaolinitických pískovců a obsahuje 38-40% jemného 
křemičitého písku o velikosti do 100 µm. Pro keramické účely není vyu�íván, proto�e obsah 
Fe2O3 převy�uje normované mno�ství barvících oxidů. Vedle kaolinitu tento převá�ně 
kaolinitický materiál obsahuje malé mno�ství smektitu. Základní příprava materiálu je 
objasněna v [3], kde je popsán způsob aktivace jílového minerálu. Druhým testovaným 
materiálem je materiál D460 pod označením RON,  jedná se o jemný odpadový podíl 
lupkového prachu z původních kaolinitických jílů. Tento jílový materiál neobsahuje prakticky 
�ádný volný SiO2 a má dlouhodobě velmi standardní slo�ení. 

Příprava jílové suroviny spočívá v ka�dém případě ve vysu�ení a dehydroxylaci.  
Podle obsahu dehydroxylovaného kaolinitického jílu je aktivovaný jíl hydrolyzován alkáliemi 
tak, aby bylo dosa�en stav, kdy nejdříve vznikají monomery [Al(OH)4]-  a [OSi(OH)3]-. Jejich 
prostorová polymerace je iniciována zásaditou reakcí disperze ve stavu sol-gel, kdy se 
následnou reakcí monomery propojují na dimery, trimery a dále na mnohočetné polymerní 
řetězce za vzniku prostorové sítě. Po 1 hodině od počátku míchání se postupně zvy�uje 
viskozita disperze a� do vzniku pevné látky v celém původním objemu. Negativní náboje 
soustavy aluminium-silikátové sítě  jsou vyrovnávány alkalickými kovy. 
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Při odpovídajících poměrech reagujících slo�ek a vody je při zachování odpovídající 
kinetiky míchání směsi dosa�eno vytvrzení celého objemu za 12 � 24 hodin při laboratorní 
teplotě a tlaku. Viskozita thixotropní disperze během míchání odpovídá cca 1000 a� 
3000 mPa.s. 
 Zkoumané materiály připravené pro účely injektá�e mají charakter jemnozrnných 
suspenzí. Na obrázku č. 2 jsou znázorněny zrnitostní křivky pevné fáze obou testovaných 
materiálů ve srovnání s bě�ně pou�ívanými portlandskými a ultrajemnými cementy (MC 100, 
300 a 500), pou�ívanými v injektá�ní praxi dle Henna (4). Je zřejmé, �e z pohledu 
granulometrického slo�ení jsou studované materiály srovnatelné s cementy, pou�ívanými v 
cementových suspenzích  k injektá�ním účelům.  
 U nesoudr�ných zemin pro určení injektovatelnosti mů�eme vycházet z výsledků 
zrnitostní analýzy injektovaného prostředí a injekční směsi. Ze zrnitostních křivek se určí u 
zeminy průměr zrna D15  při 15% podílu hmotnosti. U injektá�ní směsi rovně� určíme průměr 
zrna, ale d85 při 85 % podílu, resp. d95 při 95% podílu. Kritérium je pak stanoveno jako podíl 
průměru zrn D15 a d85, který musí být vět�í ne� 20. Hodnota 20 představuje dle Verfela [5] 
minimální po�adavek, aby se zrna směsi dostala do injektovaného prostředí. Injekční směs 
proniká dobře do injektovaného prostředí při hodnotě cca 50. Uvedené kritérium vyhovuje 
předev�ím suspenzím na bázi jílu.  
 

 
Obr. č. 2 Zrnitostní křivka testovaných materiálů 

 

Henn ve své monografii [4] uvádí obdobné kritérium pro stanovení injektovatelnosti 
cementových injektá�ních směsí. Toto kritérium je stanoveno poměrem D15/d95. Pokud je 
hodnota tohoto poměru vět�í ne� 24, je zemina injektovatelná, při poměru men�ím ne� 19 
nevhodně injektovatelná a kdy� je hodnota poměru men�í ne� 11, je injektá� nemo�ná. 
Výsledný poměr mezi 19 a 24 znamená, �e injektování bude obtí�né.  

Z vý�e uvedených kritérií a z průměru zrna injektá�ní suspenze na hranici d85, resp. d95, 
mů�eme v prvním přiblí�ení stanovit minimální mo�ný průměr zrna D15 zeminy, určené k 
injektování. Podle Verflova kritéria injektovatelnosti pro materiál D460 vychází hraniční 
minimální průměr zrna D15 injektované zeminy cca 0,2 mm, podle Henna je to cca 0,3 mm. 
Pro druhý z analyzovamých materiálů S2 vycházejí dle vý�e uvedených kritérií minimální 
průměry zrna cca 1,0 mm resp. cca 1,7 mm. Úvahy o injektovatelnosti na základě analýzy 
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těchto kritérií je třeba pou�ívat opatrně a slou�í k první orientaci. Je vhodné si je ověřit 
injekční zkou�kou in situ popř. v laboratoři. Na celkový stav injektovatelnosti budou mít vliv i 
dal�í vlastnosti (stavy) zemin, např. zda jde o zeminu stejnozrnnou či nestejnozrnnou.  

Pro injektá�e hornin skalního typu je injektá�ní kritérium např. dle Henna [4] 
modifikováno následovně. Kritérium je vyjádřeno poměrem �ířky trhliny k průměru zrna d95 
uva�ovaného injektá�ního materiálu. Pokud je poměr �ířky trhliny k průměru zrna d95 
injektá�ní suspenze vět�í ne� 5, je injektá� teoreticky mo�ná, v případě, �e je poměr men�í 
ne� 2, je injektá� nemo�ná. Podle tohoto kritéria injektovatelnosti pro materiál D 460 vychází 
minimální �ířka injektované trhliny cca 0,1 mm, pro materiál S2 je minimální �ířka trhliny cca 
0,4 mm.  
  
Laboratorní výzkum vlastností geokompozitů  

Laboratorní práce proběhly v laboratořích Ústavu geoniky Ostrava, kde byla předem 
připravena horninová zku�ební tělesa (vrtná jádra o průměru 48 mm, resp. 36 mm) 
z godulského pískovce pro přípravu vlastních zku�ebních těles geokompozitů. Testování 
mechanických vlastností geokompozitů, vytvořených na bázi testovaných materiálů a hornin 
skalního typu bylo prováděno na zku�ebních válcových horninových tělesech se 
zainjektovanou diskontinuitou, na kterých byly provedeny dva typy zkou�ek.  

První způsob testování byl prováděn na horninových vrtných jádrech se zalepenou 
diskontinuitou, orientovanou kolmo na podélnou osu vrtného jádra. Takto připravené 
zku�ební těleso geokompozitu bylo podrobeno zkou�ce v prostém tahu. Směr tahového 
namáhání byl kolmý na slepenou diskontinuitu. Diskontinuita v horninových jádrech byla 
připravena řezáním nebo lomem, co� představuje dva odli�né typy povrchů, dále byly 
diskontinuity lepeny v suchém nebo mokrém stavu (jádro bylo namočeno před slepením ve 
vodě cca 72 hodin). Celkem bylo připraveno cca 50 zku�ebních těles, u ka�dé varianty (např. 
mokrá diskontinuita vzniklá řezem, suchá diskontinuita vzniklá lomem apod.) cca 6 
zku�ebních těles. Výsledky jednotlivých zkou�ek pro jednotlivé varianty jsou uvedeny 
v následující tabulce (pozn. doba zkou�ení od přípravy geokompozitů 10 dnů).  

 
Tabulka č. 1 Průměrné výsledné hodnoty pevnosti v tahu geokompozitů s diskontinuitou    
                     slepenou testovanými materiály a pou�ité horniny (MPa) 
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5,4 1,3 1,0 --* --* 1,6 1,3 0,3 0,2 

*�� geokompozity se rozpadaly při manipulaci se zku�ebními tělesy 

 

Pro druhý typ zkou�ky byla připravena válcová zku�ební tělesa geokompozitů 
vytvořená z vrtných jader o průměru 48 mm se �tíhlostním poměrem 2 (vý�ka : �ířce), které 
byly rozděleny �ikmým řezem pod úhlem cca 30o k podélné ose vzorku tak, aby diagonální 
řez neprotínal podstavy válcového zku�ebního tělesa. Obě části byly následně slepeny 
testovanými materiály. Takto připravená zku�ební tělesa byla podrobena tlakovému namáhání 
jako u zkou�ky pevnosti v jednoosém tlaku. Tento typ zkou�ky je označován jako �Bond 
strength test� (dle ASTM) nebo také �Arizona slant shear test�, pou�ívaný ke zhodnocení a 
porovnávání schopnosti materiálu pojiva přilnout k povrchům trhlin. Jedním z mo�ných 
vyhodnocení tohoto testu je vyjádření podílu pevnosti v jednoosém tlaku slepeného 
geokompozitu a původního horninového materiálu vyjádřeného v procentech. U ka�dé směsi 
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bylo testováno 6 zku�ebních těles geokompozitů. Výsledky jednotlivých zkou�ek pro 
jednotlivé směsi jsou uvedeny v následující tabulce (pozn. doba zkou�ení od přípravy 
geokompozitů 15 dnů). 

 

Tabulka č. 2 Průměrné výsledné hodnoty zkou�ky �Bond strength test� a jednoosé pevnosti  
                      v tlaku pou�ité horniny 

Godulský pískovec D460 S2 
Pevnost v jednoosém tlaku 

(MPa) 

Podíl pevností v jednoosém 
tlaku geokomp. a horniny 

(%) 

Podíl pevností v jednoosém 
tlaku geokomp. a horniny 

(%) 
120 7 13 

 

Disperze pojivové báze byla připravena předev�ím ve dvou experimentech pro dva 
různé výchozí typy jílových odpadů D460 a S2. V obou případech jako dvouslo�ková směs 
v mno�ství 200 g předem připraveného prá�ku a 236 g předem připraveného vodného roztoku 
aktivující slo�ky. Tyto směsi vytvářející polymerní pojivo byly míchány v kuchyňském 
robotu po dobu 45 minut a poté byly naná�eny na plochy diskontinuit v horninových vzorcích 
a následně slepeny a zafixovány. Spoje (diskontinuity) byly následně zalepeny plastovou 
páskou, aby se zamezilo rychlému odsychání vody z povrchu a u mokrých vzorků bylo třeba 
zabránit vytékání směsi. U mokrých vzorků bylo dále zji�těno, �e voda na povrchu řezů 
zásadním způsobem ředí přesně připravenou směs vznikajícího polymeru. Suché vzorky 
naopak velmi rychle roztok ze směsi odsají.  

V poslední částí laboratorního výzkumu byly připraveny ze zbytků obou připravených 
směsí geokompozity na bázi středně zrnného písku o vlhkosti cca 10%. Objem testovaných 
směsí (pojiv) ve vzorku geokompozitu se pohyboval okolo 40%. Rozmíchaný písek s pojivem 
byl vpraven do válcových forem o průměru 46 mm a vý�ce 100 mm. Po vytvrzení byla u 
ka�dé směsi z těchto polotovarů připravena 3 zku�ební tělesa se �tíhlostním poměrem 2 
(vý�ka:�ířce) a podrobena zkou�ce v jednoosém tlaku. Na dvou zku�ebních tělesech se 
�tíhlostním poměrem cca 1 u obou testovaných směsí byl zji�ťován koeficient filtrace 
v propustoměru s tlakovou komorou za stálého hydraulického spádu. Dal�ím, pouze 
orientačním, pokusem bylo stmelení kostek z černého uhlí pro zji�tění vytvoření pevného 
spoje. Výsledky jednotlivých zkou�ek pro jednotlivé směsi jsou uvedeny v následující tabulce 
(pozn. doba zkou�ení od přípravy geokompozitů 10 dnů). 
 
Tab. č. 3 Průměrné výsledky zkou�ky geokompozitů v jednoosém tlaku a zkou�ky  
               propustnosti 
 D460 S2 
Pevnost v jednoosém tlaku 

(MPa) 32 5 

Modul přetvárnosti 
(MPa) 6700 1200 

Koeficient filtrace 
(m.s-1) 4,3 � 5,3 . 10-11 7,5 � 8,9 . 10-10 
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Závěr � zhodnocení výsledků 
Z výsledků provedených zkou�ek je zřejmé, �e testovanými předmětnými 

anorganickými polymerními materiály na bázi odpadových alumium-silikátů mů�eme 
dosáhnout určité míry zpevnění a změnu mechanických vlastností horninového masivu, i kdy� 
ne v takové míře, jak je tomu například u polyuretanových, popř. organicko-minerálních 
pryskyřic. Ze srovnání výsledných hodnot vý�e uvedených tahových pevností geokompozitů 
se slepenou diskontinuitou a geokompozitů s polyuretanovými pryskyřicemi za srovnatelných 
podmínek (stav a kvalita diskontinuity) mů�eme konstatovat, �e u geokompozitů 
s anorganickými polymery tyto pevnosti dosahují cca 30 - 50% tahové pevnosti 
geokompozitů s polyuretany. Mů�eme konstatovat, �e na kvalitu zpevnění u hornin skalního 
typu bude mít vliv jak drsnost diskontinuity, tak přítomnost vody nebo zvý�ená vlhkost jejich 
stěn (vit tab. č. 1). U geokompozitů se slepenou diskontinuitou bylo dosa�eno lep�ích 
výsledků (oba typy testů) u zku�ebních těles s materiálem S2. U hmoty aditivované 
křemenným  pískem byl trend zcela opačný, který lze vysvětlit jak mno�stvím tohoto aditiva 
k základní pojivové směsi (60:40) a dále jeho granulometrií. V souhrnu lze říci, �e určité 
mno�ství plniva zvý�í pevnosti hmot přičem�, podobně jako u jiných pojiv, zále�í na 
proporcionálním rozlo�ení velikosti zrn aditiva. V případě velkého mno�ství plniva pak zcela 
zákonitě pevnosti klesají. Měření propustnosti ukázala, �e vznikají materiály s velmi nízkým 
koeficientem filtrace srovnatelné s velmi nepropustnými zeminami, jako jsou např. jílové 
zeminy. Bylo ověřeno, �e testované anorganické polymerní materiály mohou vytvořit pevné 
spojení s uhelnou hmotou. Z důvodů rozměrů polotovaru a rozpadavosti pou�itého uhlí 
nebylo mo�no určit pevnostní parametry tohoto spojení. 

Z výsledků tohoto vstupního laboratorního výzkumu a dosavadních znalostí o těchto 
anorganických polymerních materiálech mů�eme v prvním přiblí�ení konstatovat, �e pou�ití 
těchto materiálů v injektá�ním procesu má svá omezení. Reakce vytvrzování probíhá při 
teplotách nad cca 20oC, proto není mo�no v bě�ných podmínkách např. injektovat nesoudr�né 
zeminy. U hornin skalního typu bude pou�ití rovně� omezeno na horninový masiv s vy��í 
teplotou, např. karbonský horninový masiv. Dal�í omezení spatřujeme v pou�ití těchto 
materiálů v mokrém prostředí a v prostředí s proudící podzemní vodou a to z důvodu del�ích 
vytvrzovacích časů cca 12 � 24 hod, co� mů�e být příčinou rozplavování, popř. ředění těchto 
materiálů při injektá�i.  

Výhodou těchto materiálů bude pravděpodobně jejich nízká cena předev�ím proto, �e 
se jedná o vyu�ívání stávajících jílových odpadových surovin, které nejsou jinde v průmyslu 
pou�ívány. Při srovnání s cementem vyniká předev�ím ni��í energetická náročnost přípravy. 
Pro upřesnění a zpřesnění pou�ití těchto materiálů v injektá�ních technologiích by měly být 
ře�eny dal�í otázky, například: změna pevnostních parametrů geokompozitů v závislosti 
na čase, proinjektovatelnost trhlin v závislosti na jejich rozevření, upřesnění a způsob 
přípravy směsi a technologického vybavení pro injektování, upřesnění a stanovení nejni��í 
mo�né teploty horninového masivu pro efektivní vytvrzení, vliv teploty horninového masivu 
na výsledné pevnostní parametry apod. 

Je zřejmé, �e tyto materiály najdou uplatnění v budoucnosti např. ve stavebnictví, 
v oblasti restaurování stavebních památek apod. Na závěr uvádíme pro zajímavost jiné 
způsoby vyu�ití těchto anorganických polymerních materiálů. Základní směsi vytvářející 
anorganické polymery lze plnit dal�ími materiály (písky z plavení kaolinu, odpadovou slídou, 
drceným stavebním odpadem, vápencem apod.) a to a� do mno�ství 85% k mno�ství jílové 
slo�ky. Podle mno�ství plniva a jeho granulometrického slo�ení lze regulovat jak pórovitost 
vznikajících látek, tak jejich pevnost v tlaku a tím zásadně ovlivňovat fyzikální vlastnosti.  

Vzhledem k mo�nosti měnit plynule vlastnosti vznikajících materiálů aditivní slo�kou  je 
značně �iroká i mo�nost vyu�ití anorganických polymerních směsí v mnoha dal�ích oblastech 
pou�ití. Pevnosti v jednoosém tlaku, současně významná odolnost proti vysokým teplotám a 
minimální teplotní dilatace dávají předpoklad u�ití těchto materiálů v alternativních 
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stavebních aplikacích. Dal�í aplikace lze předpokládat u materiálů, které budou tvořeny jako 
kompozit, kdy jedna strana mů�e být vysoce napěněna, tedy tvoří vynikající tepelný i 
zvukový izolant, a druhá strana by tvořila nosnou konstrukci. Obě slo�ky jsou tvořeny 
podobným způsobem a jsou vzájemně propojeny, tedy neobsahují �ádný cizorodý tmel. 
Podobně byly kompozitní materiály získány při aplikaci pojivové báze na skleněné a čedičové 
vlákno nebo ve spojení anorganických polymerních bází s vlákny �áruvzdornými.    

Například u pevných látek získávaných ze směsí  elektrárenských popílků je pojivo 
tvořeno z odpadových silikátových materiálů z tě�by a zpracování keramických surovin, 
vytváří polymerní anorganickou prostorovou síť, která pevně obklopuje částice popela. Je 
předpoklad, �e jednoduchá skla popeloviny částečně vstupují do hydrolytických reakcí a 
vytvářejí tak velmi pevné a chemicky odolné hmoty. Jsou-li takové hmoty dále aditivovány 
křemenným pískem, pak se hodnoty naměřené v jednoosém tlaku (z provedených 
experimentů na ÚSMH) pohybují v rozmezí 30 � 35 MPa. V případě tohoto experimentu byl 
váhový poměr popílků k aktivující slo�ce 3 :1 s tím, �e ani tato slo�ka není primárním 
materiálem současného průmyslu, ale jílovým odpadem. Tento odpad má pouze 48 � 52% 
vlastní jílové slo�ky a zbytek je velmi jemný křemičitý písek s velikostí zrna do 100 µm. 
Aktivovaný materiál byl míchán s popílkem tak, aby bylo dosa�eno odpovídající chemické 
reakce, při které dochází k polymeraci. Tato viskózní směs byla dále plněna 30, 40 a 50% 
bě�ného písku za vzniku thixotropních směsí, které byly lity a vibrovány do forem. 
      Bylo zji�těno, �e : 

1) vzniká pevný a kompaktní materiál z celého objemu směsi, 
2) k tuhnutí dochází i pod vodou nebo bez přístupu vzduchu, 
3) vzniklý materiál nemá prakticky �ádné smr�tění, maximální hodnoty jsou do 1% 

objemu, 
4) vzniklý materiál dokonale vyplňuje formu a kopíruje v�echny její detaily, 
5) vzniklý materiál je nehořlavý a  neuvolňuje v �áru �ádné zplodiny, 
6) při teplotách do 500 °C nedochází k destrukci materiálu ani po prudkém ochlazení 
Pou�itím vhodného plniva lze připravit materiály, které odolávají teplotám převy�ujícím 

800°C. Ani při překročení této teploty v�ak nedochází k destrukci materiálu a takové 
materiály snesou i přímé ochlazení studenou vodou. Výsledky měření pevností a dal�í testy 
byly získány po vytvrzení směsí, po 12 � 16 hodinách při teplotách 20 - 25°C a po dal�ím 
vyzrávání po 14 a 21 dnech (viz graf pevností v závislosti na čase � obr. č. 3). Zde je třeba 
upozornit na skutečnost, �e se jedná o reakce ve vodném prostředí a převá�ná vět�ina vody 
musí z výrobku postupně a pomalu odejít. Předpokladem je, �e polymerní reakce probíhá i ve 
chvíli, kdy ji� vznikla pevná látka. Ta v�ak stále obsahuje značné mno�ství vody, která 
plynule a postupně odchází.  
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Časový nárůst pevnosti v tlaku
 hmot z elektrárenských popílků
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MODELOVÁNÍ VÝVOJE SIL V KOTVÁCH  ZÁŘEZU 

V BOBTNAVÝCH ZEMINÁCH 
 

Annotation 
 
This contribution deals with the modelling of  anchor forces development for the cutting 
situated in the swelling clay soils. For the modelling the computing system Plaxis was used  
and the advanced Soft Soil Creep material model was applied . In this contibution are 
mentioned some basic results of this modelling and their evaluation. 
 
 
 Úvod 
 
Při realizaci  staveb v bobtnavých jílovitých zeminách je jedním z nejzáva�něj�ích 
geotechnických problémů riziko spojené s bobtnáním a rozbřídáním těchto jílovitých zemin. 
Objemové změny zemin tohoto typu  mohou nabývat mimořádných rozměrů a podstatnou 
měrou ovlivňují hodnoty vnitřních sil v konstrukčních prvkcích a jejich dimenzaci. Pro 
stanovení vlivu  tohoto významného faktoru na hodnoty vnitřních sil v konstrukcích  lze 
vyu�ít numerických metod modelování, av�ak je třeba charakterizovat specifické 
napěťopřetvárné chování jílovitých zemin vhodným  reologickým konstitutivním modelem.  
Na katedře geotechniky a podzemního stavitelství FAST V�B �TU bylo v loňském roce 
s vyu�itím numerických metod modelování provedeno statické a stabilitní ře�ení konstrukcí 
dočasně kotvených zářezů, které jsou součástí návrhu �elezniční tratě  ČD Krasíkov-Česká 
Třebová . Tyto zářezy jsou lokalizovány v objemově nestabilním prostředí bobtnavých jílů, 
velmi citlivých na změnu vlhkosti a na napěťové změny vznikající v průběhu stavby. V tomto 
příspěvku budou prezentovány výsledky vyhodnocení vývoje sil  v kotvách odpovídajících 
otevřenému zářezu v úseku  km 7,775. 
 
Charakteristika zářezu  a časový postup prací při jeho realizaci 
 
Jedná se o otevřený zářez  chráněný  podzemními stěnami dočasně kotvenými ve dvou 
hloubkových úrovních. Součástí podzemních stěn tlou�ťky 80 cm je realizace  kloubově 
připojené nosné betonové desky dna zářezu (tlou�ťka desky 1.5 m) , na které je vybudován 
�elezniční svr�ek trati a která je z hlediska spolehlivosti celé konstrukce (únosnost, 
deformace) nejdůle�itěj�ím elementem konstrukce. Uva�ovaná �ířka  zářezu je 11.5 m, 
hloubka  zářezu  je 8.875 m. Před instalací podzemních stěn  je realizován předzářez vý�ky 
cca 4m, je provedena úprava svahů a jejich stabilizace svahovkami.  Kotvené betonové 
podzemní  stěny (beton C30/37) jsou instalovány do hloubky 19 m, tj. 10.125 m pod dno 
desky. V průběhu realizace stavby je navr�ena dočasná instalace dvou úrovní  ocelových 
lanových kotev o průměru 4.6 cm. První úroveň kotev délky 25.5 m je realizována po 
vyhloubení 3 m zářezu v hloubce 2.5 m pod vrchní úrovní stěn, druhá úroveň kotev délky 
18.5 m pak po vyhloubení dal�ích 4 m zářezu v hloubce 6.5 m pod vrchní úrovní stěn. V obou 
případech je délka injektované  části kotev 11.5 m. Geometrie zářezu a příslu�né výztu�ní a 
stabilizační prvky  jsou uvedeny na obr. č.1. 
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tuhost závislá na napětí, mo�nost modelování vlivu překonsolidace a creepu.Vstupní 
parametry tohoto SSC modelu � modifikovaný index stlačení, modifikovaný index bobtnání a 
modifikovaný creepový index -  mohou být získány z výsledků speciálních laboratorních 
zkou�ek. V případě modelování této úlohy nebyly výsledky těchto laboratorních zkou�ek 
k dispozici a hodnoty těchto parametrů byly proto voleny v souladu s doporučením uvedeným 
v manuálu tohoto výpočetního programu, a to předev�ím s ohledem na stanovený index 
plasticity jílových vrstev. Ve spodních vrstvách miocenních jílů byl dle odhadu regionálních 
geologů uva�ován parametr překonsolidace OCR=8 , ve vrchních jílových vrstvách pak byla 
tato hodnota rovna 1. Vzhledem k tomu, �e při aplikaci uvedeného modelu SSC nastaly při 
ře�ení sdru�ené úlohy (napětí-přetvoření-proudění ) problémy s konvergencí metody, byl celý 
problém ře�en ve dvou oddělených výpočetních fázích, jejich� výsledky se následně 
superponovaly. V první výpočetní fázi byl ře�en vliv bobtnání zmíněným SSC modelem , ve 
druhé výpočetní fázi pak sdru�ená úloha v pru�no-plastickém re�imu (model Mohr-
Coulomb), jejím� hlavním výstupem jsou přírůstky hodnot vnitřních sil v konstrukcích 
vzniklé v průběhu dekonzolidace podlo�í. 
Základní geometrie modelu, včetně konstrukčních prvků , je zobrazena na obrázku č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 2 

 
 
Výsledky vyhodnocených sil v kotvách  na 1 m v různých časových fázích výstavby zářezu  
bez vlivu dekonzolidace ilustruje obr. č.3. 
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    Obr. 3 
 
Následující obrázek č. 4 zobrazuje  hodnoty sil v kotvách na levé straně zářezu (kotvy na levé 
straně zářezu jsou v důsledku  materiálové nesymetrie namáhány o něco více ne� na straně 
pravé) po superpozici s hodnotami sil od vlivu dekonzolidace.   
 
 
                                                                 Zá
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Obrázky č.5 a 6 pak dokumentují závislost podílu dekonzolidace na celkových silách 
v kotvách v různých fázích realizace zářezu pro 1. a 2. úroveň kotvení.  
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Stručné shrnutí získaných výsledků vývoje sil v kotvách 
 

odů: 
1) Výpočet prokázal vy��í hodnoty sil v kotvách 2. úrovně (max. cca 403 kN/m) ve 

 měrou.Výrazněj�í vliv 

 
 

Výsledky vývoje sil v kotvách  lze shrnout do následujících b

srovnání se silami v kotvách první úrovně (cca 367 kN/m) 
2) Výsledky ukázaly, �e v různých časových fázích realizace zářezu se  vliv 

dekonzolidace na síly v kotvách projevoval různou
dekonzolidace na celkových silách v kotvách je patrný v 1. řadě kotev- cca 41 % ve 
fázi po vyhloubení dna a jeho stabilizaci (této fázi realizace zářezu odpovídá rovně� 
maximální hodnota celkových sil v kotvách v této 1. úrovni). Tento podíl vlivu 
dekonzolidace se v dal�ích fázích realizace zářezu prakticky nemění (viz obr.5). 
V druhé úrovni kotev se vliv dekonzolidace na celkové hodnoty sil v kotvách sni�uje a 
převládá zde výrazný vliv sil, které vyplývají z výpočtu modelem SSC. Ve fázi po 
vyhloubení dna a jeho stabilizaci je tento podíl vlivu SSC modelu cca 85 % , ve fázi 1 
měsíc po instalaci desky dna se tento podíl zvy�uje na 92% (obr. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 128



Ing. Luká� Ďuri�, Prof. Ing. Josef Aldorf, Dr.Sc. 
V�B-TUO Ostrava, Fakulta stavební, L. Podé�tě 1758, 708 00 Ostrava-Poruba 
tel.: 59 7321 944, fax: 59 7321 943, e-mail:josef.aldorf@vsb.cz 
 

 
VLIV ZMĚN HOMOGENITY A VLASTNOSTÍ HORNINOVÉHO 

PROSTŘEDÍ NA ZATÍ�ENÍ KOTEV NA PŘÍKLADU  
TUNELU BŘEZNO 

 
 
Abstract: 
 This article presents the results of mathematical modelling (FEC) with impact of both 
homogennity and rock massif properties changes on the developement of anchor loading by 
example of tunnel Brezno near the town Chomutov. 
 
1. Úvod 

Predikce zatí�ení kotev podzemního díla je záva�ným faktorem návrhu díla a jeho 
spolehlivost determinuje stabilitní stav díla. Pro výpočet změn se vyu�il matematický model 
tunelu Březno na přelo�ce �elezniční tratě spojující Prahu a Chomutov v severních Čechách. 
Tuto přelo�ku je nutno zbudovat vzhledem k postupující tě�bě hnědého uhlí v nedalekém 
povrchovém dole. Předmětem modelování bylo posoudit vliv nehomogenity okolního 
horninového prostředí na stabilitu díla a zatí�ení kotev, tvořící součást primárního ostění. 
 
2. IG podmínky tunelu 
 Pro zji�tění vývoje zatí�ení kotev bylo vybráno geotechnicky zajímavé prostředí, 
charakterizované jílovitými horninami. Stavba tunelu v těchto podmínkach byla zařazena do 
třetí geotechnické kategorie (náročné stavby v náročných podmínkách). Náročnost stavby 
byla umocněna také tím �e v minulosti v místě stavby probíhala hornická činnost, co� 
zanechalo následky v podobě poddolování území. Geologické poměry jsou dány stavbou 
neogenní  teplicko � mostecko � chomutovské pánve a vlivem technické seizmicity 
z postupně se přibli�ujícího dolu. Horninové prostředí je tvořeno horninami jemnnoznými, 
tlačivými zatříděnými dle ČSN 73 1001 do tříd F6 a F8 pevné a tvrdé konzistence. Stabilita 
hornin v otevíraném výlomu je rozhodujícím způsobem ovlivněna uspořádáním ploch 
nespojitosti, jejich hladkostí, hustotou a v�esměrnou rozpukaností. Geotechnický průzkum byl 
prováděn pomocí průzkumných vrtů a průzkumné �toly. 
 
3. Matematický model tunelu 
 Matematický model byl vytvářen v programovém systému Plaxis, kterým jsme 
schopni vyhodnocovat napěťo-deformační stav v horninovém masívu i ostění. Tento systém 
pracuje na základě metody konečných prvků (MKP). Postup modelování se skládá ze tří 
kroků, které na sebe postupně navazují. V prvním kroku se vytváří geometrie tunelu a 
horninové prostředí, podzemní dílo je umístěno do daného horninového prostředí které je 
charakterizováno svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi (pro standartní model). 
Geologický profil (viz obrázek č.1 a 2) vzcházel z daného geologického řezu. Nadlo�í tvořily 
dvě pokryvné vrstvy kvartérní hlíny, oxidované jílovce a dále dvě vrstvy jílů ve kterých byla 
prováděna ra�ba. Kalota díla zasahovala zhruba 2 m do první vrstvy jílu (označováno jako 
JIL1) a zbytek profilu byl, v druhé vrstvě jílu (označováno jako JIL2). Pod těmito vrstvami se 
nacházela uhelná sloj o mocnosti 3 m, dále geologický profil pokračoval vrstvou dal�ích jílů 
(označovaných jako JIL3). Pro modelování těchto třech vrstev jílů byl pou�it konstitutivní 
model SSC (soft soil creep). Popis tohoto modelu je uveden ní�e. Nadlo�í modelu bylo dáno 
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vý�kou nadlo�ních vrstev cca 25m. Podzemní voda byla umístěna jako pás zvodně do 
oxidovaných jílovců a částečně do kvartérních hlín. Ostění podzemního díla bylo zadáno 
z tuhých prvků (prutů). Geometrie přesně kopírovala tvar tunelu (podkova bez protiklenby). Z 
hlediska pou�ité razicí metody (metoda obvodového vrubu) bylo nutno rozdělit ostění na pět 
lamel, které byly vzájemně spojeny klouby, co� by ze statického hlediska odpovídalo 
čtyřkloubovému oblouku. Volba spojení jednotlivých lamel pomocí kloubu vycházela opět 
z reality razicí metody, která neumo�ňovala vytvoření monolitického celku primární výztu�e 
a při technologickém vytváření jednotlivých lamel nebylo mo�no zajistit dokonalý spoj mezi 
jednotlivými lamelami. Tlou�ťka primární výztu�e je 200 mm z prostého stříkaného betonu. 
Do spodních lamel byly umístěny dvě řady radiálních ocelových SN kotev ∅ 22mm 
proměnlivé délky 4 a� 6 m instalované s mírným úklonem dle projektu tunelu. 
 V dal�ích krocích ře�ení je modelováno fázování postupu výstavby. V tomto případě 
se model skládá z tzv. iniciační fáze ve které se vytváří primární napěťo-deformační stav. V 
následující fázi byla vytvořena předkelnba a v následné fázi bylo vybráno jádro tunelu a byly 
instalovány kotvy.  Vzhledem k časovému charakteru výpočtu bylo pou�ito dal�ích 8 fází 
s časovým krokem 2 dny. První dvě fáze byly rozděleny do jednoho dne a následující fáze 
odpovídaly celkem 19 dnům existence tunelu. Časový faktor byl velice důle�itý z hlediska 
vývoje napěťo-deformačního stavu.  
 
4. Model SSC 

Tento model byl vyvinut speciálně pro modelování chování stlačitelných a bobtnavých 
měkkých zemin (např. jílů). Základní rysy SSC modelu: 

- tuhost závislá na dráze napětí, 
-  mo�nost zohlednění chování zeminy při primárním zatí�ení, následném odlehčení 

a opětovném zatí�ení (vliv překonsolidace) a sekundární (časově závislé) stlačení 
(creep). 

Základní parametry modelu: 
λ* ... modifikovaný index stlačování 
κ* ... modifikovaný index bobtnání 
µ* ... modifikovaný creepový index 
Uvedené parametry lze stanovit z výsledků oedometrické zkou�ky provedené ve speciálním 
re�imu. Oedometrický modul přetvoření při zatě�ování Eoed. lze vyjádřit vztahem (1) 

 Eoed. = 
∗λ
σ  ;   λ* = .

.

.
ref
oed

ref

E
p

 ,        (1) 

kde pref. je referenční zatí�ení při oedometrické zkou�ce.Pro výpočet platí �e pref odpovídá 
svislému geostatickému tlaku. 

Do výpočtu byl dále zaveden koeficient překonsolidace OCR, určující poměr 
maximálních vertikálních napětí σp , kterým byla zemina vystavena v minulosti, a aktuálních 
vertikálních napětí σyy. Posledním faktorem zaváděný do modelu je koeficient bočního tlaku 
Kσ, který je odvozen z poměru svislého a vodorovného napětí v horninovém prostředí. 

Pro vlastní výpočet byly vytvořeny dva základní modely, které se navzájem li�ili 
modulem přetvárnosti. V prvním základním modelu bylo pou�ito stejné hodnoty modulu 
přetvárnosti pro v�echny jílovité vrstvy (homogenní model). V druhém základním modelu 
bylo pou�ito rozdílných modulů jak v nadlo�ních tak i podlo�ních vrstvách. Modul 
přetvárnosti se nezadává přímo do výpočtu, ale podle něj se odvíjejí jednotlivé indexy 
stlačení, bobtnání a creepu. Modely SSC jsou poměrně dost citlivé na zadávání hodnot OCR a 
Kσ, samotné stanovení těchto parametrů bylo dosti obti�né. Jediným mo�ným vodítkem jak 
stanovit tyto hodnoty blízko skutečnosti in situ byla metoda pokusů a omylů. Zkou�ením 
jednotlivých variant a jejích porovnáváním s výsledky monitoringu jsme dospěli k hodnotám, 
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které relativně dobře odpovídaly skutečnosti. Při vyhodnocování byly sledovány hlavně 
vertikální a horizontální deformace na primární výztu�i. Při tvorbě modelů byly k dispozici 
výsledky konvergenčního měření na primárním ostění tunelu.Vývoj konvergencí v tunelu byl 
závislý na čase proto bylo nutno zavést obdobné časové období i do modelu. Modelovaná 
situace se proto musela přizpůsobit naměřeným konvergencím a zpětně takto stanovit 
přibli�né hodnoty OCR a Kσ (viz tabulky).Tohoto stavu se podařilo dosáhnout a přiblí�it tak 
matematický model skutečnosti.Takto zji�těné hodnoty bylo mo�no dále pou�it pro dal�í 
extrapolace. 
Hodnoty pro základní výpočet jsou uvedeny v tabulce � HOMOGENNÍ MODEL 
 

Typ zeminy E [MPa] λ* [-] κ* [-] µ* [-] OCR [-] Ko [-] 
JIL1 56 0,0095 0,0013 0,0005 1,7 0,8 
JIL2 56 0,0162 0,0022 0,0008 1,7 0,8 
JIL3 56 0,0229 0,0031 0,0011 1,7 0,8 

 
 
� NEHOMOGENNÍ MODEL 

Typ zeminy E [MPa] λ* [-] κ* [-] µ* [-] OCR [-] Ko [-] 
JIL1 30 0,0178 0,0024 0,0009 1,7 0,8 
JIL2 56 0,0162 0,0022 0,0005 1,7 0,8 
JIL3 56 0,0229 0,0031 0,0011 1,7 0,8 

 
5. Interpretace výsledků 

Na dvou základních modelech se zkou�ely různé varianty a různé mo�nosti zatí�ení 
celého podzemního díla a tím také zatí�ení kotev. Kotvy ve spodních lamelách plní prakticky 
funkci protiklenby, která v tomto případě v projektu chyběla. Zatí�ení tunelového ostění vedlo 
k zvý�ení napětí v okolí díla zejména ve spodní části, kde bylo koncentrováno největ�í napětí 
v primární výztu�i. Tyto změny se projevovaly po zadání upravených parametrů některých 
nadlo�ních hornin a sní�ení soudr�nosti jílovitých hornin (JIL2) v počvě, kterým byl 
simulován degradační účinek tlakové vody v uhelné sloji. Vliv těchto změn byl zaveden v�dy 
po 13 dnech (vyplynulo z výsledků monitoringu) a po zavedení těchto změn do�lo v�dy 
k výraznému nárůstu deformací a napětí. Mezi zatě�ovací varianty patřily jednak změny 
vlastností hornin, dále se postupně sni�ovalo tření mezi výztu�í a horninou,vliv vody 
z nadlo�í, co� mělo dal�í vliv na vývoj napětí v kotvách. Byly zkou�eny varianty bez kotev, 
byl sledován vliv imperfekce napojení lamel a nahrazení kloubových spojů lamel za tuhé 
spoje. Ve v�ech těchto variantách byly sledovány deformace, napětí v okolí díla, napětí pod 
lamelami, vnitřní síly ve výztu�i a také napětí v kotvách. Jak ji� bylo uvedeno byly pou�ity 
dvě řady kotev ve spodních lamelách. Vliv kotev nahazující funkci protiklenby se projevil ve 
srovnání zatí�ení obou řad kotev, kde spodní řada je více namáhána ne� horní řada (viz graf 
č.2)., kde nárůst zatí�ení spodní řady je zhruba o 15% vět�í. Na uvedeném grafu mů�eme také 
sledovat jaké následky na zatí�ení kotev měly změny okolního prostředí. Do doby 13 dnů je 
nárůst pozvolný, je ale patrno �e pro nehomogenní prostředí je zatí�ení kotev vět�í v obou 
řadách. Po vlo�ení degradovaných parametrů horniny dochází k nárůstu zatí�ení a� o 100% a 
kotvy vyčerpávají svou projektovanou únosnost. V nehomogenním prostředí dochází 
k vět�ímu nárůstu zatí�ení zejména ve spodních kotvách.  

Jako srovnávací model sou�í varianta bez změny vlastností hornin, (viz graf č. 1). 
Nárůst zatí�ení je pozvolný a v době zhruba 13 dnů od instalace kotev se projevuje změna 
homogenního prostředí na nehomogenní. Dochází k nárůstu zatí�ení v nehomogenním 
prostředí a zejména ve spodní řadě kotev. Zajímavý vliv na vývoj zatí�ení kotev má i varianta 
postupného zmen�ování tření mezi horninou a výztu�í. Tření bylo zmen�ováno postupně ji� 
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od prvních dnů a po 13 dnech bylo tření sní�eno zhruba na hodnotu 60% (viz graf č.3). Kotvy 
jsou více zatí�ené ne� kotvy obou předchozích variant. Po 13 dnech byly opět uplatněny 
změněné parametry hornin a do�lo k očekávanému nárůstu zatí�ení více ne� dvojnásobně. Ve 
spodní řadě bylo zji�těno zatí�ení a� na 670 kN při zhruba 50%-tním sní�ení tření. Oproti 
předchozím stavům, kdy byly nejvíce namáhány kotvy v nehomogenním prostředí, tentokrát 
byly nejvíce zatí�eny kotvy ve spodní řadě v  homogenním prostředí.  
 
6. Závěr 
 Pro modelování byl zvolen příklad Březenského tunelu, proto�e je realizován 
v jílovitých horninách, charakterizovaných bobtnavostí a plou�ivostí co� se projevilo i na 
práci s modelem. Ukázalo se, �e konstitutivní vztahy SSC modelu horniny dobře odpovídaly 
realnému chování masívu. Výsledky srovnání ukazují na velmi významný vliv změn 
v homogenitě masívu a dopad změn vlastností hornin (degradující účinek vody) na vývoj 
zatí�ení kotev. Tomuto faktoru je tedy nutno při projektování kotvení výztu�e věnovat 
příslu�nou pozornost, proto�e mů�e být i příčinou celkové nestability ostění. 
 
Literatura: 
[1] Sborník příspěvků 8. mezinárodního semináře zpevňování, těsnění a kotvení horninového 
masivu a stavebních konstrukcí 2003, Ostrava 2003 
[2] Manuál programového systému PLAXIS 
 

 
Obrázek č. 1 � Geologický profil nehomogenního modelu. 
Figure. 1. � Geological profile of heterogenous model 
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Obrázek č. 2 � Geologický profil homogenního modelu. 
Figure. 2. � Geological profile of homogenous model 
 

Zatí�ení kotev v závislosti na čase, vliv různorodosti prostředí
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Graf č. 1 � Zatí�ení kotev bez vlivu změn 
Graph 1. � Anchor loading without change  
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Zatí�ení kotev v závislosti na čase, vliv různorodosti prostředí
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Graph 2. � Anchor  loading with change 
 

Zatí�ení kotev v závislosti na čase, vliv postupného sní�ení tření mezi výztu�i a horninou
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Graf č. 3 � Zatí�ení kotev se sní�ením tření mezi horninou a výztu�í 
Graph 3. � Anchor loading with decrease of friction between rock and tunnel lining 
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MODERNÍ TRENDY V ROZPOJOVÁNÍ HORNIN VÝBUCHEM 
 

 Pou�ití trhacích prací při rozpojování hornin je klasickou technologií pou�ívanou 
nejen při ra�ení podzemních objektů k výlomu zabírky, ale i při úpravě vlastností 
horninového masivu tzv. bezvýlomovou trhací prací, kdy na povrchu objektu nedochází 
k �ádným vizuálním změnám. Nedílnou součástí disciplíny jsou i aplikace odstřelů ve 
stavebnictví, při destrukcích stavebních objektů či jednotlivých stavebních prvků. 
V posledních letech se výzkum a vývoj trhacích prací značně zpomalil, výjimkou je výzkum 
�kodlivých účinků výbuchu v celé komplexnosti, zejména pak v oblasti jejich seismických 
účinků. Příčinou je stále dokonalej�í přístrojové vybavení zejména zahraniční provenience a 
těsněj�í spolupráce klasických seismologů a příslu�níků cechu �trhačů�. 
 Kvalita odstřelu je do značné míry závislá na pou�itých prostředcích trhací techniky, 
zejména trhavinách a rozněcovadlech, vlastní technologie pak na stanovení optimálních 
parametrů odstřelu, zejména celkové hmotnosti nálo�e, resp. počtu a hmotnosti nálo�í dílčích 
a jejich rozmístění v rozpojovaném objektu. Ka�dý odstřel, na povrchu či v podzemí, má 
kromě svého pozitivního úkolu při rozpojení horniny i nutně negativní dopady na okolní 
prostředí a nese sebou i nebezpečí, plynoucí s manipulace s výbu�nými prostředky. 
Cílem v�ech inovačních a modernizačních trendů je tedy: 
- optimalizovat odstřely z hlediska po�adovaného efektu rozpojení horniny, 
- minimalizovat �kodlivé účinky odstřelu na okolní prostředí, 
- na maximální míru zvý�it bezpečnost při trhací práci. 

V konečném výsledku jde tedy o docílení vy��í efektivity trhací práce při zachování 
nebo dokonce zvý�ení její přiměřené bezpečnosti. 

I přes vý�e uvedená pesimistická slova mů�eme v trhacích pracech vysledovat 
inovační snahy v oblastech: 
- sortimentu trhací techniky, 
- technologie výlomové trhací práce v podzemí i na povrchu, 
- posuzování �kodlivých účinků odstřelu. 
1. V sortimentu průmyslových trhavin je celosvětový trend zaměřen předev�ím na aplikaci 

neklasických trhavin. Hlavním důvodem je ekonomika, neboť cenově se tyto trhaviny 
pohybují v rozmezí 20-60 % ceny klasických, tzv. Nobelových trhavin. 
Systematicky lze rozdělit moderní neklasické trhaviny, které vět�inou neobsahují výbu�né 
slo�ky na: 
- jednoduché trhaviny typu DAP resp. ANFO 
- trhaviny obsahující vodu 

- trhaviny plastifikované vodou 
- trhaviny SLURRY 
- emulzní trhaviny 

- trhaviny kombinované 
Zatímco při povrchových odstřelech se zcela bě�ně i u nás pou�ívají sypké trhavinové 
směsi typu DAP, v podzemí stále převládá pou�ití trhavin klasických. Jejich rovnocennou 
náhradou se jeví zejména trhaviny emulzní. V zahraničí ji� existuje celá řada typů těchto 
trhavin, vyznačujících se různou energií, citlivostí i konzistencí. Jsou charakteristické 
vysokou manipulační bezpečností, citlivostí k iniciaci rozbu�kou, vysokou detonační 
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rychlostí, odolností proti vodě a nízkým kritickým průměrem nálo�e. Trhaviny ji� bě�ně 
vyrábí řada světových výrobců jako je Nitro Nobel �védsko, ICI Velká Británie, 
Vestpreng SRN atd. 
Velkou výhodou emulzních trhavin je velká variabilita sortimentu z hlediska balení. Vedle 
�irokého sortimentu válcových nálo�ek s průměry 30 a� 80 mm je mo�nost dodání v PE 
pytlích a kontejnerech vč. dodávek nabíjecích (čerpacích) mechanizmů. Kontejner 
s trhavinou lze usadit na podvozek a čerpadlem a hadicí je mo�no nabíjet trhavinu do 
vývrtů v�ech úklonů (i dovrchně) na vzdálenost desítek metrů. Výsledky zkou�ek jsou 
v mnoha směrech pozoruhodné a lze je shrnout do následujících bodů: 
- trhaviny mají vyhovující citlivost k iniciaci jak rozbu�kami, tak bleskovicí a není tedy 

nutno předepisovat pou�ití počinových nálo�ek, 
- manipulačně bezpečnostní vlastnosti trhavin jsou vynikající, jejich citlivost k nárazu je 

ni��í ne� je obvyklé, 
- trhaviny nemají �kodlivé hygienické účinky, neobsahují nitroestery ani aromatické 

nitrolátky, 
- trhaviny jsou schopny detonovat pod tlakem vody a� 2,5 MPa, 
- výkon trhavin je poněkud ni��í ne� je obvyklé u bě�ných skalních plastických trhavin, 

hodnoty brizance a detonačních rychlostí jsou v�ak vy��í, 
- obsah jedovatých plynů ve zplodinách výbuchu je příznivý, prakticky na úrovni 

nejlep�ích trhavin z tohoto hlediska, 
- selhaná trhavina, tj. zbytky trhaviny ve vývrtu, exponované výbuchovou vlnou, 

ztrácejí do značné míry schopnost výbuchu. 
Emulzní trhaviny jsou relativně mladé, i kdy� na na�em trhu nejsou ji� �ádným nováčkem. 
Mají své výhody i nevýhody, av�ak výhody jasně převy�ují, a proto jsou spolu s DAPy a 
slurry nejpou�ívaněj�ími trhavinami dne�ka. Nevyře�í v�echny problémy pracovi�ť, která 
se zabývají trhacími pracemi, ale jsou schopné v mnoha ohledech nahradit klasické typy 
trhavin. 

 
2. Nejpou�ívaněj�ím roznětem trhavinových nálo�í je roznět elektrický. Jeho efektivita a 

bezpečnost je v�ak sni�ována výskytem mo�ných selhávek, zejména ve vlhkém a mokrém 
prostředí. Jejich hlavními příčinami mohou být: 
- vadné rozněcovadlo, 
- vadná roznětnice, 
- vadný ohmmetr, 
- chyby v zapojení roznětné sítě, 
- vadné přívodní vedení, 
- nedodr�ení podmínky současnosti roznětu, 
- pou�ití rozněcovadel nestejné citlivosti, 
- svody v roznětné síti. 
Zde mů�eme sledovat chvályhodnou snahu výrobce elektrických rozbu�ek, jako 
základního elementu elektrického roznětu, o stálé zvy�ování kvality svých výrobků 
(mechanická odolnost, antistatická odolnost, přesnost intervalů zpo�dění ap.). 
Jiným nedostatkem elektrického roznětu je mo�nost ne�ádoucího předčasného roznětu, 
jeho� příčinou je cizí elektrická energie, která vlastně představuje �normální� způsob 
roznětu přes můstek pilule elektrického palníku. Nejobvyklej�ími příčinami jsou: 
- bludné proudy, 
- elektrostatická energie, 
- atmosférická energie, 
- venkovní rozvody vysokého a velmi vysokého napětí, 
- vysokofrekvenční energie. 
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V tomto případě mů�eme elektrický roznět pouze chránit do jisté míry, např. striktním 
dodr�ením v�ech platných bezpečnostních pravidel. 
Systémovým ře�ením je v tomto případě pou�ití neelektrického roznětu, který dává 
vysoký stupeň jistoty. K bě�nému bleskovicovému roznětu, který se pou�ívá např. při 
povrchových odstřelech, nutno přičíst i roznět mikrobleskovicí. Ten zahrnuje kromě 
známých výhod bleskovice i 
- vysokou manipulační bezpečnost, 
- vysokou efektivitu při realizaci, srovnatelnou s roznětem elektrickým, 
- mo�nost detailního rozčasování dílčích nálo�í s důsledkem podstatného sní�ení 

seismického účinku na okolní prostředí. 
Mikrobleskovicová roznětná síť je tvořena mikrobleskovicí, co� je dutá hadička 
z průsvitného plastu, na její� vnitřní stěně je nanesena tenká vrstva výbu�né náplně. 
Hadička má vněj�í průměr 3 mm, vnitřní průměr 1,5 mm, obsah výbu�né náplně je 20±2 
mg.m-1 tedy 700-krát men�í ne� u bleskovice NP V. Rychlost detonace je 2  000 m.s-1. 
Akustický a tlakový účinek detonace je nepatrný. Hadička zůstává po funkci zachována a 
v průběhu detonace i po jejím skončení zůstává vněj�í obal neporu�en. Roznět 
mikrobleskovice se provádí speciálními roznětkami nebo roznětnicemi. Výhodou 
mikrobleskovice je i vysoká odolnost proti nárazu. Celý mikrobleskovicový roznět 
pou�ívá časovaných rozbu�ek bez elektrických palníků. Zpo�ďovač těchto rozbu�ek je 
za�ehován mikrobleskovicí. Mikrobleskovice přená�í detonaci v síti spojované 
speciálními konektory od místa roznětu. Jako hrubé porovnání lze tuto metodu 
zjednodu�eně znázornit tak, �e elektrickou roznětnou síť, která mů�e být ohro�ena cizí 
elektrickou energií, nahrazuje síť mikrobleskovicová (nevodivá), u které toto nebezpečí 
zcela odpadá. 
Milisekundové rozbu�ky pro systém Nonel se vyrábí s různým zpo�děním, zá�eh 
zpo�ďovače rozbu�ky, resp. spojení rozbu�ky s mikrobleskovicí zaji�ťuje speciální, 
relativně masivní spojka z plastu. Rovně� pro vzájemné spojování hadiček pro přenos 
detonace do roznětné sítě se pou�ívá obdobná spojka, která je pro zaji�tění přenosu 
detonace opatřena velmi malou rozbu�kou. 
Vlastní roznět mikrobleskovice lze realizovat speciálními roznětkami. Dodává se v�ak té� 
roznětná pistole konstruovaná pro tento účel. 
Výhodou systému je bezpečnost proti vlivům cizí elektrické energie. Plast 
mikrobleskovice je sice hořlavý, ale tenká vrstva výbu�né náplně při zá�ehu shoří a 
nedetonuje. Podle podkladů výrobce je údajně sestavování roznětné sítě Nonel rychlej�í 
(cca o 20 sekund pro jeden vrt) ne� příprava roznětné sítě elektrické. 
 
Zejména je doporučena jeho aplikace: 
- Pracovi�tě s výskytem různorodých zdrojů el. energie (bludné proudy, 

vysokofrekvenční energie, silové proudy apod.) a elektrostatické energie 
(vysokohorské podmínky nebo zafukování trhaviny do vrtů). 

- Tam, kde je po�adavek velké variability časování roznětné sítě (clonové, plo�né a 
tunelové trhací práce) a nutnost potlačení seismického účinku tlakové vlny jejím 
časovým rozfázováním. 

- Nesmí se pou�ívat ve výbu�ném prostředí. 
 
3. V technologii trhacích prací se příli� inovační snahy neprojevily. Pro úspě�nost odstřelu je 

rozhodující optimální návrh základních parametrů trhací práce, tj. 
- celkové hmotnosti nálo�e, 
- její rozdělení v rozpojovaném objektu, návrh hmotnosti dílčích nálo�í, jejich počtu, 

umístění a časování. 
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Specifikou odstřelů při ra�ení podzemních objektů je aplikace některé z metod obrysové 
trhací práce. Zatímco v hornictví  tyto technologie stále pova�ujeme za nadstandardní a 
jsou aplikovány výjimečně, je situace v podzemním in�enýrském stavitelství příznivěj�í, 
neboť přesný obrys díla po odstřelu je bě�ným po�adavkem, u některých metod ra�ení 
dokonce nezbytnou podmínkou (NATM). Logickou výhodou přesného obrysu (sní�ení 
koeficientu nadvýlomu) je: 
- omezení poru�ení masivu za projektovaným obrysem, 
- sní�ení zatí�ení výztu�ní konstrukce, 
- úspory v manipulaci s navíc rozpojenou horninou, 
- obecně vy��í stabilita výrubu. 
Pro úspě�nou aplikaci se při ra�ení podzemních děl pou�ívají zejména: 
- metoda hladkého výlomu, 
- metoda před�típnutí obrysu � presplitting. 
Základní filosofií obou metod je omezení energie výbuchu obrysových nálo�í tak, aby 
v jejich okolí buď vůbec nevznikla zóna radiálních a tangenciálních trhlin, nebo byla 
směrována po�adovaným směrem do díla. To se vět�inou realizuje odlehčením 
obrysových nálo�í za cenu zvý�ení jejich počtu. V praxi se nejlépe osvědčilo pou�ití 
radiálně lehčených nálo�í, kdy průměr nálo�e dosahuje maximálně 30 % průměru vývrtu a 
pou�ití speciálně energeticky odlehčených trhavin. Pro zdárný výlom obrysu je 
rozhodující 
- hmotnost a konstrukce obrysové nálo�e, 
- časování obrysové nálo�e, 
- záběr a rozteč obrysových nálo�í. 
Pro stanovení těchto základních parametrů je mo�no pou�ít řadu výpočtových metodik, 
je� vycházejí buď z empirických �skandinávských� metodik, nebo z teoretických úvah o 
�íření rázových vln a hodnoty detonačního tlaku. Výsledky obou skupin jsou v zásadě 
srovnatelné a byly ověřeny nejen teoreticky, ale i řadou úspě�ně provedených praktických 
odstřelů. 

 
Při bě�né výlomové trhací práci v profilu podzemního objektu je z hlediska vlastního 

výlomu a příznivé fregmentace rozpojené horniny vhodná aplikace co největ�ího průměru 
trhavinových nálo�í s po�adavkem dokonalého vyplnění činného prostoru vývrtu trhavinovou 
směsí. Teoretické úvahy i praktické odstřely prokázaly, �e při nárůstu průměru nálo�e o 1 mm 
se sní�í jejich počet cca o 3 %. To vedlo k roz�íření sortimentu balených maloprůměrových 
nálo�í na hodnoty 36 resp. 38 mm, dnes zejména v dílech velkých profilů bě�ně u�ívaných. 
Dal�ím krokem v této oblasti se jeví aplikace emulzních trhavin začerpávaných do vývrtů. 
Jejich průměry se díky pou�ívaným výkonným vrtacím vozům pohybují v podzemí v rozmezí 
45-60 mm, přičem� jejich nabíjení čerpáním nutně vede k dal�ím úsporám počtu vývrtů, době 
vrtání a nabíjení a tím i k růstu efektivity ra�by. 

 
Tento příspěvek, zabývající se problematikou rozpojování hornin trhacími pracemi, je 

jen z prvního pohledu kontraproduktivní k tématu, jemu� je věnován tento mezinárodní 
seminář. V�dyť řadě případů zpevňování horninového masivu předchází úplné nebo částečné 
rozpojení alespoň části masivu, k čemu� je nezřídka vyu�ita i trhací práce. Zde například patří 
i tzv. bezvýlomová trhací práce s vnitřním účinkem, kdy odstřelem ovlivňujeme některé 
z vlastností horninového masivu, ať u� je nazýváme otřasnými či nátřasnými odstřely, nebo 
desintegrační trhací prací a pou�íváme v podzemí i na povrchu. 
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ÚNOSNOST A PŘETVÁŘENÍ TYČOVÝCH MIKROPILOT TITAN 

V ZÁVISLOSTI NA VLASTNOSTECH HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ 
A JEJICH DÉLCE 

 
 
 
Abstract 

The contribution describes the load displacement behaviour of mikro-pilot TITAN placed 
in different types of soils. The research was conducted on 3D numerical model by program 
PLAXIS 3D.  

 
1. Úvod 

Tento příspěvek se zabývá chováním mikropilot TITAN v různých typech zemin a při 
různých osových zatí�eních z hlediska závislosti mezi jejich zatí�ením a sedáním. Toto 
chování bylo zji�ťováno pomocí 3D modelu s vyu�itím programového systému Plaxis 3D 
[2].  

  
2. Stručný popis mikropiloty TITAN 

Parametry mikropiloty vycházejí ze standardního návrhu pou�ívané firmou Ischebeck. 
Velikost proinjketované části zeminy ja závislá na typu zeminy ve které jsou piloty 
aplikovány (viz. tab.3). Při průměru piloty 32 a 38 mm je tedy průměr proinjektované oblasti 

D = dk x 1,5 pro zeminy třídy G a S  
D = dk x 1,4 mm pro zeminy třídy F, kde 
       dk - průměr vrtné korunky (pro uva�ované průměry tyčí 9070 −≅kd  mm) 

Pro výpočet byly v dolní kořenové části průměry D zvět�eny u jílů na 100 mm, pro �těrky a 
písky na 200 mm. Tento úsek měl délku 500 mm od paty piloty. Parametry materiálu 
vyplňující kořenovou část jsou uvedeny v tab.4. 
→ detaily o mikropilotách TITAN firmy Ischebeck jsou popsány ve firemním materiálu [1]. 
 

  
Obr. 1.Vykopané mikropiloty TITAN 73/53 dokreslují průměr piloty, který cca 2x vět�í ne� průměr vrtné 
korunky. Je patrné roztlačení do okolní zeminy a pokrytí cementovým kamenem bez obsahu zeminy a to i 

v soudr�né zemině (např. naplaveném slínu) 
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3. Výpočet zatí�ení mikropilot TITAN dle firmy Ischebeck 
Při návrhu se uva�ují různá plá�ťová tření qs pro typy zemin dle tab. 1. 

 
Typ zeminy qs /kPa/ 

písek a �těrkopísek 200 
soudr�ný jíl (jíl, slín) 150 

zvětralý pískovec 100 

dle DIN 1054-100 

Tab. 1.  
 
 
V závislosti na velikosti penetračního odporu dle SPT (Standard Penetration Test) je mo�no 
uva�ovat s velikostí qs dle tab. 2. 
 

N (SPT) qs /kPa/ 
5N ≤  0 

10N <  7,2 x N + 6 
10N >  4,1 x N + 37 

pro jíly a hlíny, N � počet úderů  SPT 
Tab. 2.  

 
 
Příkladem pro návrh mikropiloty je výpočet plá�ťového tření v prostředí hlín, u kterých je 
N=12 
 (Bustamante) 
  8637121,4qs =+⋅=  kPa 
 dle DIN 1054-10 (tab. 1) 
   kPa  100qs =
  při průměru korunky (pro TITAN 30/11) 075,0=kd  m, pak 
  průměr injektované oblasti 105,04,1075,0 =⋅=D  m (viz tab.3) 
 

Typ zeminy Průměr injektované zóny /m/ 
hrubo a střednězrnné kameny kdD ⋅≥ 2  

písek a �těrkopísek kdD ⋅≥ 5,1  
soudr�ný jíl (jíl, slín) kdD ⋅≥ 4,1  

zvětralý pískovec, fylit, břidlice kdD ⋅≥ 0,1  
Tab. 3.  

 
 pak pracovní zatí�ení piloty Fw 

  5,16
2

100105,0
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ππ
S

qD
F s

w  kN/m  kde 

  S � globální faktor bezpečnosti, S=2 dle DIN 4128  
Potřebnou délku piloty lze stanovit z působícího zatí�ení na pilotu, které nesmí 

překročit únosnost tyče. Pro tyč TITAN 30/11 činí tato únosnost na mezi kluzu  kN 

a potřebná délka piloty 

150≅kR

9
5,16

150
≅=L  m. 
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4. Model MKP 
Pro stanovení závislosti �zatí�ení a sedání� mikropiloty byl pou�it výpočtový model MKP 

v systému Plaxis 3D Tunnel. Parametry a typy zemin ve kterých byly aplikovány mikropiloty 
jsou uvedeny v tab.4. 
 

 
středně ulehlý* 

Tab. 4. Vstupní parametry 
 
Byly zvoleny: tyče TITAN (DÉLKY) � 30/11  (4,6,8 m) 
       � 73/53   (3,6,9 m) 
Výpočtem byly sledovány tyto veličiny: 
- únosnost s maximálním vertikálním posunem 
- smyková napětí na kontaktu pilota-zemina 
 
Jedním z principu Technologie Ischebeck TITAN je mimo jiné injektá� okolního prostředí 
cementovou směsí, kdy dochází ke zpevnění okolní horniny. Pevnost okolní zeminy se ve 
skutečnosti s narůstající vzdáleností od osy piloty sni�uje. Namodelovat nepravidelný dřík 
odpovídající alespoň zčásti této skutečnosti je téměř nemo�né, proto bylo nutné přikročit 
k určitým zjednu�ením v rámci geometrie. 
Model, který byl vytvořen je rozměry shodný s rozměry, ze kterých vychází firemní výpočet. 
Průměr dříku piloty je závislý na druhu horninového prostředí a na velikosti pou�ité korunky 
(viz tabulka 5). Tvar mikropiloty, který se ve skutečnosti blí�í válci, byl nahrazen 
rovnoplochým průřezem čtvercovým, dutá tyč byla modelována jako plnostěnná. Vet�íprůřez 
neovlivňuje výsledky ve zji�tované stabilitě mikropiloty, proto�e největ�í zatě�ovacísíly byly 
voleny hodnotou rovnou síle na mezi kluzu pou�ité tyče (bez redukce součinitelem 
bezpečnosti) 

      
Obr.2. Kruhový průřez dříku je v matematickém          Obr.3. Příklad zadávání rozhraní  
            modelu převeden na čtvercový     a přiřazení vlastností 
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V modelu Plaxis 3D je nutno zvolit takový prostorový tvar, který lze určit svislými 
prostorovými řezy a vodorovnými spojnicemi ve směru vytváření 3D rozměru. 3D model je 
pak tvořen tak, �e pomocí zadaných přímek vznikají uzavřené homogenní oblasti (�clusters�), 
kterým byly v jednotlivých svislých rovinách o rozdílné souřadnici ve směru osy 
z přiřazovány předvolené materiálové vlastnosti formou okrajových podmínek. Tím lze 
vytvořit odstupňovaný průřez slo�ený z kvádrů. 
 

 
Tab. 5. Rozměr čtvercového dříku dle typu zeminy a korunky 

 
 

 

Obr. 5. Detail deformace v hlavě mikropiloty 

 
Obr. 4. Ukázka celého modelu s vertikální 
deformací při zatí�ení hlavy mikropiloty 
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5. Výsledky a závěry 
Analýzou grafů závislosti �zatí�ení � sedání� lze sledovat změny v přírůstcích posunů 

a lze je pova�ovat za výpočtový zatě�ovací diagram mikropiloty (mezní zatě�ovací 
křivka) Výsledkem  ře�ení kombinací délek, průměrů a okolního prostředí v závislosti na 
zatí�ení je soubor diagramů, z nich lze zpětně podle předpokládaného zatí�ení a materiálu 
základové půdy zvolit délku tyče tak, aby deformace byly v přípustných mezích. Z něj je 
mo�no konvenčním způsobem stanovit hodnotu výpočtové únosnosti. Např. pro scon=25 
mm lze z grafů stanovit celkovou únosnost mikropiloty Rcon a výpočtovou únosnost 

  
r

m
vd

UU
γ

=  

 kde součinitel spolehlivosti zatí�ení rγ   
5,1=rγ  pro únosnost Uy (únosnost na mezi zaboření), Upr (únosnost na mezi 

úměrnosti) a Ucon (únosnost směrná � ustálených 25 mm či přípustná 
z hlediska stavební konstrukce) 

3,1=rγ  pro únosnost Udef (únosnost na mezi přetvoření) 
 
Uvedený přehled na obr.7. ukazuje rozdílnost v hodnotách únosnosti stanovené modelem 
3D a firemním výpočtem dle metodiky Ischebeck (kap. 3) 
 

Obr. 7. Příklad srovnání výsledku modelem 3D a metodikou Ischebeck 
 
Pro hodnoty výpočtové únosnosti Rdp bylo zji�těno, �e vliv vzpěru mikropilot je 
zanedbatelný [5] 
Srovnáme-li hodnoty únosnosti (kN/m) stanovené v uváděném příkladě (kapitola 3), pak 

pro tuhý jíl při scon=25 mm bude únosnost 6,21
3
65

==conU  kN/m a 4,14
5,1
6,21
==prU  

kN/m co� je o cca 12% méně ne� uvádí firemní výpočet. Při tomto zatí�ení bude velikost 
smykového napětí na plá�ti cca 25 kPa co� je hodnota srovnatelná s velikostí totální 
soudr�nosti cu. 
Hodnoty únosnosti stanovené matematickým modelem 3D jsou tedy poněkud 
konzervativněj�í ne� postupy zjednodu�ené. Umo�ňují ale stanovit únosnost spolehlivěji 
pro zadané parametry sedání, vycházející z jeho přípustné nebo normové hodnoty. 
Z hodnocení plá�ťového tření je zřejmý vliv délky mikropiloty na velikost smykového 
napětí v okolí dříku piloty. S rostoucí délkou se napětí sni�uje. Rovně� při pou�ití tyče 
vět�ího průměru je hodnota napětí ni��í. Při porovnání stejných průměrů a délek 
v různých zeminách je zřejmé, �e hodnoty smykových napětí se zvy�ují od jemnozrnných 
zemin (jíl (C), hlína (M)) k zeminám hrubozrnným (písek (S), �těrk (G)). Vypočítané 
hodnoty smykového napětí jsou ni��í ne� tabulkové. 
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        50 kN        100 kN            150 kN 

         
        200 kN        300 kN            400 kN 

Obr. 6. Relativní smykové poru�ení pro mikropilotu TITAN 73/53 délky 6 m v písku (S3) při zvy�ujícím  se 
zatí�ení.  
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TITAN  30/11 � délka mikropiloty 4 m 
Zatí�ení svislou 

silou  [kN] 
Maximální vertikální posun 

[mm] 
 10 0,746 
50 3,670 
100 7,570 
130 10,410 

 
TITAN  30/11 � délka mikropiloty 8 m 
Zatí�ení svislou 

silou  [kN] 
Maximální vertikální posun 

[mm] 
 50 2,740 
100 5,500 
200 11,680 
260 15,873 

 
Obr.7. Příklad závislosti zatí�ení-sedání pr

 145
TITAN  30/11 � délka mikropiloty 6 m 
Zatí�ení svislou 

silou  [kN] 
Maximální vertikální 

posun [mm] 
 50 3,190 
100 6,420 
150 10,000 
200 14,090 
220 15,830 
o pilotu TITAN 30/11 v zemině F6. 



 
TITAN  73/53 � délka mikropiloty 3 m 
Zatí�ení svislou 

silou  [kN] 
Maximální vertikální posun 

[mm] 
 10 0,652 
50 3,030 
100 6,020 
150 9,140 
200 14,060 

 
TITAN  73/53 � délka mikropiloty 6 m 
Zatí�ení svislou 

silou  [kN] 
Maximální vertikální posun 

[mm] 
 50 2,240 
100 4,420 
200 8,790 
300 13,290 
400 18,340 

TITAN  73/53 � délka mikropiloty 9 m 
Zatí�ení svislou 

silou  [kN] 
Maximální vertikální 

posun [mm] 
100 3,710 
200 7,350 
300 11,000 
400 14,700 
600 22,580 

 
Obr.8. Příklad závislosti zatí�ení-sedání pro pilotu TITAN 73/53 v zemině F6. 
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KLASIFIKACE METOD ÚPRAVY KVALITY HORNINOVÉHO 

PROSTŘEDÍ A MO�NOSTI JEJICH UPLATNĚNÍ V 
GEOTECHNICKÝCH STAVBÁCH PŘI VOLBĚ VÝPOČETNÍCH 

POSTUPŮ HODNOTÍCÍCH NASTALÉ ZMĚNY 
 
 
Abstrakt: 
Paper summaries the classification systems of ground engineering treatment methods applied 
in geotechnical engineering constructions. It presents also new approach to classify these 
methods based on the structural transformation of ground materials and on the achieved 
qualitative changes that occurred due engineering treatment of grounds. This approach 
enables to choice for competent evaluation processes that evaluate exactly in advance the 
effects of engineering treatment of grounds at geotechnical engineering constructions. 
 
 
Úvod 
 
Hornina je výchozím materiálem a horninové prostředí strukturou, ze kterých konstruovány 
stavby, obecně označované termínem �geotechnické stavby�. Na horninách pokryvu jsou 
realizovány i ve�keré pozemní stavby. 
Horniny a struktury horninového prostředí jsou výsledkem přírodních procesů. Kvalita hornin 
a struktur horninového prostředí odrá�í tyto procesy, a plně odpovídá formám, které byly 
těmito procesy vytvořeny, jen� dávají dne�ní podobu povrchu planety Země. 
Potřeba upravovat horniny a horninové prostředí souvisí s vyu�íváním zemského povrchu 
člověkem, kdy jeho po�adavky na jejich kvalitu překračují mo�nosti, které poskytuje příroda. 
Úprava hornin a horninového prostředí není �ádná novinkou. Mnohé metody úpravy byly 
prakticky u�ívány ji� ve starověku, například hutnění nebo stabilizace plastických jílovitých 
zemin vápnem. Tyto metody jsou trvale pou�ívány i dnes. 
Dne�ní i budoucí význam technologií úprav hornin a horninového prostředí vyplývá 
z rozporu, mezi konstantností parametrů hornin a horninového prostředí, které se pohybují 
v určitých neměnných mezích a neustále rostoucími po�adavky, které jsou na ně kladeny 
člověkem. Zvý�ení kvalitativních parametrů hornin a horninového prostředí, eventuálně 
nároky na dal�í vlastnostmi, které nejsou horninám a horninovému prostředí vlastní a přesto 
jsou nebo budou od nich vy�adovány, je mo�né pouze cestou jejich dal�í záměrné umělé 
úpravy. 
 
 
Kritéria klasifikace a přehled metod úpravy horninového prostředí 
 
V dne�ní době existuje mnoho různých postupů úpravy hornin a horninového prostředí, které 
jsou zalo�eny na nejrůzněj�ích principech (hutnění, konsolidace, odvodnění, vysou�ení, 
injektování, chemická stabilizace, zmrazování, kotvení-hřebíkování, ztu�ování, apod.). 
Metody úpravy hornin lze členit dle následujících hledisek: 
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- dle mo�nosti uplatnění v horninovém prostředí s ohledem na charakter horninového 
prostředí na univerzální, pou�itelné ve v�ech typech hornin, nebo speciální, nelézající 
uplatnění jen pro určitý typ horniny. Představitelem univerzální metody úpravy je 
například tlaková injektá�, zástupcem speciální metody zase chemická stabilizace 
plastických jílů ionty vápníků. 

- dle mo�nosti uplatnění v horninovém prostředí s ohledem na typ konstrukce geotechnické 
stavby. Zde je rozdělení analogické s předchozím kritériem a metody se dělí na 
univerzální, pou�itelné na v�ech druzích geotechnických staveb, nebo speciální, nelézající 
uplatnění jen na určitém druhu konstrukce geotechnické stavby. U geotechnických staveb, 
které jsou budovány z horninového materiálu (násypy) se velmi úspě�ně uplatňují plo�né 
ztu�ující prvky (mří�oviny, membrány, prostorové buňkové soustavy), které jsou ukládány 
společně s horninovým materiálem. Tyto systémy nelze uplatnit na geotechnických 
stavbách budovaných v horninovém prostředí, například v podzemních stavbách. Zde po 
mnoho let nachází uplatnění pouze lineární ztu�ující prvky svorníky, horninové kotvy, 
které lze pova�ovat za universální, neboť jsou aplikovatelné na v�ech typech 
geotechnických staveb. 

- dle časového faktoru, kdy úprava mů�e být dočasná (zmrazování, odvodnění), nebo trvalá 
(hutnění, ztu�ování) 

- dle počtu způsobených změn v horninovém prostředí metody úpravy dělit na polyfunkční, 
jejich� zástupcem je injektování, kdy po úpravě prostředí změní svůj charakter, je 
zpevněno a učiněno nepropustným. Opakem jsou metody monofunkční, postihující pouze 
jeden rys prostředí, například ztu�ování, dodává prostředí schopnost přená�et tahová 
namáhání. 

- dle účel úpravy (zvy�ování pevnostních a přetvárných parametrů, zvy�ování vodo-
nepropustnosti), při které je sledován určitý cíl, kterého má být úpravou dosa�eno. 

 
Jmenovaná hlediska lze pova�ovat za standardní, v nich� se odrá�í popisný a technologický a 
aplikační přístupy. 
 
Metody úpravy lze rozdělit i na základě obecněj�ích hledisek, které vycházejí z charakteru 
struktury materiální transformace a kvalitativní proměny horniny. 
 
Podle charakteru struktury materiální transformace lze metody úpravy rozdělit na skupiny: 
 
- po úpravě materiál horniny zůstává nezměněn, ale mění se některé jeho parametry, 

například pórovitost, stupeň saturace vodou, materiál je zcela odvodněn 
- po úpravě se materiál horniny změní, primární hornina je proniknuta (penetrována) nebo 

promísená s dal�í hmotou, kterou například mohou to být opět hornina, uměle připravená 
pojiva (cement, chemické směsi, apod.). Během procesu úpravy se uměle podávaná hmota 
organicky integruje s primární horninou a výsledkem je nový materiál. Mezní variantou 
této formy úpravy je totální výměna horniny. 

- materiál horniny se nemění je v�ak doplněn umělou strukturou (eventuálně strukturami), 
která s primární horninou aktivně spolupracuje. Výsledkem úpravy je kompozit, ve kterém 
hornina tvoří základ (matrici) a umělá struktura její výztuhu. 

 
Podle charakteru kvalitativní proměny horniny lze metody úpravy rozdělit na skupiny: 
 
- úpravou dochází pouze ke změna stávajících parametrů, které jsou hornině vlastní. 

Například zhutňováním se zvy�uje hodnota maximální smykové pevnosti, po odvodnění 
se zvý�í úhel vnitřního tření zeminy, z hodnoty totální na hodnotu efektivní. 
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- úpravou jsou doplněny vlastnosti které jsou horninám vlastní, ale daná hornina je 
postrádá. Například trysková injektá� cementovou směsí změní zeminu nesoudr�nou 
v zeminu soudr�nou, injektováním jílovitou injektá�ní směsí se propustné prostředí utěsní. 

- doplnění vlastnostmi, které nejsou horninám vlastní. Například začlenění (inkorporace) 
umělých prvků a struktur do prostředí hornin, které mu dodávají schopnost přená�et 
tahová namáhání. 

 
Obě posledně vyjmenované skupiny hledisek, charakterizující metod úpravy horninového 
prostředí, implikují metody pro exaktní návrh ře�ení a posouzení vlivů úpravy horninového 
prostředí na konstrukci geotechnické stavby. 
 
 
Upravený horninový materiál v geotechnických výpočtech 
 
Způsoby zavedení a exaktní vyjádření změn, které nastanou v horninovém prostředí 
následkem jeho úpravy, jsou ve výpočtech goetechnických konstrukcí dány charakterem 
struktury materiálové transformace a kvalitativní proměny. Pokud horninový materiál po 
prodělané úpravě zůstane homogenní a lze pro něho stanovit parametry po�adované 
v geotechnických výpočtech stejnými postupy, jakými se stanovují tyto parametry pro 
neupravenou horninu není potřeba měnit metodiky výpočtů a lze plně vyu�ít stávající 
výpočetní postupy a programové systémy. Odli�ná situace nastává v případě kompozitu. 
Změnu, která v takto upraveném horninovém prostředí nastane, ji� nelze tak snadno 
postihnout nato� exaktně vyjádřit. 
Objasnění principu činnosti kompozitu dokumentuje následující situace (obr.1). Kompozit je 
zjednodu�eně představen vzorkem jeho� jednu část tvoří zemina a druhou část vyztu�ující 
prvek. Obě části spolu souvisí kontaktní plochou. V situaci na obr.1 a) jsou tření i soudr�nost 
na kontaktní plo�e mezi oběma materiály rovny nule. Kontaktní hranicí je přená�eno pouze 
napětí. Při zatí�ení se vzorek kompozitu deformuje v ka�dé své části zvlá�ť, ani� by se 
deformace z jedné části vzorku přená�ela na část druhou. V situaci na obr.1 b) jsou oba 
materiály na kontaktní plo�e propojeny dokonale tuhou vazbou. Při stejném zatí�ení jako 
v situaci a) se v tomto případě části vzorku kompozitu deformují společně. 
 
 
    a)            b) 
 

σz 

výztuha 

zemina 

 σz 
 
 

výztuha 

zemina  
 
 
 
 
 dx  
 

obr.1 
Deformace částí kompozitu: a) tření i soudr�nost na kontaktní plo�e mezi oběma materiály 

rovny nule; b) materiály na kontaktní plo�e jsou propojeny dokonale tuhou vazbou 
 

 149



Boční deformace v obou částech kompozitu je dána výrazem: 
boční deformace v zemině εx

z 

z
z

zzz
x E

σννε )1( +
=  

boční deformace ve vyztu�ujícím prvku εx
v 

z
v

vvv
x E

σννε )1( +
=  

 
Deformace jednotlivých částí závisí na jejich přetvárných parametrech, na modulu pru�nosti 
zeminy Ez a výztu�ního prvku Ev (Ez<< Ev) a Poissonovu číslu zeminy νz a výztu�ního prvku 
νv. 
 
V situaci b)  přitom platí: 

v
x

z
x εε = . (1) 

 
Splnění uvedené podmínky je podmíněno vývojem dodatečných napětí v obou částech 
kompozitu. V zemině, ni��í deformace v situaci b) bude způsobena dodatečným bočním 
tlakovým napětím, jen� je vyvoláno přírůstkem tahové deformace ve výztu�ním prvku. 
Exaktní stanovení přírůstků tlakových napětí ve ztu�ovaném materiálu a přírůstku tahových 
napětí ve vyztu�ujícím prvku je komplikovanou kontaktní úlohou, kterou lze zjednodu�eně 
ře�it pro infinitezimální úsek dx hranice kontaktu viz. obr.2.  
 
 

σz  
 
 

dx 
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zemina σx
z 

 
 σx

v
 
 
 
 
 
 
 
 

obr.2 
Vnitřní boční napětí působící v materiálech kompozitu při jeho zatí�ení za situace v obr.1 b). 
 
Podle teorie pru�nosti boční deformace v obou druzích materiálu jsou dány následujícími 
vztahy. 
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pro výztu�ní prvek 
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Neznámá napětí v zemině σx

z  a ve výztu�ním prvku σx
v jsou stanovena z podmínky 

rovnováhy, která má tvar: 
0=+ v

xv
z
xz nn σσ  (4) 

 
kde nz a nv vyjadřují podíly průřezů ploch zeminy a výztu�ního prvku na celkové plo�e 
průřezu kompozitu. Platí pro ně: 

1=+ vz nn  
 
Ze vztahů (1), (2), (3) a (4) lze odvodit výraz pro σx

v : 
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kde E je dáno vztahem: 
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Zpětným dosazení hodnoty σx

v do vztahu (4) lze určit hodnotu bočního napětí v zemině σx
z . 

Uvedený postup prezentuje mechanismus vzájemné souvislosti mezi vznikem tlakových 
napětí ve ztu�ované zemině a tahových napětí ve výztu�ním prvku. 
Účinnost zpevnění prostředí závisí na vazbě na rozhraní mezi materiálem a jeho výztuhou. 
Dal�ím závěrem je, �e zpevňování materiálů, jakými jsou například zeminy (obecně horniny) 
ztu�ujícími prvky v geotechnických konstrukcích má význam pouze v místech, ve kterých 
budou podrobeny nebo ohro�eny vznikem tahových namáhání. 
Triaxiálními zkou�kami vzorků nesoudr�né zeminy vyztu�ené mří�ovinou, zatě�ovaných ve 
směru kolmém k ulo�ené výztu�i bylo zji�těno, �e křivka pevnosti tohoto materiálu je 
paralelní s křivkou pro stejnou, ale nevyztu�enou zeminu. Vyztu�ení se neprojevuje změnou 
úhlu vnitřního tření u vyztu�ené zeminy, ale vyztu�ená zemina se chová jako by získala 
soudr�nost. Tento jev je velmi zřetelný při vysoké hustotě ztu�ujících prvků. Praktickým 
důkazem tohoto poznatku jsou opěrné konstrukce budované z vyztu�ených zemin. Úklon 
jejich stěn převy�uje úhel vnitřního tření zemin, některé konstrukce jsou dokonce i kolmé. 
Analogickou situaci lze pozorovat například u stavebních jam hloubených v soudr�ných 
zeminách, kdy jejich stěny zůstávají stabilní i při sklonech vy��ích ne� je jejich úhel vnitřního 
tření, nebo jsou dokonce i kolmé. 
Zahrnutí kompozitních materiálů do výpočtů geotechnických konstrukcí je mo�né dvěma 
způsoby. V prvém případě jsou do stávajících metod kompozitní materiály zadávány stejně 
jako homogenní materiály. Při tomto postupu není zachována jejich fyzikální forma činnosti. 
Jejich parametry jsou odvozeny na základě praktických zku�eností, nebo zkou�ek kompozitu. 
Za výchozí hodnoty zpravidla slou�í parametry horniny, které jsou modifikovány dle druhů a 
parametrů vyztu�ujících prvků. Zavedení do výpočtů fyzikální chování kompozitu dovolují 
pouze numerické metody. Předpokládá se, �e tyto metody mají definovány prvky, kterými je 
mo�no komplexně modelovat interakci na rozhraní mezi kompozitem a horninou. I zde v�ak 
zůstává v�eobecný problém v�ech numerických metod se stanovením vstupních hodnot 
parametrů charakterizujících toto rozhraní. 
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Závěr 
 
Úpravě kvalitativních parametrů horninového prostředí nále�í v současnosti významná úloha 
při budování geotechnických staveb. �kála metod se neustále rozrůstá a otázkou, která se stále 
aktualizuje je, jak s těmito metodami pracovat efektivně a kladné praktické zku�enosti účinně 
podpořit teoretickými poznatky. Článek si nekladl za cíl podat vyčerpávající přehled metod 
úpravy horninového prostředí, ale pokusil se upozornit na jiný nový přístup ke klasifikaci 
metod úpravy, který respektuje a dává směr pro volbu metod výpočtů a exaktního hodnocení 
upraveného horninového prostředí na geotechnických staveb. Hlavními kriterii této 
klasifikace jsou strukturní materiální transformace a kvalitativní proměny upraveného 
horninového prostředí. 
 
 
 
Literatura: 
 
Bell, F. G. (2000) Engineering treatment of soils, E&FN SPON, London 
Sawicki, A. (2000) Mechanics of reinforced soil, A.A.Balkema, Rotterdam 
Van Santvoort, G. (1994) Geotextiles and geomembranes in civil engineering, A.A.Balkema, 
Rotterdam 
Kutzner, Ch. (1996) Grouting of rock and soil, A.A.Balkema, Rotterdam 

 152



Ing. Karel Franczyk 
Subterra,a.s. 
Ing. Karel Dolinek 
Ingstav, a.s. 

 
STABILIZACE PŘEDPOLÍ RA�BY KOLEKTOR CENTRUM 
OSTRAVA Z POHLEDU GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE 

 
 

1. Úvod 
Dlouhé roky diskutovaná a připravovaná stavba � Kolektoru Centrum Ostrava � byla zahájena 
30.1.2003. Generálním zhotovitelem stavby se ve výběrovém řízení organizovaném dle regulí 
ISPA-RIDIC RED BOOK stalo sdru�ení � Ostravské kolektory�. Vedoucí firmou sdru�ení je 
Subterra,a.s., druhým členem  Ingstav Ostrava a.s.. 
Ukončení stavby je plánováno na osmý měsíc roku 2005. V prvním roce výstavby probíhalo 
v zásadě ra�ení horní lávky kolektoru.  Z celkové počtu 1445,9 metrů této ra�by bylo do 
konce roku 2003 vyra�eno 1197  metrů. 
Právě pro fázi ra�by v horní lávce je klíčovou operací stabilizace předpolí díla. Bez ní by se 
nám zproblematizovala vlastní stabilita díla, ale následně by mohly být ohro�eny i budovy 
nacházející se vět�inou v bezprostřední blízkosti. 
      Dosavadní průběh výstavby zcela potvrdil klíčový význam právě této stabilizace předpolí. 
Na druhou stranu nebylo mo�né nalézt univerzální ře�ení vyhovující v�em etapám ra�by. Bylo 
nutno přijímat pru�ná ře�ení v návaznosti na geologické a technické podmínky v dané situaci. 
Dříve ne� budou tyto podmínky a jednotlivé pou�ité metody podrobněji popsány, chtěli 
bychom zdůraznit, �e ra�ení kolektoru stále pokračuje a nechtěli bychom proto z dosavadních 
dílčích zku�eností dělat záva�něj�í závěry.  Celkový komentář ke zvolenému ře�ení bychom 
rádi presentovali na některém pozděj�ím odborném fóru, například na va�em semináři 
v pří�tím roce. 
 
2. Geologické a technické podmínky 
Kolektor je ra�en v historickém centru Ostravy v hloubce cca 10 m pod povrchem. Krytí 
nadlo�í se pohybuje od cca 4,5 m do 6m. Profilem ra�eného kolektoru vět�inou probíhá 
geologické rozhraní mioceních jílů v podlo�í a terciálních �těrkopísků,  které pokračují i do 
nadlo�í. Stabilizace předpolí ra�by se tedy téměř výhradně odehrávala v terciální 
�těrkopískové formaci. Terciální  �těrkopísky jsou v centru Ostravy výrazně zahlíněné a 
ulehlé, co� znesnadňuje penetraci  jakékoliv injektá�ní hmoty, na druhou stranu vykazovaly 
tendenci k náhlé ztrátě stability, a to zejména v případech, kdy se v nadlo�í  nacházely vlo�ky 
navá�ek  a nebo kdy pod netěsným kanalizačním či vodovodním potrubím prosakovala voda a 
vytvářela úseky kaveren či rozvodnění. 
     Z technického hlediska bylo nutno rozli�it úseky tubusu kolektoru se stabilní �ířkou 2,5 m 
a úseky kolektorových komor, kterých bylo na trase celkem 21 různých tvarů i velikostí. 
Kolektorové komory  v�dy znamenaly roz�íření a zvý�ení profilu a často i nutnost  
vybudování odboček i rozrá�ek. To v�e zvy�ovalo nároky na kvalitu zpevnění předpolí. 
     Dal�ím faktorem, který bylo nutno zohlednit byla situace na povrchu. �lo o to rozli�it, kdy 
ra�ba probíhá pod klidnou pě�í zónou v dostatečném odstupu do budov a kdy  např. pod 
ru�nými cestami s tramvajovým či trolejbusovým provozem. Rovně�  bylo třeba brát ohled na 
blízké budovy, zejména na objekty,  které byly označeny jako staticky málo odolné. V�echny 
tyto případy si vy�adovaly pou�ít náročněj�í metodu zpevnění předpolí ra�by a nebo doplnit 
standardní metodu např. zvý�ením počtu vrtů, či injektá�ní hmoty.  
     Základní případy pou�itých metod budou popsány v dal�í části referátu. 
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3. Pou�ité metody 
Chemická injektáž 
Chemická injektá� se na kolektoru aplikovala buďto přes zavrtávací injektá�ní svorníky 
TITAN prům. 32 mm anebo přes zaháněné perforovací tyče prům. 20 mm. Pou�ité injektá�ní 
médium bylo nejčastěji GEOPUR na bázi polyuretanů  a v men�í míře BEVEDAN Bevedol 
rovně� na bázi polyuretanů. Polyuretanové pryskyřice vesměs úspě�ně  pronikaly do 
terciálních  �těrkopísků v rozsahu cca 20-30 cm od injektá�ních tyčí, av�ak dále se nedostaly. 
To určilo rozteče injektá�ních tyčí i jejich počet ve stropě díla. Pou�ívaly se tyče 3-3,5  m 
dlouhé, které vytvářely  injektá�ní de�tník pro tři následné kroky ra�by o délce 70 cm. Dal�í 
výhodou chemické injektá�e byla snadná i rychlá aplikace a rychlá operativnost a flexibilita 
při nasazení, naopak nevýhodou byla ni��í účinnost v jemnozrném prostředí písků či navá�ek. 
 
Cementová injektáž 
Cementová injektá� se aplikovala obdobně ( rozteče, délky zabírek, apod.) jako vý�e zmíněná 
injektá� chemická � tedy přes injektá�ní zavrtávací svorníky � vět�inou typ TITAN prům. 32 
mm. Nevýhoda cementové injektá�e  byla slo�itěj�í aplikace vy�adující vět�í míru vrtání a 
del�í operační časy. Na druhou stranu se mikropilíře  kolem  injektá�ních tyčí ( i kdy� někdy o 
nepříli� velkém průměru) vytvářely v jakémkoliv charakteru nadlo�í.  
 
Mikropilotový deštník 
Zaji�tění předpolí pomocí mikropilotového de�tníku bylo vyu�ito v některých úsecích ra�by 
tubusu pod  trolejovou dopravou a zejména pak s velkým úspěchem pro zaji�tění komory K1, 
která je největ�í komorou v trase kolektoru, navíc se nachází pod vysoce frekventovanou 
kři�ovatkou ulic  Českobratrská a Sokolská. Byly vyu�ity  ocelové mikropiloty  o prům. 200 
mm v délkách 8 m vrtané pod úhlem  15 stupňů po obvodu díla. 
 
Trysková injektáž 
Trysková injektá�  byla vyu�ita pro zaji�tění předpolí ra�by  v komorách K 14, K 7 a K 20 a 
dále pro úsek tubusu kolektoru při podcházení ulice Nádra�ní s tramvajovou dopravou. 
K vyu�ití této stabilizační metody přispěla i skutečnost, �e existovaly obavy o statiku budov 
na povrchu � zejména o budovu Musea na Masarykově náměstí a budovy PVT a Elektra na 
ulici Nádra�ní. Při tryskové injektá�i byly vyu�ity vrty v délkách 8 m, které vytvářely 
tryskové pilíře s prům. 30-50 cm.  Nasazení tryskové injektá�e bylo velmi úspě�né,proto�e �lo 
o jedinou metodu prováděnou na ra�bě kolektoru, která zabezpečila dokonalou souvislou 
stabilizaci nadlo�ních zemin.  Trysková injektá� tak potvrdila i v náročných podmínkách 
proměnlivé geologie v Ostravě své výsadní postavení. Jejímu �ir�ímu vyu�ití při  ra�bě pak 
vedle vy��ích nákladů na provedení zabránila i nevýhoda nutnosti vytvářet tzv. trychtýřový 
tvar ra�eného díla s dopadem na náročnost odtě�ení a mno�ství materiálu při vyztu�ování. 
 
4. Závěr 
Jak bylo řečeno vý�e, autoři se domnívají, �e jakékoliv komentáře  k provádění stabilizace 
předpolí jsou v tuto chvíli předčasné. Lze říci jen tolik, �e vý�e zmíněnými metodami bylo 
vyra�eno v průběhu roku 2003 a začátkem roku 2004 přes 1200 metrů kolektoru. Prováděná 
stabilizace byla sto zaručit postupy ra�by 1-2 m denně na jedné čelbě a eliminovat projevy na 
povrchu na únosné minimum a přesně podle očekávání se stalo v tomto směru pro postup 
výstavby klíčové. 
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Dipl.-Wirt.Ing. Oliver Freudenreich 

 

ANTI HEAVING OF A FOUNDATION PLATE WITH TITAN 103/51 

MICROPILES AT THE DUTCH RAILWAY LINE “BETUWELINE” 
 

Introduction 
New constructed roads and railway lines are often planned as tunnel or trough, 
if obstructions occur, e.g. rivers, or if the underground line has to be integrated 
into an existing railway station. 
 
If the trough or the tunnel construction encounters a high water level, the foundation plate has 
to be secured against heaving. Drilled and simultaneously grouted micropiles to prEN 14199 / 
DIN 4128 are proven ways to secure such uplifting forces. 
 
The advantages of such micropiles are: 
 
 - non-aggressive installation, without loosening and disturbing the soil 
 - shorter pile lengths due to an improved soil friction 
 - less settlement no need for post tensioning, high buckling strength 
 
Betuweline, KW 34, Under-tunnelling of the �de Gieseen� river   
 
Based on the example of the Betuweline, job KW 34, the under-tunnelling of the �de Giessen� 
river close to Hardixveld, at a depth of 20 m, I would like to explain the innovative applica-
tion of the TITAN micropiles. 
 
The Betuweline is a 230 km (150 miles) long new high speed connection double track  
Railway line connection the seaport of Rotterdam with the Ruhr area and the railway along 
the river Rhine. 
 
The Waardse Allianz� a JV passed the order for installation of the anti heaving piles on to the 
specialist contractor Neidhardt Grundbau GmbH from northern Germany. 
  
1700 nos. of TITAN 103/51 Micropiles 20 m (7ft) long were installed in 2 parts 2001 to 2002  
having a safe working load of 1500 kN (300 KIPS). The design loads for the permanent  TI-
TAN Micropiles were 900 kN (180 KIPS) on tension during the construction and when for the 
finished construction 1300 kN (260 KIPS) on compression and in some areas for tension of 
780 kN (156 KIPS). 
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FUGRO were the geotechnical consultants for this job. 
 

Pic.1 Installed micropiles TITAN 103/51 ready for foundation plate 

 

Excavation and Soil 
The width is 15 m (45ft) (space for a double track), approx. 1200 m (1400 yards) long and 
maximum 20 m (60ft) deep. The temporary sheet pile walls are braces at the top which was 
less expensive than tie-backs. 
The soil inside was dredged. The first foundation plate - cast underwater - as well as the fol-
lowing reinforced plate were both secured against heaving with passive tension piles. 
 
The job is at sea level. The groundwater appears right under the surface. The structure of soil 
is typical for the Western part of Holland. Backfilled sand, below �Veen� (moor) with bands 
of soft clay, only as of 16 m (52ft) to 34 m (112ft) there is sand which can carry loads and in 
which the sheet piles are penetrating as well. 
 
 
Load verification tests 
Close to the job a total of 6 TITAN 103/51 (4.1/2� diam.) micropiles each 34 m (110 ft) long 
were installed. A drill bit of 175 mm (7�) diam. was used. Through the Veen and clay a sup-
porting flushing of 25kg to 200 litres of water W/Z 0,8 at a pressure of 4 to 6 bars (65 to 100 
psi) was applied to stabilise the annulus. Through the following sand layers the grout mix was 
reduced to a W/Z of 1. 
After reaching the desired depth of 34 m (112ft) dynamic tremi grouting commenced with a 
W/C of 0,4. Grouting pressure reached 80 to 90 bars (1300 to 1400 psi). 
 
CEM 32,5 R was the type of cement being used. The flushing required 1300 kg (2800 lbs.) 
and final grouting took 800 kg (1750 lbs.) of cement per pile, which relates to 100 to 120 
kg/m or 70 to 80 lbs./ft. 
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On compression a geotechnical load limit of 2500 kN (550 KIPS) was reached and on tension 
a load of 1933 kN (420 KIPS). At 1933 kN (420 KIPS) a settlement of 50 mm was measured. 
 
The grouted body was flushed clear and lifted out of the ground. The holes were backfilled 
with Bentonite. The average diameter of the grout body was measured with 254 mm (10�). 
 
The grout bodies showed a typical section from inside to the outside: 
-flushing core area with neat cement, axial compressive strength exceeding 25 MPa 
-filtercake ring arch, differing concentrations of cement 
-area of the annulus, glued, toothed, good shear connection 

            Pic. 2 Grout body TITAN 103/51 

 

The excavated grout bodies were tested on micro cracks at the University of Munich. Up to a 
load of 1200 kN (540 Kips) all cracks were below 0,01 mm. No cracks in the longitudinal 
direction or curing cracks were observed. It was therefore confirmed that the simple corrosion 
protection with a 50 mm (2�) grout cover is sufficient for TITAN micropiles on tension. 
 
Furthermore the area of the couplings was investigated in the tension test. The play for alter-
nating loads on tension and compression was also below the 0,1 mm acc. to DIN 1045 for 
connections of reinforced steel bars. 
 
No load was transferred into the top layers of clay and �Veen�. 
 
For the sand layer the following skin friction limit was confirmed: 
 
qs = F / π * D * 1  F = 1992 kN (900 Kips) 
    D = 0,254 m (10�) typical diam. of body  

L = 10 m (11 yard) �bonded� length in the sand of grout body 
 
   = 1992 / π* 0,254 * 10 
 
qs = 250 kN / m² 
 
This skin friction limit is much better compared to figures mentioned in the DIN 1045 and 
DIN 4128. 
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Installation sequence 
 
14 TITAN 103/51 micro piles are installed per day, each 20 m long. This is achieved by 2 
teams each 3 men and 2 hydraulic drill rigs. The rigs are positioned on a bridge, 5 m above 
the water level. This bridge moves on a rail, being supported by the sheet pile walls. This 
rigid support enables precise drilling operations in comparison to a floating pontoon. This 
bridge is also used for tension testing, the sheet piles are used as reaction piles. A small exca-
vator, equipped with a hydraulic grab, handles the 3 m long bars with 130 kg (300 lbs.) each 
and positions it onto the rig. 
 

Important to mentioned within that installation sequence is a standpipe 219 mm diam. (9�), 23 
m long (25 yards) with a flushing collector welded to it�s top. 
This standpipe is pressed 2 m (2yards) into the soft ground. The TITAN Micro pile is inserted 
and drilled through that standpipe. The return flow of flushing is being pumped from the top 
collector and enables and excellent control over the drilling process. His return flushing is 
going into a de-sanding unit and the remains are collected in container, cladded with a PVC 
foil. 
 
This standpipe prevents an uncontrolled underwater spill and pollution of the water with the 
cement flushing. It also acts as directionally stabilizing guide for the free drill length water 
and air of 20 m (22 yards). 

 

Pic.3 Micropile installation TITAN 103/51 
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The illustration ....  visualizes the construction sequence. 
  Lowering and pressing in the standpipe 
  Drilling and grouting of the micro pile 

The new innovative fold-up connector is rotated anti-clockwise and being re-
moved from the left in place micropile.  
Cleaning the remaining pile part and lifting it out of the standpipe. Remove the 
fold-up connector and screw on a new drill bit 
Reusing it for the next micro pile installation 

 
 
Handling advantages with TITAN Micropiles 
 
For the installation of traditional micropile for such an anti-heaving operation in a cased hole 
2 problems have to be overcome: 
 
- positioning the pile head to it�s precise height 

normally the casing reaches above the water level. After inserting the solid bar into the 
casing, one can only let it drop and hope it will be in the correct position. 

 
- avoid grout at the pile head area 

When pulling the casing, the remaining grout within the casing falls onto the solid bar 
and covers the top area, where the pile head needs to be located. Removing the curing 
grout from the bar by divers is quite a lengthy operation. If not properly removed, the 
thickness of the foundation may be not sufficient. 

 
Both problems are solved with ease with the standpipe, the fold-up connector and the TITAN 
micro piles. 
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KATEDRA GEOTECHNIKY A PODZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

Adresa:  V�B-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
  L. Podé�tě 1875, 708 00  Ostrava-Pustkovec 
Telefon/fax: 597321943 
http: //www.vsb.cz/cz/fakulty/fast/fast.htm 

 
Základní údaje: 
Vedoucí katedry: Prof.Ing. Jiří Horký, CSc.  tel.: 597321945 
        e-mail: jiri.horky@vsb.cz 
Kontaktní osoby: Prof.Ing. Josef Aldorf, DrSc.  tel.: 597321944 
        e-mail: josef.aldorf@vsb.cz 
   Doc.Ing. Robert Kořínek, CSc. tel.: 597321942 
        e-mail: robert.korinek@vsb.cz 
    
Zaměření katedry: 
Katedra je pedagogicky i vědecko-výzkumně zaměřena na problematiku obecné geotechniky 
(mechanika zemin, stabilita svahů a sanace poruch provádění podzemních objektů 
v podzemním in�enýrském stavitelství i důlní výstavbě, trhací práce a rozpojování hornin, 
ra�ení a hloubení podzemních děl, geotechnické stavby, úprava vlastností hornin a zemin, 
zakládání staveb, statické výpočty konstrukcí podzemních děl, geotechnický monitoring a 
inverzní analýza) a geotechnických konstrukcí. 
V pedagogické činnosti katedra garantuje studijní obor čtyřletého bakalářského a navazujícího 
1,5 letého magistrerského studia 3607T035 GEOTECHNIKA, který je realizován kreditním 
způsobem, je� umo�ňuje vhodnou volbou volitelných předmětů akcentovat u��í specializaci 
v dané problematice. Obor je zaměřen na navrhování a technologii výstavby podzemních 
objektů včetně výztu�ních konstrukcí. Mezi tyto objekty patří zejména liniová a prostorná 
podzemní díla různého účelu (silniční a �elezniční tunely, metro, podzemní kaverny, městské 
kolektory, podzemní objekty výrobní, sportovní, společenské, gará�e, apod.). Studium se 
zabývá také zakládáním staveb, sanací poruch zemních konstrukcí, zpevňováním hornin a 
zemin a environmentální geotechnikou. Rovně� je mo�no je zaměřit na investiční hornické 
objekty (překopy, jámy, �toly, zásobníky, chodby a jiné). 
V postgraduálním, doktorském studiu je katedra garantem studijního oboru 2102V002 
HORNINOVÉ IN�ENÝRSTVÍ, který je logickým pokračováním vý�e uvedeného 
magisterského studia, přičem� prohlubuje jeho poznatky a klade důraz na samostatnou 
vědeckou práci doktoranda. Základním objektem zájmu je horninový masiv v celé své �íři a 
komplexnosti. Cílem studia je zvládnutí problematiky �práce s horninou a v horninovém 
prostředí�. Obor je systémový, zalo�en na multidisciplinárním pojetí, co� nejlépe 
dokumentuje nezanedbatelný podíl odborníků řady �pičkových geotechnických pracovi�ť ČR 
při zaji�tění výuky v oboru (Ústav geoniky AV ČR a dal�í). Obsah oboru odpovídá studijním 
směrům rozvíjeným ve vyspělých zemích, jakými jsou např. Rock Engineering, Felsbau, 
apod. 
Katedra rovně� spolugarantuje doktorský studijní obor 3607V007 HORNICKÉ A 
PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ. 
 
Laboratoře katedry: 
• Laboratoř geotechniky ke stanovení fyzikálně-mechanických, fyzikálně-chemických 

popisných pevnostních a přetvárných vlastností zemin (oedometry s předním a zadním 
zatě�ováním, prosévací přístroj, acidimetr, propustoměr, Attebergův přístroj, termostaty, 
su�áky, penetrometr, přístroj CBR, betonoskop, dynamická penetrační souprava, 



dynamometr, deformometr, zatě�ovací desky � statická a dynamická, Proctor, krabicový 
smykač, triaxial apod.). 

• Laboratoř matematického modelování pro: 
- numerické 2D a 3D výpočtové systémy: FLAC, UDEC, FEAT, EXAMINE 3D, 

PHASE 2D, TUNNEL, SBETA, GEM 22, DSC, PLAXIS 2D a 3D, GID; 
- geotechnické výpočty: GEOSTAR, GEO 36, UNWEDGE, SWEDGE, ROCKDATA, 

CESAR-LC PC, PLAXFLOW, GALENA, LAYMED; 
- vlastní software: úlohy inverzní analýzy � INVERZ 1-4, INVERZET, MERENI, 

EKVIVAL; analytické výpočty napěťo-deformační situace v horninovém masivu 
kolem podzemních děl � MUSCH, a ve výztu�i podzemních děl � TUNKOT. 

• Laboratoř geotechnického monitoringu 
Součástí nově budované laboratoře geotechnického monitoringu jsou následující 
monitorovací zařízení: inklinometr, extenzometr, konvergometr, piezometr, plochý 
dynamometr (tlaková buňka), náklonoměr, dilatometr, presiometr a zařízení pro sledování 
teplotních projevů. Organizačně zde patří i laboratoř technické seismicity zatím vybavená 
seismickou aparaturou GER-16 (�výcarsko) a příslu�ným počítačovým software, GPS, 
budovaná ve spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR. 

 
Zaměření výzkumných aktivit: 
• rozpojování hornin a trhací práce 
• výstavba a sanace podzemních děl v obtí�ných podmínkách 
• vyztu�ování podzemních děl 
• statické výpočty výztu�í podzemních děl a stability horninového masivu 
• geotechnické stavby 
• chování a změny horninového prostředí následkem antropogenních a přírodních činitelů 
• inverzní analýza 
• geotechnický monitoring 
• úprava vlastností zemin a hornin, kotvení hornin, vyztu�ování zemin 
 
Nabízené slu�by pro praxi: 
• poradenství v oblastech: rozpojování hornin a trhací práce, výstavba a sanace podzemních 

děl, vyztu�ování podzemních děl, seismické vlivy odstřelů 
• výpočty, dimensování a posuzování výztu�ních konstrukcí podzemních děl 
• výpočty geotechnických konstrukcí: pa�ení stavebních jam, podzemních stěn, opěrných 

zdí, základových konstrukcí apod. 
• posuzování stability zemních svahů, skalních stěn, zářezů, násypů a návrhy sanací poruch 

těchto konstrukcí 
• modelování chování horninového prostředí následkem antropogenních vlivů a přírodních 
činitelů vč. návrhů systému geotechnického monitoringu 

• stanovení geotechnických charakteristik horninového prostředí postupy inverzní analýzy 
• laboratorní měření z oblasti mechaniky zemin 
 
Reference: 
Kolektiv katedry byl a je úspě�ným ře�itelem grantových úkolů GAČR a úkolů 
specifikovaného výzkumu M�MT (CEZ): 
• GA 103/96/0755 Výzkum metod ře�ení stability podzemních děl při členěném výlomu a 

fázovém způsobu vyztu�ování � ukončeno  
• GA 103/98/0135 Výzkum a vývoj metod inverzní analýzy geomechanických jevů 

v podzemních dílech � ukončeno  



• GA 103/98/0138 Mechanika podzemních konstrukcí � ukončeno  
• GA 201494/00 Výzkum stochastických metod určování velikosti zatí�ení a únosnosti 

výztu�e podzemních děl � ukončeno 
• GA 201495/00 Výzkum metod parciálního předepínaného zpevňování horninového 

masivu v okolí podzemních děl jako prostředek optimalizace zatí�ení výztu�e � ukončeno  
• CEZ 20003 Výzkum vybraných problémů realizace podzemních a likvidace důlních děl 

ve slo�itých přírodních podmínkách � v ře�ení 
• Kromě ře�ení řady výzkumných úkolů a projektů v rámci GAČR, M�MT aj. byla katedra 
ře�itelem desítek projektů a odborných posouzení pro praxi v oblasti hornické 
geotechniky a podz. stavitelství v letech 1959-2001. 
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