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OVĚŘENÍ PŘÍTOMNOSTI INJEKTÁŽNÍHO MÉDIA 

V INJEKTOVANÝCH HORNINÁCH - DŮKAZNÍ METODY 
 
Abstract: 
The confirmation of a presence of chemical grouts in the pore system of fine-grained soils or 
in the fine cracks of grouted rocks and engineering constructions is a common requirement in 
the laboratory analyses of geocomposite materials (polyurethane resin + rock/soil, 
polyurethane resin + building material). The combination of two analytical methods can be 
used for the reliable detection of the injection medium in the grouted rock environment: 
- optical fluorescence microscopy + digital image processing, 
- Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy of the powdered rock/soil sample.  
    
Úvod 
V Ústavu geoniky AV ČR v Ostravě je realizován dlouhodobý systematický výzkum 
injektážních procesů a vlastností injektážních hmot a geokompozitů – materiálů vzniklých 
injektáží chemického injektážního média do zemin, porušených skalních či poloskalních 
hornin nebo narušených stavebních konstrukcí. Jednou z dílčích oblastí tohoto výzkumu je 
laboratorní studium struktur a textur geokompozitních látek moderními metodami digitálního 
zobrazování, zpracování a analýzy obrazu, a to na mikroskopické i makroskopické úrovni. 
Laboratorní analýza geokompozitů řady polyuretanová pryskyřice – hornina (zemina) nebo 
polyuretanová pryskyřice – stavební hmota začíná obvykle ověřením přítomnosti injektážní 
hmoty v analyzovaném tělese, ať už se jedná o vzorky získané pokusnou injektáží in situ, 
provedením kontrolního vrtu do proinjektované konstrukce nebo modelovými injektážemi 
v laboratoři. Častým požadavkem projektantů injektážních prací je jednak provedení důkazu, 
že dodaný vzorek obsahuje injektážní hmotu (tedy že se vůbec jedná o geokompozit), jednak 
posouzení charakteru průniku injektážní hmoty do injektovaného horninového prostředí 
(kvalita injektáže). Tělesa jemnozrnných zemin bývají obvykle po injektáži porušena sítí 
klakážních trhlin a to tak, že polyuretanová výplň trhliny je ostře oddělena od okolní zeminy. 
Toto bývá většinou patrné makroskopicky, složitější je však prokázat případný průnik média 
do pórového systému okolní zeminy. U skalních a poloskalních hornin nebo zdiva je 
podobným problémem např. stanovení minimální šířky trhlin, do kterých proniklo injektážní 
médium. V následujícím příspěvku je prezentována metodika pro spolehlivé potvrzení 
přítomnosti polyuretanu v injektované hornině nebo stavební hmotě, založená na kombinaci 
dvou analytických metod: 
• fluorescenční mikroskopie spojené se zpracováním digitálního obrazu, 
• infračervené spektroskopie (FTIR) práškového vzorku.  
Použití uvedených technik je pro názornost popsáno na vzorcích, vzniklých při konkrétních 
injektážních pracích v praxi.  
 
Injektážní hmota v pórech jemnozrnné zeminy  
Na obr. 1a je kusový vzorek geokompozitu odebraný při injektáži hydroizolace v podzákladí 
budovy Maďarské národní banky v Budapešti. Jedná se o prachovitou hlínu injektovanou 
PUR-pryskyřicí s patrným porušením tělesa zeminy klakážní trhlinou, vyplněnou 
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polyuretanem. Požadavkem zadavatele analýzy bylo v tomto případě posoudit zda injektážní 
hmota je přítomna pouze v trhlině, nebo zda proniká i do pórů soudržné jemnozrnné zeminy. 
Na obr. 1b jsou naznačena místa odběru práškových vzorků pro provedení důkazní analýzy. 
Práškové vzorky byly odvrtány ručním vrtáčkem při okraji klakážní trhliny a ve vzdálenosti 
15 mm a 50 mm od trhliny. Jednotlivé vzorky byly nasypány na podložní sklíčka a vystaveny 
fluorescenčnímu UV záření v optickém mikroskopu. Polyuretanové pryskyřice jsou díky 
obsahu organických složek autofluorescenční, což představuje velkou výhodu při jejich 
mikroskopickém studiu a umožňuje vizualizovat i objekty (trhliny, bublinové póry, zrna, 
apod.), které v bílém světle nejsou viditelné. Stacionární barevnou digitální kamerou byly 
pořízeny mikroskopické fluorescenční snímky analyzovaných vzorků. Protože nasypaný 
prášek nelze mikroskopicky zobrazit v plné ostrosti (konvenční optický mikroskop je určen 
pouze pro rovinné preparáty jako jsou výbrus nebo nábrus), bylo pro získání ostrých snímků 
využito rekonstrukce obrazu z tzv. optických řezů [1]. K zpracování obrazových sekvencí při 
rekonstrukci ostrého obrazu bylo využito systému pro zpracování a analýzu obrazu LUCIA. 
Po jednoduché jasové a barevné transformaci tak byly získány dokumentační snímky, kde 
polyuretan je jasně modrobíle zbarven a je dobře odlišitelný od horninové drtě. Tyto snímky 
jsou zde vytištěny v šedotónovém provedení na obr. 3a, 4a a 5a. Je třeba zdůraznit, že 
v původní barevné verzi mají výrazně vyšší vypovídací hodnotu, což platí i pro další snímky 
uvedené v tomto příspěvku.     

Popsanou metodu vizualizace polyuretanového média v hornině lze samu o sobě 
považovat za vysoce spolehlivou. Vyskytnou-li se přesto pochybnosti, lze je odstranit 
doplněním analýzy o aplikaci druhé analytické metody, kterou je FTIR–spektroskopie.  
  
 

          
a)                                                                             b) 

Obr. 1 Vzorek geokompozitu (jemnozrnná zemina + polyuretan) dodaný k analýze (a) a 
vyznačení míst odběru práškových vzorků pro provedení důkazu přítomnosti injektážní hmoty 
v pórech zeminy (b): 1 - okraj klakážní trhliny, 2 - kolmá vzdálenost 15 mm od klakážní 
trhliny, 3 - kolmá vzdálenost 50 mm od klakážní trhliny. 
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a)                                                                           b) 

Obr. 2 Infračervené spektrum injektážní hmoty odebrané z klakážní trhliny geokompozitu (a) 
a jeho srovnání s referenčním spektrem potvrzující přítomnost polyuretanu jako dominantní 
složky v injektážní hmotě (b).  

          
  a)                                                                        b) 

Obr. 3 Potvrzení přítomnosti polyuretanu ve vzorku č. 1: a) rekonstruovaný mikroskopický 
fluorescenční snímek práškového vzorku (PUR je zde zbarvena bíle až šedobíle), b) IR 
spektrum vzorku 
 

          
  a)                                                                        b) 

Obr. 4 Potvrzení přítomnosti polyuretanu ve vzorku č. 2: a) rekonstruovaný mikroskopický 
fluorescenční snímek práškového vzorku (PUR je zde zbarvena bíle až šedobíle), b) IR 
spektrum vzorku 
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  a)                                                                        b)          

Obr. 5 Potvrzení přítomnosti polyuretanu ve vzorku č. 3: a) rekonstruovaný mikroskopický 
fluorescenční snímek práškového vzorku (PUR je zde zbarvena bíle až šedobíle), b) IR 
spektrum vzorku 
 

K získání infračervených (IR) spekter posuzovaného geokompozitu lze využít stejných 
práškových vzorků, jaké byly použity pro fluorescenční mikroskopii. V našem případě bylo 
nejprve pořízeno IR-spektrum injektážní hmoty odebrané z klakážní trhliny (obr. 2a). Jeho 
srovnáním s referenčním IR-spektrem byla v injektážní hmotě potvrzena přítomnost 
polyuretanu jako dominantní složky (obr. 2b – nahoře spektrum pro injektážní hmotu, dole 
referenční spektrum polyuretanu). Následně byla změřena IR-spektra vzorků č. 1, 2 a 3, která 
jsou uvedena na obr. 3b, 4b a 5b. Měření bylo prováděno na FTIR-spektrometru Avatar 320 
NICOLET v měřícím rozsahu 4000 - 400 cm-1 standardní tabletovací technikou s KBr. 
Přítomnost polyuretanu ve všech analyzovaných vzorcích dokazují absorpční pásy v rozsahu 
cca 2980÷2910 cm-1(v obrázcích označeny šipkou), které přísluší valenčním vibracím CH3 a 
CH2 vazeb přítomných v organických látkách. Z intenzit absorpčních pásů lze také určit 
poměrné zastoupení injektážní hmoty v jednotlivých vzorcích 1, 2 a 3. Její obsah zde narůstá 
v pořadí č.3 < č.2 < č.1 (obr. 6).  

Z výsledků analýz provedených dvěma odlišnými analytickými metodami je evidentní, 
že injektážní hmota v analyzovaném geokompozitu tvoří nejen výplň klakážní trhliny, ale 
proniká i do pórového systému okolní zeminy. 
 

 
                  Obr. 6 Poměry intenzit absorpčních pásů v oblasti valenčních vibrací  
                  CH3 a CH2 vazeb v polyuretanu v analyzovaných práškových vzorcích 
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Injektážní hmota v jemných trhlinách 
Techniku fluorescenční mikroskopie lze s úspěchem využít také pro vizualizaci injektážního 
média v jemných trhlinách skalních hornin nebo stavebních hmot. Fluorescenční snímek na 
obr. 7 byl zhotoven pro měření mezní velikosti rozevření trhlin, do kterých proniklo 
polyuretanové injektážní médium při sanaci kamenného železničního mostu [2]. Na snímku je 
vidět konec šíření injektáže jemnou trhlinkou v drobovém stavebním kameni. Zjistit 
přítomnost polyuretanové výplně v takto jemných trhlinách a provádět měření jejich rozměrů 
je v standardním optickém mikroskopu možné s využitím fluorescence. Minimální šířka 
proinjektované trhliny je pak měřena interaktivně pomocí analýzy obrazu. Zde byl opět využit 
systém LUCIA, přičemž obraz byl snímán z řezu kusem jádra kontrolního vrtu, provedeného 
do mostní konstrukce po injektáži. Druhý ilustrační snímek na obr. 8 ukazuje styk zrna 
kameniva s korodovaným cementovým kamenem v injektované betonové patce stožáru 
vysokého napětí. Z fluorescenčního snímku je patrný průnik polyuretanu do velmi jemné 
trhliny o tloušťce 7 – 12 µm.   
 

     
Obr. 7 Interaktivní měření minimální šířky 
proinjektované trhliny ve stavebním kameni 

Obr. 8 Proinjektovaný kontakt zrna kameni-
va s korodovaným cementovým kamenem 
v injektované betonové patce stožáru vyso-
kého napětí 

 

Závěr 
Aplikace uvedených analytických metod umožňuje spolehlivé ověření přítomnosti 
injektážních hmot na bázi polyuretanových pryskyřic ve vzorcích injektovaných horninových 
(zeminových) těles nebo stavebních konstrukcí. Přitom prakticky nezáleží na charakteru a 
rozměrech vzorku geokompozitu dodaného k analýze, ať už se jedná o kompaktní těleso, 
polorozpadlé vrtné jádro, drť nebo prášek. Metoda fluorescenční mikroskopie je navíc 
užitečným nástrojem při mikroskopickém studiu struktur a textur geokompozitních materiálů 
vznikajících při aplikaci chemické injektáže. Tyto analytické metody můžeme proto efektivně 
využít při posuzování kvality a účinnosti prováděných injektážních prací.       
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