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STUDIE GEOFYZIKÁLNÍCH METOD MĚŘENÍ KVALITY 
INJEKTÁŽNÍCH PRACÍ V OKOLÍ DŮLNÍCH DĚL 

 
 
Abstract: Strengthening grouting represents effective method to influencing of deformation 
and strength properties of rock mass. The monitoring of efficiency should be integral part of 
grouting process. This contribution deals with possibilities of utilisation of seismic methods 
(based on elastic wave propagation in physical-elastic rock environment) in monitoring 
process of efficiency of strengthening grouting in surroundings of mine openings. 
 
Úvod 

V rámci injektážního procesu v uhelných dolech se jeví účelné provádět monitorovací 
měření jak v období před vlastním injektážním procesem, tak především po skončení 
injektážních prací. Monitorovací měření nám mohou usnadnit jak výběr injektážní metody a 
injektážního média před vlastním započetím injektážních prací, tak nám především mohou dát 
nepostradatelné údaje o kvalitě a dosahu ovlivnění upravovaných vlastností horninového 
masivu injektážním procesem. K účelu monitoringu injektážních prací můžeme použít různé 
metody. Mohou to být např.: 

• Presiometrické zkoušky  
• Piezometry pro sledování hladiny podzemních vod 
• Zkoušky propustnosti - (vodní tlaková zkouška, laboratorní zkoušky propustnosti) 
• Videokarotáž 
• Geofyzikální měření 
• Zkoušky pevnostních a přetvárných vlastností upravených hornin 

V uhelných dolech jsou předmětem zpevňování zejména nejméně pevné horniny s 
vysokým obsahem uhelné hmoty, které vyžadují specifické vlastnosti zpevňujících 
injektážních médií. Jsou to především jejich nízká viskozita ve fázi injektáže a vysoká adheze 
k horninám po vytvrzení. Tyto podmínky splňují injektážní média, tvořená syntetickými 
pryskyřicemi (na rozdíl od cementových suspenzí). Cílem předkládaného příspěvku (studie) 
je na základě in situ realizovaných měření a konkrétně dosažených výsledků navrhnout 
optimální postupy ověřování účinnosti plošně-prostorových tvarů, rozsahů a dosahů 
realizovaných stabilizačních injektážních prací in situ.  

Jak již bylo uvedeno, jednou z možností pro ověření účinnosti injektážního procesu je 
použití  geofyzikálních metod měření. Pro řešení předmětného problémového zadáni studie se 
jeví jako velmi účinné seismické metody, využívající principu šíření elastických vln ve 
fyzikálně pružném horninovém prostředí, neboť hodnoty rychlostí šíření elastických vln, 
velikostí jejich amplitud i frekvenčních spekter jsou konkrétním geologickým prostředím 
silně ovlivňovány. Tato studie se zabývá možnostmi využití metod seismického prozařování 
podél vrtu a seismického prostorového prozařování v oblasti monitoringu injektážních prací. 
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Napěťový režim v okolí důlního díla 
 
V okolí důlního díla dochází v důsledku narušení stability horninového masivu ke 

změnám primárního rovnovážného napěťového stavu. Po vyražení důlního díla následuje 
posun určité části okolních hornin do prostoru výrubu s následným přeskupováním napětí v 
horninovém masivu do nového rovnovážného stavu. Tento proces je charakterizován tvorbou 
tlakově různě namáhaných pásem okolo výrubu důlního díla do určité hloubky od obrysu 
výrubu. Podrobné a přesné rozložení změn napěťového stavu horninového masivu kolem 
výrubu důlního díla je zjistitelné seismickou metodou SPPV (seismické prozařování podél 
vrtu (viz. obr. č. 1) . 

Princip metody SPPV spočívá ve velmi přesném měření časů průchodů prvních 
nasazení přímých podélných vln v přesně délkově známých úsecích podél jediného vrtu, 
navrtaného do horninového masivu do potřebné hloubky (h = 10 i více metrů) pod libovolným 
úhlem v libovolně zvolené poloze obrysu důlního díla a to ve zvolené poloze příčného řezu, 
na dráze li mezi snímačem SiRBi' posouvaným ve vrtu a bodem rozruchu OBi (viz. obr. č. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 1  
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Přesnost v určení délek li  (m) je zajištěna tím, že snímač Si je posouván ve vrtu do 
zvolených vzdáleností pomocí kalibrovaného soutyčí (s přesností ± l cm) a rozruch v bodě 
OBi. (realizován převážně odpalem rozbušek nebo malých náložek) je prováděn v blízkosti 
ústí měřícího vrtu, přičemž je jeho poloha prostorově známá (rovněž s tolerancí ± l cm). 

Změna prostorových délek vyvolaná případným zakřivením vrtu, je zcela zanedbatelná 
z důvodu vrtání měřících vrtů metodou jádrového vrtání, které minimalizuje měřitelné 
zakřivení měřícího vrtu. U delších vrtů je pro upřesnění polohy vrtu v horninovém masivu 
vhodné provádět inklinometrická měření. 

Paprskové vzdálenosti li mezi OBi a Si jsou zjišťovány přesně, s odchylkou max. ± l cm. 
Přesnost v odečtu časů průchodů seismických vln je dána rozlišovací schopností přístrojové 
techniky (ti ≥1 .10-5 s). 

Z výsledků měření se sestaví časová hodochrona (viz. obr. č. 1). Změny rychlostního 
gradientu na hodochroně vymezují úseky, které charakterizují jednotlivá, tlakově rozdílně 
ovlivňovaná pásma horninového prostředí v okolí důlního díla. Ze změn rychlostí jsou jasně 
vymezena tlakově různě namáhána pásma a to (viz. obr. č. 1): 

 
o -Pásmo A -pásmo snížených tlaků 
o -Poloha hranice max.tlaků 
o -Pásmo B -pásmo odlehčení 
o -Pásmo C -stabilní oblast primárního rovnovážného napěťového stavu 

 
Předmětné měření v jednom vrtu lze realizovat ve více různě paprskovitě 

rozmístěných vrtech po obvodu obrysu důlního díla ve zvoleném příčném řezu, vrtaných do 
potřebných hloubek od obrysu výrubu. . 

Všechny realizované vrty v posuzovaném příčném řezu se postupně proměří v co 
možná nejkratším časovém intervalu. Výsledky pro každý vrt v příslušném příčném profilu     
v čase Tl se zobrazují ve formě vertikální hodochrony ti┴, vertikální střední rychlosti vpi┴ a 
vrstvových rychlostí vpi (viz. obr. č. 1).  

Výsledky všech realizovaných vrtů (např. č. 1 až 5) se zakreslí do příčného profilu pro 
čas Tl  (viz. obr. č. 3). Shodně se postupuje i  v dalších následných časech T2 -T3 (viz obr č. 2). 
Pozn: v našem ukázkovém příkladu byla následná měření realizována v časech: T1 = 18 dnů, 
T2 = 74 dnů, T3 = 258 dnů (viz obr č. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 2 
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Z výsledků je patrné postupné rozšiřování pásma rozvolnění v okolí důlního díla v 
posuzovaném příčném řezu v čase, přičemž k ustálení došlo cca po 100 dnech (viz. obr. č. 2), 
což odpovídá poznatkům z praxe. Ověřené rozsedání pásma rozvolnění v okolí důlního díla v 
čase je tedy nutno uvažovat a respektovat i při oceňování prostorových vlivů a účinků 
realizovaných stabilizačních injektážních prací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. č. 3 

 
 

Platí, že rozrušování hornin v okolí důlního díla se postupem času rozšiřuje směrem do 
hloubky horninového masivu a to až do té doby, kdy dojde k dosažení nového rovnovážného 
stavu, který při použití výztuže souvisí s její reakcí.  
 
 
Oblast zpevňování horninového masivu kolem důlního díla 

 
Provedením metody SPPV (seismické prozařování podél vrtu) můžeme před realizováním 

injektážního procesu vymezit tzv. pásmo snížených tlaků (nebo také pásmo rozvolnění, 
nepružných deformací). Deformace hornin v tomto pásmu v bezprostředním okolí důlního 
díla způsobují jejich porušení, což znamená, že oblast horninového masivu, která je 
vytlačována do prostoru výrubu, je prostoupena vyšším počtem trhlin, které narušují vlastní 
soudržnost hornin, snižují jejich elasticitu a tedy i rychlost šíření elastických vln v této oblasti. 
Toto pásmo je vlastním objektem a sférou zpevňování horninového masivu v okolí dů1ních 
děl stabilizačními injektážemi. 
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Injektážní hmoty a šíření seismických vln  
 

Pro zpevňující injektáže byly uvažovány chemické injektážní hmoty (např. 
polyuretanové pryskyřice), včetně jejich hlavních chemicko-fyzikálních charakteristik a sfér 
jejich efektivního využívání. Výsledky zpevňovacího procesu ovlivňuje zejména rychlost 
chemické reakce té-které injektážní hmoty, doba tuhnutí (vytvrzení), stupeň napěnění a další 
vlastnosti inj. pryskyřic. Dle laboratorně získaných výsledků vlastností zájmových 
injektážních hmot (viz. obr. č. 4) platí, že injektáž spojená se změnou objemu (napěněním) 
média způsobuje  zvýšení soudržnosti injektovaného horninového prostředí s jeho současným 
zpevněním, ale s doprovodným fyzikálním snížením rychlosti šíření elastických vln v něm. 
To znamená, že výsledek  seismicky testované injektáže se v zájmovém horninovém prostředí 
projeví vymezením polohových rychlostních minim, dle kterých lze vymezit konkrétní 
účinnost (plošný rozsah a dosah) toho-kterého injektážního média a tedy plošně-prostorovou 
účinnost konkrétně realizovaných zpevňovacích opatření, umožňujících potřebné rozhodování 
o efektivním rozmísťování a vzájemném odstupu konkrétně projektovaných injektážních vrtů 
pro účinné zpevnění horninového masivu. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. č. 4 
 
 

Naproti tomu použití nepěnících injektážních hmot (např. epoxydové nebo organicko-
minerální polyuretanové pryskyřice) způsobí patrně zvýšení rychlosti šíření vln v 
injektovaném prostředí. Pak konkrétně registrovaný rozsah a dosah injektáže by byl vymezen 
a konturován rozložením rychlostních maxim, se shodným stupněm přesnosti výsledků i 
ostatním hodnocením posuzováni účinnosti zpevňovacích operací. 

Výsledky měření rychlosti šíření ultrazvukových vln ve vytvrzených injektážních mediích 
potvrzují, že změny, které v masivu injektáž vyvolává, jsou dostatečné pro indikaci vzhledem 
k rozlišovací schopnosti navrženého přístrojového vybavení. 
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SPP - seismické prostorové prozařování 
 

Použití metody SPP (seismické prostorové prozařování) v oblasti monitoringu 
injektážních prací vychází z reálného úspěšného řešení problematiky související se 
zjišťováním změn fyzikální anizotropie zájmového horninového prostředí ovlivňovaného 
bezpečnostně - provozními zásahy. Jedná se o poznatky získané z měření in situ při ověřování 
tvorby pásem rozvolnění v okolí vertikálních vrtů situovaných v nadloží tzv. těžkých stropů. 
Předmětný problém je fyzikálně obdobný s problémem zpevňování hornin injektážemi – 
ověřovací měření in situ  za účelem zjišťování velikostí rozsahů a tvarů včetně prostorových 
dosahů destrukčních účinků bezvýlomových trhacích prací v okolí odpalovacích vrtů (obrázek 
č. 5). 
 
 

Injektážní vrt 1

Rozbuškový (inicializační) vrt 2

x

RBi di

OBi di  
 

Obr. č. 5 
 
 

Princip metody SPP (seismické prostorové prozařování) je založen na fyzikální 
zákonitosti, že rychlost šíření elastických vln v pružných prostředích se mění v závislosti na 
změnách fyzikálně mechanických vlastností dílčích částí zájmového horninového prostředí, 
tedy na lokálních změnách jejich elasticity a to tak, že v pružnějších horninách s větší 
elasticitou se šíří elastické vlny vyššími rychlostmi a naopak. Metoda SPP je založena na 
měření rozdílů časů příchodů testačních (seismických) vln generovaných ve vzruchových 
bodech OBi a registrovaných v pozorovacích bodech RBi/Si, přičemž prostorové polohy obou 
systémů bodů jsou přesně známy.  

Měření se realizuje v určené monitorovací ploše, sít prozařovacích paprsků lze dle 
metodických potřeb lokálně libovolně zahustit s ohledem na požadovanou detailnost 
výsledků.  

Metoda SPP umožňuje určovat plošné změny fyzikální anizotropie proměřovaného 
horninového prostředí v realizované monitorovací ploše s vysokou přesností (odečet času     
∆ti = 1.l0-5 s). 
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Postup prací při využití SPPV a SPP v procesu monitoringu  stabilizačních injektáží 
 

Z provedené studie vyplývá, že pro úspěšnou realizaci monitoringu injektážního procesu 
pomocí SPPV a SPP by bylo nutno zajistit tento objem prací: 

o předstihová rekognoskace předmětné oblasti in situ 
o zhotovení  OBi, RBi  
o příprava, transport a rozmístění měřicí techniky in situ  
o měření in situ metodou SPPV (určení polohy samonosné klenby, určení             

potřebných délek všech monitorovacích vrtů 
o měřeni in situ metodou SPP před realizací injektážních prací (určení rychlostního pole 

v monitorovací ploše OBi/RBi a to jak v rovině vrstevnatosti, tak v rovině kolmé na 
vrstevnatost zájmového hornin. prostředí) 

o realizace injektážních prací s přesnou evidencí podmínek realizace (druh media, 
působení tlak. účinků, velikost tlaků  atp.) 

o měření in situ metodou SPP po provedených injektážních pracích (určení změn 
rychlostního pole v testační ploše OBi/Rbi) 

o kamerální zpracování všech realizovaných měření metodami SPPV a  SPP před i po  
injektážních pracích. 

Je zřejmé, že komplexní měření zahrnuje poměrně velký objem prací a je náročné na 
finanční prostředky i na dobu přístupu do sledovaného díla. 
 
Závěr 
           Zpracovaná studie potvrdila, že přístrojové vybavení a současné geofyzikální metody 
měření umožňují kontrolu účinnosti a dosahu injektážních prací pro úpravu vlastností 
horninového masivu v podzemních dílech. Pro řešení předmětného problému se jeví jako 
velmi účinné seismické metody, využívající principu šíření elastických vln ve fyzikálně 
pružném horninovém prostředí. 

      Kombinací metod seismického prozařování podél vrtu a seismického prostorového 
prozařování lze detailně ověřovat účinnosti plošně-prostorových tvarů, rozsahů a dosahů 
realizovaných stabilizačních injektážních prací in situ. 

      Rozsah a časová náročnost navržených seismických metod předurčují tato měření 
především pro výzkumná měření v rámci větších projektů, nikoli pro běžné testování 
účinnosti injektážních prací. 
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