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PROBLEMATIKA DEVASTACE VÝZTUŽE AKUMULAČNÍCH 

ZÁSOBNÍKŮ DOPRAVOU TĚŽIVA 
 

Abstract: 
Referát je zaměřen na řešení problematiky devastace betonových výztuží důlních 

zásobníků dopravou těživa a navazuje na referát „Sanace zásobníků“ Ing. Pavla Šípka z roku 
2002. 

 
1. Úvod 

Centrální a akumulační zásobníky jsou v OKD konstruovány pro plnění těženým uhlím 
v kruhovém průřezu s betonovou výztuží. Tato konstrukce vycházela z předpokladu selektivní 
těžby pouze s dopravou uhlí pásovými dopravníky, nebo s plněním zásobníků výsypem 
z vozů v prostoru zhlaví. 

Vzhledem k tomu, že především na Dole ČSA a Dole Darkov převažuje plnění 
zásobníků pásovou dopravou s velkým podílem průvodních hornin, dochází ke značnému 
poškození především protilehlé části betonové výztuže k místu výsypu s tvorbou rozsáhlé 
kaverny v průvodních horninách. 

Uvedeným způsobem dopravy, nevhodným situováním výsypu ve zhlaví zásobníku a 
nedostatečnou regulací směrového toku těživa do prostoru zásobníkového stvolu, došlo 
z hlediska nevýraznějšího rozsahu k devastaci výztuže u zásobníků: 

 
a) Zásobník č. 1 na 11.p. lokality Jan-Karel Dolu ČSA ∅ 7,5 m 
U tohoto zásobníku byla poškozena výztuž v délce 23 m mezi zhlavím a výsypem na 

straně sypného místa pásového dopravníku. 
Vlastní kaverna dosahovala šířky cca 2,5 m a v místě průchodu 40. sloje dosahovala 

hloubky cca 4,0 m. 
V daném případě došlo k celkové devastaci betonové výztuže zásobníku v celé jeho 

délce se ztrátou své nosné funkce. Na zachování stability zásobníku s prakticky nefunkční 
výztuží měla vliv především situace jeho založení v průvodních pískovcových horninách 
s vysokou redukovanou pevností a jeho umístění v jámovém ohradníku mimo účinky 
dobývání. 

Na základě kontrolního posouzení stability horninového výlomu v daných geologických 
podmínkách byl horninový výlom a zbývající výztuž shledána jako stabilní. Avšak v převážné 
míře byly nastalým stavem využity max. pevnostní možnosti hornin a horninový výlom 
pracoval na mezi únosnosti, bez jakékoli vnitřní rezervy. Zásobníkový stvol byl tedy 
zhodnocen jako dočasně stabilní, ve stavu labilní rovnováhy. V tomto stavu by však další 
přitížení, vyvozené nárůstem koncentrace napětí v okolí zásobníkového stvolu při dalším 
zvětšení kaverny (tvarových nehomogenit), nutně  vedlo ke ztrátě stability a celkovému 
kolapsu díla. 

V případě založení zásobníku v méně pevných horninách, by jeho zjištěný stav zcela 
jistě vedl k jeho celkové devastaci. 

 
b) Centrální zásobník uhlí na 10.p. Dolu Darkov ∅ 8,5 m 
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Zásobník je založen v obdobně příznivých důlně-geologických podmínkách jako 
zásobník č. 1 Dolu ČSA. 

K poškození výztuže a vytvoření kaverny došlo v protilehlé části výsypu pásové 
dopravy v celkové délce cca 12,0 m. Šířka kaverny dosahovala cca 4,0 m s max. hloubkou cca 
2,0 m. 

Kontrolním fáráním nebylo zjištěno dodatečné poškození betonové výztuže tlakovými 
účinky, rovněž oblast výlomu kaverny byla stabilní. 

Pro srovnání vlivu dopravního systému na dlouhodobý stav výztuže zásobníků při jejich 
plnění těživem, je potřeba uvést dopravní situaci v úrovni 4.p. Dolu Paskov. 

Vzhledem k tomu, že centrální zásobník skipokomplexu na 4.p. je plněn v převážné 
míře těženým uhlím výsypem z vozů v prostoru zhlaví do jeho střední části, nebylo po jeho 
dlouholetém provozu zjištěno výraznější poškození výztuže při kontrolním fárání v 11/2004. 

 
2. Sanace zásobníků 

S ohledem na požadavek zajištění dlouhodobé funkce a stability poškozených 
zásobníků a s ohledem na časově omezenou dobu nutných oprav v době krátkodobé výluky, 
byl firmou Geoengineering spol. s r.o. navržen a firmou VOKD a.s. realizován způsob účinné 
sanace poškozených částí zásobníků. 

Základním předpokladem řešení bylo navržení plnohodnotné stabilizované výplně 
horninové kaverny, zpřažené s doplněnou betonovou výztuží poškozených zásobníků. 

Pro následnou eliminaci devastačních účinků dopravy těživa na výztuž, byla zpracována 
a následně realizována změna výsypu při plnění zásobníků pásovou dopravou. 

Koncepce navržené sanace byla založena na postupném vyplňování kaverny vrstveným 
stříkaným betonem na osazovanou mřížovinu v řadách po á 200-300 mm. Osazení mřížoviny 
bylo navrženo na kotevní injektáží svorníky R25 v šachovitém uspořádání, které byly 
s postupem betonáže prodlužovány pomocí spojníků. 

 
2.1 Základní postup sanace 
Sanace zásobníků uhlí byla prováděna z pojízdného ocelového povalu, popouštěného 

pomocí vratů. Doprava osob a materiálu na pracovní poval byla zajištěna okovem. Veškeré 
práce probíhaly v PVP vyprázdněného zásobníku. 

Před zahájením sanačních a zajišťovacích prací bylo z pracovního povalu, postupem 
shora dolů, provedeno: 

- očištění výztuže, prostoru kaverny a ocelových prvků od nálepů tlakovou vodou, 
- důkladná prohlídka výztuže zásobníku po celém obvodu a délce, 
- ověření soudržnosti výztuže na kontaktu s kavernou a uvolněné části zdiva byly 

odstraněny. 
Před zahájením vlastních sanačních prací bylo navrženo kotvení betonové výztuže po 

obvodu kaverny injektážními svorníky R a následné zajištění prostoru kaverny kotevními 
svorníky v šachovitém uspořádání, s osazením mřížoviny na výlom pomocí ocelových 
podložek a matic. 

Po provedení uvedeného základního zajištění betonové výztuže zásobníku a prostoru 
kaverny, byla zahájena postupná výplň vylomeného prostoru stříkaným betonem B20 
ve vzestupném směru, s postupným osazováním mřížoviny na prodlužované svorníky do 
úrovně vnitřního líce kruhové výztuže zásobníku. 

Situace viz obr. č. 1 
 
2.2 Dílčí závěr 
Navržený způsob sanace zásobníkových stvolů poškozených vylomením výztuže a 

průvodních hornin, založený na postupném vyplňování vylomeného prostoru vrstvením 
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stříkaného betonu, v kombinaci s realizací injektážních kotevních svorníků osazovaných 
svařovanou mřížovinou se prokázal jako účinný a spolehlivý způsob zajištění dlouhodobé 
stability takto poškozených zásobníků. 
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3. Řešení ochrany zásobníků úpravou výsypu pásové dopravy 
V souvislosti s navrženým způsobem sanace zásobníků, bylo doporučeno následně řešit 

úpravu výsypného místa pásové dopravy v prostoru zhlaví tak, aby těživo bylo usměrněno do 
svislého směru v přibližně střední části kruhového profilu. 

 
3.1 Úprava výsypu na Dole ČSA 
V podmínkách Zásobníku č. 1 na Dole ČSA, s osazeným pásovým dopravníkem 

v úrovni počvy zhlaví, bylo přijato řešení osazení kapotovaného výsypu nad střední částí 
zásobníku na ocelovou plošinu překrývající celý kruhový profil ∅ 7,5 m. 

Kapotovaný výsyp byl současně využit jako přestavitelný přesyp navazujícího 
dopravníku, směrovaného k zásobníku č. 3. 

 
3.2 Provizorní úprava výsypu na Dole Darkov 
S ohledem na podmínky pásové dopravy do Centrálního zásobníku na 10.p. Dolu 

Darkov s výsypem 5,6 m pod úrovní počvy zhlaví v koncové části překopu č. 2043, byl 
provozem dolu po provedené sanaci kaverny a betonové výztuže v roce 2001 navržen 
náhradní způsob usměrnění toku těživa pomocí zavěšené soustavy spilových řetězů ∅ 30 mm. 

Uvedený způsob usměrnění toku těživa se však ukázal po provedené kontrole zásobníku 
dne 12. 9. 2003 jako zcela nevyhovující. 

Realizované opatření nejenže nezabránilo opětovné devastaci výztuže, ale naopak 
rozptýlilo dopad těživa na výztuž v ještě širším pruhu, s následnou devastací výztuže 
zásobníku jak v oblasti provedené sanace v roce 2001, tak mimo opravenou část v pruhu šířky 
cca 3,0 m. 

Vytvořená kaverna ve výztuži a průvodních pískovcových horninách dosahovala 
celkové délky cca 14,0 m, šířky cca 7,0 m a max. hloubky cca 2,0 m, s horní úrovní cca 
17,0m pod úrovní počvy zhlaví zásobníku. 

Při prohlídce zásobníku nebylo mimo výše popsané poškození v podobě kaverny cca 
14x7x2 m zjištěno žádné další poškození betonové výztuže (např. trhliny, vytlačené betonové 
zdivo apod.) a to jak vlastního stvolu, tak velkoprostorového díla paty a zhlaví zásobníku. 
V oblasti předchozí sanace byly viditelné zbytky poškozené svorníkové výztuže. 

 
3.3 Definitivní úprava výsypu na Dole Darkov 
Na základě vyhodnocené situace vycházející z požadavku minimalizace destrukčních 

účinků těživa na výztuž centrálního zásobníku na 10.p. bylo rozhodnuto: 
- provést opravu kaverny a výztuže zásobníku již osvědčeným způsobem pomocí 

kotevních svorníků, mřížoviny a stříkaného betonu, 
- usměrnění toku těživa realizovat pomocí ocelové výsypky osazené pod úrovní 

zhlaví ve střední části zásobníku. 
Podmínkou pro osazení výsypky, bylo propojení koncové části překopu 2040.3 se 

zásobníkem pronikem v atypickém profilu pod úrovní počvy zhlaví. 
S ohledem na provozní podmínky těžby Dolu Darkov, bylo potřeba provést realizaci 

plošiny s výsypem, pronik do zásobníku a prodloužení stávajícího pásového dopravníku 
v průběhu 9-ti denní plánované výluky. 

Z uvedeného důvodu bylo potřeba navrhnou takové řešení, aby část výstavby mohla 
probíhat za současného provozu těžby. 

Za daných podmínek byl odsouhlasen následující postup: 
a) Za provozu zásobníku bude osazena nad úrovní stávajícího skluzu výsypu základní 

ocelová konstrukce nového výsypu, a v místě budoucího proniku bude provedeno 
zajištění předpolí ražby po celém obvodu a délce kotevními injektážními svorníky 
R25. 
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b) V době výluky bude proveden vlastní pronik do zásobníku, dokončí se plošina 
s výsypem a prodlouží se stávající pásový dopravník TP 1400 do místa výsypu. 

 
Na základě stanoveného postupu byl i přes značně omezenou dobu výluky dodržen 

plánovaný termín výstavby. 
Zvláštní pozornost bylo potřeba věnovat bezpečnému zajištění předpolí ruční ražby 

proniku do zásobníku v délce 1,55 m, obdélníkového průřezu 3,0 m x 2,75 m. 
V daném případě bylo nutno předpokládat, že průvodní pískovcové horniny jsou 

porušeny v důsledku výstavby zásobníku a následné ražby překopu č. 2040.3. 
Z uvedeného důvodu bylo po obvodu budoucího proniku provedeno zpevnění a zajištění 

hornin svorníkovou injektáží svorníky R25 a polyuretanovou pryskyřicí Bevedol 
WF/Bevedan. Svorníky byly navrženy v proměnlivých délkách tak, aby byly ukotveny do 
betonové výztuže zásobníku. Po injektáži byly svorníky předepnuty pomocí ocelových 
podložek P10 200x200 a matic R25. 

Po zajištění předpolí, proběhla vlastní ražba a následná výztuž z betonových cihel bez 
komplikací. 

 
4. Závěr 

Na základě získaných zkušeností bylo ověřeno, že navržený způsob sanace 
poškozených zásobníků je účinný a z časového hlediska realizace optimální. Dále bylo 
prokázáno, že ochranu výztuže zásobníků proti devastačním účinkům těživa z pásové dopravy 
nelze řešit provizorními bariérami, ale pouze ocelovými výsypkami, usměrňujícími tok těživa 
ve stření části zásobníků do svislého směru. 
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REKONSTRUKCJA  USZKODZONEJ  BETONOWEJ 
OBUDOWY SZYBU 

 
1. Wprowadzenie 

 
Uszkodzenia obudowy szybów stanowią niezwykle niebezpieczne zdarzenia, które mogą 

zagrozić istnieniu kopalni. Z tego względu prowadzenie profilaktyki związanej z 
utrzymaniem stateczności obudowy szybu jest podstawowym zadaniem odpowiednich służb 
technicznych kopalni. 

Określenie warunków współpracy lokalnie uszkodzonej obudowy szybu z górotworem 
posiada szczególne znaczenie w przypadku szybów, których obudowa ulega uszkodzeniom w 
wyniku wpływów eksploatacji górniczej. 

Występujące lokalnie uszkodzenia obudowy szybów powodują zmiany warunków 
współpracy obudowy z górotworem, a potrzeba oceny nośności takiej obudowy posiada 
podstawowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznych warunków użytkowania szybu. 

W referacie przedstawiono przyczyny uszkodzenia obudowy betonowej szybu oraz zakres 
i sposób jej rekonstrukcji. 

 
2. Charakterystyka uszkodzeń obudowy szybu oraz warunki geologiczno – górnicze 

 
Szyb V został zgłębiony do 632,05 m w dwóch etapach. W pierwszym etapie tj. w latach 

1972-1973 szyb zgłębiono do 326,5 m. W okresie między rokiem 1973-1983 szyb poddany 
został wpływom eksploatacji, w wyniku czego jego oś pionowa została wychylona o ok. 
0,36m w kierunku północno-zachodnim, a obudowa uległa licznym uszkodzeniom między 
głębokością 50 m, a 300 m.  

W roku 1983 przed rozpoczęciem pogłębiania szybu, uszkodzenia obudowy zostały 
naprawione. W latach 1994 - 1995 stwierdzono kolejne uszkodzenia obudowy w przedziale 
między głębokością 210 m a 250 m, a na głębokości 50 m a 70 m wystąpiły w tym czasie 
złuszczenia obudowy. We wrześniu roku 1997 stwierdzono wystąpienie uszkodzeń obudowy 
szybu w przedziale między głębokością 60 m a 120 m, w tym wyłamania obudowy betonowej 
na całą grubość poniżej złącza technologicznego na głębokości 63 m, o wymiarach ok. 4 m x 
0,4 m. 

Wraz z uszkodzeniami obudowy szybu wystąpiły przemieszczenia skośnej części lunety 
wentylacyjnej wzdłuż dylatacji na połączeniu z poziomą częścią kanału wentylacyjnego oraz 
na połączeniu z szybem, dochodzące do 5 cm. 

Na powierzchni terenu w rejonie szybu, powstały deformacje nieciągłe, których zrzuty na 
progach (w odległości ok. 400-500 m na SW od szybu) dochodziły do 0,8 m (rys. 1). 

 
Szyb zgłębiony został w górotworze bardzo silnie zaburzonym tektonicznie podczas 

waryscyjskich oraz alpejskich ruchów górotwórczych. Na odcinku w utworach karbońskich 
szyb zlokalizowany jest w partii osiowej synkliny fałdu knurowskiego powstałego podczas 
fałdowań waryscyjskich. Poza zafałdowaniem górotwór karboński wykazuje w rejonie szybu 
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liczne spękania i drobne uskoki o zrzutach (przeważnie) do 5 m i upadach od 28° - 80° 
biegnących równolegle do osi fałdu. 

Uskoki te i spękania powstały w okresie fałdowań waryscyjskich i zostały odnowione w 
okresie późniejszych fałdowań alpejskich, gdyż przecinają utwory trzeciorzędowe ułożone 
prawie poziomo na łagodnie pochylonym stropie karbonu. 

Wpływy wielopokładowej eksploatacji górniczej nierównomiernie rozłożonej wokół filara 
ochronnego szybu i dodatkowo nakładające się na strukturę tektoniczną (fałdowo-uskokową) 
górotworu spowodowały powstanie na powierzchni terenu stref zwiększonych odkształceń 
rozciągających, w wyniku czego wystąpiły deformacje nieciągłe głównie w postaci progów o 
wysokości do około 0.8 m oraz znaczne zwiększenie zasięgu oddziaływania wpływów, w 
wyniku wykorzystania do osiadania licznych powierzchni istniejących spękań i drobnych 
uskoków. 

W profilu szybu występują: 
− od głębokości 0 - 18,4 m - utwory czwartorzędowe, 
− 18,4 m - 165 m - utwory trzeciorzędowe, 
− 165 m - 632,05 m - utwory karbońskie. 

 
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady dyluwialne, które wykształcone są 

jako gliny piaszczyste z przerostami zawodnionego piasku. W obrębie obszaru górniczego 
tektonika jest silnie rozwinięta. W miejscu lokalizacji szybu V, utwory czwartorzędowe 
zalegają łagodnie na utworach trzeciorzędowych. 

Podczas głębienia szybu V stwierdzono jednak, że utwory trzeciorzędowe wykazują liczne 
zlustrowania w przedziale między głębokością od 46 m do 73 m i od 102 do 120 m, w tym 
szczególnie gęste (co 0,2 - 0,3 m) na głębokości ok. 118 m, których zapadanie skierowane jest 
na SW, pod kątem ok. 60°. 

Utwory karbońskie reprezentowane są przez warstwy orzeskie w przedziale od pokładu 
352/1 do pokładu 364 oraz przez warstwy rudzkie w przedziale od pokładu 401 do pokładu 
407/2. Utwory karbońskie wykształcone są jako naprzemianległe warstwy łupku ilastego, 
łupku piaszczystego oraz piaskowca, między którymi występują liczne pokłady węgla 
kamiennego. 

Utwory karbońskie są bardzo mocno zaburzone tektonicznie, generalnie warstwy 
karbońskie zapadają monoklinalnie z łagodnym pofałdowaniem w kierunku południowo-
wschodnim pod kątem ok. 12-18°. Po stronie zachodniej obszaru górniczego górotwór 
karboński przecięty jest nasunięciem orłowskim, a pochylenie powierzchni nasunięcia wynosi 
ok. 65° w kierunku zachodnim. 

W miejscu lokalizacji szybu V przebiega fałd knurowski, który jest drugorzędną strukturą 
na przedpolu nasunięcia orłowskiego. Fałd knurowski biegnie z NNE na SSW, a oś jego 
zapada na SSW pod falującym kątem między 3° do 20°. 

Szyb V zlokalizowany jest w osi synkliny, w miejscu gdzie w kierunku północnym ulega 
ona rozdwojeniu. Antyklina fałdu knurowskiego znajduje się po strome wschodniej synkliny i 
jest pocięta licznymi drobnymi uskokami o rzutach 0,4 - 5 m na E i W pod zmiennymi kątami 
ok. 25° do 80° przebiegającymi wiązką w kierunku zbliżonym do przebiegu osi fałdu. 

Wskutek występowania licznych zaburzeń tektonicznych przecinających utwory 
karbońskie oraz utwory nadkładu, osiadanie warstw w rejonie na SW i S od szybu V 
spowodowane eksploatacją pokładów, następuje z wykorzystaniem powierzchni tych 
zaburzeń, co sprzyja powstawaniu na powierzchni terenu deformacji nieciągłych. 
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Rys. 1. Lokalizacja szybu V wraz z przebiegiem deformacji nieciągłych 

na powierzchni terenu 
 
 
3. Sposób rekonstrukcji obudowy szybu w warunkach wpływów eksploatacji górniczej 
 

Aktualnie obudowa szybu V posiada znaczące uszkodzenia na odcinku głębokości od 
około 50 - 68 m. Uszkodzenia te stanowią bardzo duże zagrożenie dla dalszego 
funkcjonowania szybu. 

Z tego względu niezbędnym jest wykonanie rekonstrukcji i zabezpieczenia odcinka 
obudowy. W oparciu przeprowadzoną analizę i obliczenia symulacyjne (które zostaną 
przedstawione w czasie seminarium) określono następujące możliwe sposoby rekonstrukcji 
obudowy, a mianowicie: 

− zabudowa tubingów żeliwnych, 
− zabudowa pierścieni stalowych, zakotwionych poprzez obudowę do górotworu z 

siatkami stalowymi w alternatywie likwidacji ubytków poprzez zastosowanie 
obudowy murowej lub likwidacji ubytków przez wypełnienie tworzywem. 

 
Zabezpieczenia obudowy szybu można dokonać przez zabudowę krążyn stalowych 

rozpartych stężeniami oraz siatek MM dla uniemożliwienia wypadania odspojonych 
fragmentów obudowy. Przed zabudową krążyn i siatek, uszkodzone miejsca obudowy na 
całym odcinku szybu, na głębokość większą od 10 cm należy wyremontować przez 
wymurowanie. 
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Proponuje się zastosować sposób zabezpieczenia (rys. 2 i 3) polegający na zabudowie w 
szybie krążyn stalowych z ceownika [ 240 w odstępach co l m, rozpartych po obwodzie 6 
słupami z ceownika [ 240 i zakotwionych do obudowy wraz siatkami. 

Dla upodatnienia obudowy należy wykonać dylatacje poprzez wycięcie obudowy na całym 
obwodzie szybu i wypełnienie szczeliny dylatacyjnej geomateriałem. 
 

rozpory z ceownika 240

siatka

kotwie

wypełnienie pustek 
tworzywem ekspansywnym

 
Rys. 2. Schemat zabezpieczenia obudowy szybu 

 
 

rozpory z ceownika 240

siatka

kotwie

wkładka upodatniająca

Rys. 3. Widok zabezpieczonej obudowy szybu wraz z zabudowaną wkładką upodatniającą 
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4. Podsumowanie 
 

Przedstawiony sposób rekonstrukcji uszkodzonej betonowej obudowy szybu uwzględnia 
zarówno potrzebę zabezpieczenia stateczności szybu na tym odcinku, ale również zabezpiecza 
obudowę na dalsze deformacje górotworu powodowane wpływami eksploatacji, 
potęgowanymi niekorzystnymi warunkami geologiczno-tektonicznymi. 

Szczególne znaczenie w omawianym przypadku stanowi potrzeba zastosowania 
odpowiednich materiałów uzupełniających ubytki w obudowie betonowej oraz zastosowanie 
odpowiednich materiałów upodatniających obudowę na dalsze wpływy eksploatacji 
górniczej. 
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ZALOŽENÍ MEZIČELBY ŽÍLY 48 NA DOLE ROŽNÁ I 

CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ CP.MIX 
 

Abstract 

In the uranium deposit of Rožná, the method of top slicing is used as the main mining 
method.  With reference to a great variability in uranium mineralisation, it is required, in 
some cases, to drive intermediate development faces between levels. However, these 
development works complicate the continuity of the mining of ore bodies. 

In the course of mining the ore body of uranium mineralisation of the vein No. 48 at 
the depth of the 20th level of the shaft R7S it was necessary, for continuous employing the 
mining method, to ensure the filling of the intermediate development face MČ48-20117 
between levels. The intermediate face driven at a height of 5.8 m above the level was partially 
caved and gradually the loosening of the hanging wall and the emission of radon into the 
working levels of the block occurred. With regard to the fact that it was not possible to 
recover it, a decision was made to fill gradually the worked out space with the cement-fly ash 
admixture CP.Mix transported through the caved section by the filling steel pipes. The pipes 
were suspended below the roof of the working in three lines so that the space could be filled 
in the direction from the face to the raise. On the level (sectional passage RZ420 – 117) a 
pneumatic pump MIXOKRET M-500-E drawing the filling mixture via a hose to the filling 
pipes was installed. In the intermediate face, two diaphragm walls were built to prevent the 
outflow of the mixture from the section being filled. 

According to the producer, the used mixed hydraulic binder CP.Mix designed, among 
other matters, for the preparation of mixtures for flushing the layers was a material suitable 
for the consolidation of the caved section. The 28 day compressive strength is 15 MPa as a 
minimum; the strength of filling rocks of the mined vein is 25-30 MPa. To increase the 
strength, steel supports were left in the area of the raise. 
 
 

1. Úvod 
Cílem příspěvku je praktická aplikace zpevněné základky pro zajištění vydobytých a 

zavalených prostor důlního díla tak, aby bylo možné provádět dobývací práce v jeho 
bezprostředním okolí a to bez rizika zavalení vydobytých prostor. Pro vyplnění bylo použito 
cementopopílkové směsi CP.MIX  a betonu. Základka byla použita v místě nebohacení 
uranového rudního tělesa, to je v místě ekonomicky nejvýhodnějšího dobývání. 
 

2. Geologická charakteristika ložiska Rožná 
Ložisko Rožná se nachází při východním okraji strážeckého moldanubika, které má 

v této oblasti podobu úzce stěsnaných zhruba severo-jižních vrásových struktur, které byly 
v následujícím geologickém vývoji tektonicky porušeny. Úklon celého horninového 
komplexu i hlavních tektonických poruch je 40 – 70 o  k západu. 
Ložisko Rožná je hydrotermální, nízkoteplotní ložisko uranu ve strmě uložených žílách a 
zónách. Uranová mineralizace ve středně velkých a velkých rudních tělesech je zastoupena 
především uraninitem (UO2.UO3) a coffinitem (USiO4). Hlavním horninovým typem, ve 
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kterém leží ložisko Rožná, jsou biotitické rudy  střídající se s polohami amfibolitů. Jedná se 
zejména o jemnozrnné biotitické ruly a středně zrnité biotitické ruly. 

Z hlediska obecné typologie a vhodnosti k exploataci se jedná o ložisko v pevných 
metamorfovaných horninách s žilnými a zónovými deskovitými rudními tělesy s proměnlivou 
mocností, nerovnoměrným zrudněním a stálým mineralogickým složením rud. Rozměry 
rudních těles jsou plošně velké, rovnoměrnost distribuce zrudnění není velká (technicky je 
zvýšena konturací dobývacích bloků). Hlavní parametry, které určují celkový výnos 
uranového kovu u jednotlivých dobývacích lent je obsah uranu v dobývané žíle  a její 
mocnost. Existují  místa nabohacení uranovou mineralizací, která mají až několikanásobně 
větší objem U kovu a to přímo v jednotlivých dobývacích blocích  . Ekonomicky je nutné tato 
obohacená místa v rámci jednotlivých dobývacích bloků vydobýt. 

Pevnost v jednoosním tlaku hornin v okolí rudonosných struktur se pohybuje od 70 do 
120 MPa. Horniny bezprostředního nadloží a podloží bývají obvykle rozpukány, což 
umožňuje lepší uplatňování dobývacích metod se zavalováním vydobytých prostor. Pevnost 
rudonosných struktur (např. 48. žíly) je cca 25 MPa – 30 MPa. 
 

Vertikální projekce 48 žíly 
   

      
 
 

Obr. č.1 
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3. Metodika dobývání 
Na ložisku Rožná se v současné době používá výhradně dobývací metoda sestupné 

lávkování na zával pod umělým stropem. Principem dobývací metody je sestupné opracování 
dobývacího bloku jednotlivými lávkami (lentami) z komína vyraženého mezi dvěma patry. 
Výška lávek je max. 3 m, šířka je závislá na mocnosti uranového zrudnění (max. 8 m). Jeden 
z hlavních nutných předpokladů uplatnění této dobývací metody je pevná a rovná počva, na 
níž se pokládá umělý strop (mat) z kulatiny a pletiva, který potom tvoří strop spodní lávky. Po 
vydobytí uranového zrudnění se výdřeva lávky sestřelí na umělý strop a dobývání pokračuje o 
3 m níže. V některých případech bývají dobývány z jednoho komína 2 struktury (např. 48 a 
50 žíla). 

Vzhledem k velké variabilnosti uranového zrudnění je v některých případech nutné 
provádět průzkumné mezipatrové mezičelby. Tyto průzkumné práce pomáhají dokonale 
mapovat rozsah zrudnění a jeho kvalitu, pro plánování dalšího opracování bloku, avšak 
v některých případech komplikují plynulost dobývání rudních těles.  

Během dobývání rudného tělesa uranového zrudnění 48 a 50 žíly v úrovni 20. patra 
jámy R7S bylo nutné, pro plynulé využití dobývací metody, zajistit vyplnění průzkumné 
mezipatrové mezičelby MČ 48-20117. Mezičelba vyražená 5,8 m nad úrovní patra byla 
částečně zavalená a postupně docházelo k rozvolňování zónové výplně a částečně i 
nadložních vrstev. Vzhledem k tomu, že byl reálný předpoklad dotěžení tohoto bloku, který 
patří mezi nosné dobývky závodu Rožná I, bylo rozhodnuto zvolit takovou metodu zajištění, 
která by umožnila dobývat zrudnění v celém rozsahu až na úroveň 20. patra. 
 
4 Způsob  zajištění – návrh technického řešení 

Původní záměr zajistit stabilitu rudní zóny a nadložních vrstev zesílením  mezipatrové 
mezičelby ocelovou výztuží se ukázal jako nereálný, vzhledem k tomu , že v části mezičelby 
MČ 48-20117 došlo k zavalení ze stropu (v úseku cca 9,0 m) . Nebylo možné obnovit 
výdřevu a volné prostory ve stropu díla následně vyhráňovat, a proto bylo nutné zvolit takové 
řešení, které by zajistilo stabilitu okolních vrstev na celou dobu životnosti celého dobývacího 
bloku ( cca 4,5 roku, za předpokladu prodloužení těžby na dole Rožná I do konce roku 2005). 

Po konzultaci s pracovníky firmy CarboTech - Bohemia (divize Grouting) bylo 
rozhodnuto, vyplnit vydobyté prostory zpevněnou základkovou směsí, kterou by bylo možné 
dopravovat hydraulicky.  

Vydobyté prostory MČ 48-20117 byly postupně vyplňovány ochuzeným betonem     
(v poměru 10:1) a vyvalený prostor ve stropu díla směsí cementopopílku CP.Mix. Beton         
i cementopopílková směs byly dopravovány přes zavalený úsek plnícím ocelovým potrubím. 
Potrubí bylo zavěšeno pod stropem díla ve třech tazích tak, aby docházelo k postupnému 
vyplňování prostor ve směru od čelby ke komínu. Na patrové chodbě (rozrážce RZ420 – 117) 
bylo umístěno pneumatické čerpadlo MIXOKRET M-500-E, které čerpalo výplňovou směs 
hadicí k plnícímu potrubí. V mezičelbě byly vybudovány dvě těsnící stěny proti vytékání 
směsi z vyplňovaného úseku.  

Použité směsné hydraulické pojivo CP.Mix, které je dle výrobce určeno mimo jiné 
k přípravě zálivek pro prolévání vrstev, bylo vhodným materiálem pro zpevnění rudniny pod 
vyvaleným úsekem a pro vyplnění volných prostor mezi výztuží a horninou. Pevnost směsi 
v tlaku po 7 dnech musí být minimálně 7 MPa a po 28 dnech minimálně 15 MPa. Pevnost 
výplňových hornin dobývané 48. žíly je 25-30 MPa. Pro zlepšení celkového efektu založení 
byla v oblasti komína 48-20/19-117 zbudována ocelová výztuž. 
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Situace mezičelby  MČ48 - 20117 

  
 

Obr. č.2 
 

5. Faktory ovlivňující návrh technického řešení 
a) časový – dobývací blok 48–20117 patří k nejdůležitějším dobývkám z hlediska plnění 

objemu U kovu, zajišťuje 12 % denní těžby dolu Rožná I a jeho dlouhodobé odstavení 
by mělo negativní vliv na plnění plánu ve výrobě kovu - pro vyplňování byly vybrány 
I. a III. směna , II. směna byla vyčleněna pro dopravu materiálu - celková doba 
odstavení dobývacího bloku 48-20117 byla 22 směn 

 
b) ekonomický – materiálové náklady na vyplnění mezičelby musely být nižší než cena 

uranu, který bylo možné po zajištění díla vydobýt z ovlivněné oblasti  
 

 Množství Jednotková cena Celkem (Kč) 

beton 210 m3   445,- Kč/ m3 93450,- 

CP.Mix 50  m3 1793,- Kč/ m3 89650,- 

  celkem 183100,- 

uran z mezičelby 962 kg 787,- Kč/kg 757094,- 

  rozdíl 573994,- 

náklady na vydobytí  340,- Kč/kg 327080,- 

  rozdíl 246914,- 
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Dále bylo vytěženo celkem 139,7 t uranu z oblasti 48 a 50 žíly nad vyplněnou MČ 48-20117, 
která mohla být negativně ovlivněna závalem rudní zóny a rozvolněným nadložím. 
 
c) prostorový – dobývací blok je na 20. patře slepé jámy R7S  a doprava materiálu 

z povrchu je možná pouze v jámou R1 na úroveň 12. patra, dopravním překopem 
(2350 m) k jámě R7S a dále na 20. patro - těžní zařízení jámy R1 neumožňuje 
dopravovat čerpadla větších rozměrů a materiál na paletách, proto byla zvolena 
varianta pytlovaná směsi (á 30kg) v důlních vozech (0,63 m3 ), čerpadlo MIXOKRET 
M-500-E, které bylo umístěno v oblasti jámy R7S 

 
Hornina v MČ 48-20117 zpevněná cementopopílkovou směsí CP.Mix 

 

 
 

Obr. č. 3 
 

6. Závěr - zhodnocení použité metody 
 Vhodnost použité metody založení volného prostoru a místního závalu při 

dobývání zónového typu zrudnění byla ověřena v listopadu a prosinci 2004, kdy porubní 
fronta postoupila do oblasti vyplněné MČ 48-20117. V průběhu dobývání na bloku byl 
kontrolován stav výplně v komíně (pukliny způsobené tlakem nadložních vrstev) a výztuž 
poslední lávky byla budována na podélné prahy. Při odtěžování výplně mezičelby bylo 
zjištěno, že cementopopílková směs vyplnila volné prostory ve vývalu zónové výplně a 
horniny a mezery mezi původní výztuží a stropem díla. Nebyly zaznamenány žádné tlakové 
projevy a rudní těleso nad mezičelbou bylo úspěšně vydobyto. Vyplněním mezičelby byl 
vyřešen také druhotný problém, tedy  exhalace  radonu do dobývaných úrovní. Při dobývání 
byly odebrány kontrolní vzorky základky. Bylo zjištěno, že i po aplikaci trhací práce je 
průměrná pevnost základky 9 MPa. Tato pevnost se ukázala v tomto malém objemu jako plně 
vyhovující. 
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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. 
 
 
 
 

2

2

2

2

4

a b 
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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. 
 
Poděkování 
           Studie byla zpracována s podporou projektu cíleného výzkumu GAAV č. S3086351 
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POUŽITÍ PRUŽNÉ FOLIE K ZAMEZENÍ PRŮTAHŮ 

VĚTRŮ 
 

Abstract: The paper deskribes the first application of a flexible coating as a mine sealant 
made from the silicate resin Kremopur. The coating was sprayed over  the entire surface of a 
„ventilation hollow“ in the coal face 3 3952 in the mine Doubrava to present the access of 
oxygen to coal above the support. 
 
1. Úvod 
Těžební blok porubu č. 3 3952 se nacházel ve 3. oblasti dobývacího pole lokality Doubrava v 
39. sloji. Plocha porubu byla na severu ohraničena ochranným pilířem základny č. 7 3911 a 
ochranným pásmem šibíků č. 119 a č. 917, na jihu hranicí dobývacího prostoru tvořenou 
žofinskou poruchou, na západě poruchovým pásmem centrálního přesmyku a na východě 
vydobytým blokem porubu č. 3 3954. Dobývaná sloj měla v předmětném bloku 
subhorizontální uložení s generelním úklonem –6o až –12o, k východu až jihovýchodu 
průměrný úklon činil –9o. Mocnost sloje se pohybovala od 430 do 685 cm, průměrná 
dobývaná mocnost 430 – 440 cm. Nejbližší nadložní sloj č. 37 nebyla v předmětném bloku 
vydobyta. Její vzdálenost  od sloje č. 39 činila dle vrtu Cr 53 cca 8 m. V předmětném bloku se 
tato vzdálenost pohybovala od 3,5 do 16 m. Mezi slojemi č. 37 a č. 39 se vyskytovaly slojky 
č. 38a, 38b o mocnosti 0,3 – 1,0 m. Předmětná část důlního pole byla zařazena jako 
nebezpečná důlními otřesy. Porub č. 3 3952 byl zařazen do 3. stupně nebezpečí důlních 
otřesů. Pro provoz porubu byla dle Směrnice č. 33/97 OKD, a. s., s úpravami dle Příkazu č. 
11/99 ředitele dolu stanovena míra nebezpečí vzniku samovznícení „M“ – 65, čímž byl 
zařazen do kategorie porubů nebezpečných samovznícením uhlí. Byl vybaven 104 ks 
mechanizované výztuže ( MV ) Fazos 25/53, 19 ks mechanizované výztuže MEOS 22/46 a 1 
ks chodbové sekce Fazos 17/37-3R. 
Provoz porubu č. 3 3952 byl zastaven po důlním otřesu dne 13. 6. 2002 a v havarijním režimu 
výbuchuvzdorně uzavřen hrázemi. Uzavřením porubu byly znemožněny práce na provedení 
výklizu technologického zařízení. Vedení dolu proto rozhodlo o zahájení příprav na 
zpřístupnění porubu č. 3 3952. Po projednání a doporučení havarijní komisí Dolu ČSA byly 
zahájeny práce na zpřístupnění porubu ovětráním. Z důvodu silné devastace výdušné chodby 
č. 3 3916 po otřesu byl porub od ledna 2003 zpřístupňován v několika etapách a to 
odvětráním separátním větráním foukacím s postupem od úvodní chodby až do vrchní úvratě 
porubu včetně části bývalé výdušné chodby (cca 20 m). Pro výkliz technologie – sekcí 
mechanizované výztuže – bylo nutno provést přibírku úvodní chodby a zastavenou porubní 
frontu rozšířit a provést přibírku počvy pomocí razícího kombajnu AM 50. Během těchto 
prací došlo v důsledku málo soudržného nadloží v úseku cca 30 m k jeho porušení a 
vypadnutí až do nadložní 37. sloje. Z důvodu nebezpečí vzniku samovznícení byla neprodleně 
v tomto úseku zahájena realizace opatření k zamezení nežádoucích průtahů větrů pomocí 
manžety z větrního plátna, sádry, Ekoflexu a dalších dostupných těsnících materiálů. Rozsah 
narušení stropních vrstev byl však takový, že se nepodařilo prostor dostatečně rychle asanovat 
a došlo ke vzniku samovznícení ve vyšším nadloží. Z výše uvedeného došlo k opětovnému 
uzavření porubu za současného použití represivních opatření pomocí dusíkové pěny a 
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plynného dusíku, ochlazování vodou a vyplňování volných prostor sádrou. Jelikož nebyla tato 
asanace všemi známými a dostupnými použitými způsoby účinná, byla pozvána ke spolupráci 
na řešení problému společnost CarboTech – Bohemia s.r.o. ( nyní Minova Bohemia s.r.o.) a to 
již během příprav na dalším zpřístupnění uzavřeného porubu. Po vzájemných konzultacích 
bylo navrženo použití nového materiálu Křemopur – organickominerální pryskyřice - formou 
nástřiku na předem připravenou plochu k vytvoření vymezeného prostoru - „větrního kanálu“, 
který by eliminoval průsaky větrů k uhelné hmotě do nadloží i do vyrubaného prostoru, 
umožnil maximální využití dostupných samovznícení tlumících prostředků, vytvořil 
izolovaný pracovní prostor pro výkliz MV a umožnil odběr vzorků vzdušin, na základě 
kterých by bylo možno provádět další případné vrtné práce pro instalaci sond do nadloží. Po 
provedení zkoušek na různé druhy povrchů (větrní plátno, kovová síťovina, dřevo, juta, 
kovová výztuž) bylo rozhodnuto pro nástřik na větrní plátno, uchycené na dřevěné konstrukci. 
Následně bylo zahájeno schvalovací řízení pro použití v dole. 
 
2. Technické provedení 
Bezprostředně po zpřístupnění porubu č. 3 3952 ovětráním separátním větráním sacím, 
tvořeným ventilátorem WLE 1005 B a vyztuženými lutnami Ø 800 mm, byly zaměstnanci 
ZBZS zahájeny práce na přípravě plochy pro nástřik. Dřevěná  kostra byla tvořena z 
dřevěných stojek, které byly dle konkrétní situace navazovány na části mechanizované 
výztuže a důlní chodbové výztuže.  Dřevěné stojky byly mezi sebou spojeny  prkny o osové 
vzdálenosti 0,2 m a  následně potaženy podélnými pásy větrního plátna tak, aby po dokončení 
celým profilem vytvořily „větrní kanál“ v zastavené porubní frontě. Pásy větrního plátna byly 
taženy se vzájemným překrytím cca 80 – 100 mm. Práce byly prováděny po úsecích cca 15 – 
20 m. V prvním úseku od úvodní chodby byly pásy větrního plátna taženy od počvy ke 
stropu, což se při nástřiku ukázalo jako nevýhoda, protože bylo nutno spoje tzv. 
„podstřikávat“. V dalších úsecích bylo při tažení pásů postupováno opačně tj. od stropu 
k počvě.  Tím bylo dosaženo opačného překrytí ve spojích a při nástřiku k zalévání spojů 
stékající hmotou (obr. 1). Stejným způsobem byl připraven a následně nastříkán Křemopurem  
i prostor křížení porubu s úvodní chodbou č. 3 3918. Celkem bylo takto upraveno a 
připraveno k nástřiku 110 m porubu což představovalo plochu cca 1 100 m2. Na zhotovení 
tohoto „větrního kanálu“ bylo spotřebováno 5 370 kg složek A a B organickominerální 
pryskyřice Křemopur. Při stavbě „větrního kanálu“ byly instalovány armatury do 
bezprostředního nadloží porubu pro možnost aplikace plynného dusíku, dusíkové pěny a 
odběrů vzorků vzdušin. Pro zesílení protizáparových opatření v inkriminovaném úseku, kde 
došlo k prolomení nadložních vrstev, byl prostor za manžetou z Křemopuru vyplněn 
minerálním pojivem Wilfoam K   čerpadlem UELMAT S 35 v množství cca 27 000 kg. Tímto 
vyplněním volného prostoru až na horninu  bylo zamezeno komunikacím vzdušin směrem k 
37. sloji.  
Všechny práce na přípravě a nástřiku Křemopuru  byly koordinovány s ostatními přípravnými 
prácemi tj. přibírkou počvy razícím kombajnem AM 50, kladením pásové konstrukce 
odtěžení a dalšími. Nástřik organickominerální pryskyřice Křemopur byl z důvodu 
zpřísněných hygienických opatření prováděn ve vymezeném čase ranní směny při omezeném 
počtu pracovníků. Během těchto prací bylo nutno přestavovat individuelní stojky a následně 
opravovat vzniklé trhliny v již provedeném nástřiku (obr.2). V průběhu všech těchto prací 
byla uplatňována všechna dostupná  protizáparová opatření tj. cílené napouštění plynného 
dusíku, dusíkové pěny do inkriminovaných míst a vyrubaného prostoru. Po dokončení 
„větrního kanálu“ k 68. sekci MV byla zastavená porubní fronta  připravena  pro její výkliz. 
Stavba „větrního kanálu“ včetně všech doprovodných prací trvala s nutnými technologickými 
přerušeními 30 dnů. Po přípravě vyklizecí dráhy bylo během následujících tří měsíců 
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vyklizeno 123 ks MV čímž bylo dosaženo plánovaného výsledku a likvidovaná porubní fronta 
výbuchuvzdorně uzavřena. 
 
3. Charakteristika organickominerální pryskyřice Křemopur  
Křemopur  je pomalu reagující, nepěnící dvousložková organickominerální pryskyřice, 
neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky a halogeny. Při teplotě složek a prostředí  
okolo 20oC se pohybuje doba zpracovatelnosti namíchané směsi do 10 minut a vlastní doba 
tuhnutí až 60 minut. Tyto vlastnosti umožňují použití pryskyřice metodou stříkání, nátěrem,  
špachtlováním nebo načerpáním do vývrtu. Po nanesení pryskyřice na požadovaný povrch o 
síle 3 – 5 mm získáme po jejím zatuhnutí pružnou folii, která má po 24 hodinách pevnost 
v jednoosém tlaku až 35 MPa a v tahu za ohybu až 15 MPa. Má výbornou přídržnost na 
všechny povrchy tj. větrní plátno, jutu, dřevo, kov, horninu, beton apod. zbavené prachu. 
Vlhký povrch není na závadu. Provedený nástřik je možno opravovat opětným přestříkáním  
( obr. 2).  
Protože složka A je roztokem organických aditiv a sodného skla a složka B polyisokyanát, je 
nutno při práci dodržovat bezpečnostní pokyny pro zacházení s chemickými látkami. 
Pracovníci provádějící nástřik musí být proto vybaveni speciálním ochranným oblekem, 
brýlemi nebo obličejovým štítem, rukavicemi a chemickým respirátorem (obr. 3). Pracovníci 
obsluhující čerpadlo pak rukavicemi, brýlemi, běžným respirátorem a fáracím oblekem. 
 
4. Technické parametry čerpadla Wiberg SK 90 
Injektážní čerpadlo Wiberg SK 90 je osazeno dvěmi zubovými čerpadly, které jsou poháněny 
vzduchovým motorem. Čerpadla jsou se zásobníky pryskyřice a katalyzátoru, které jsou 
umístěny nad rámem, propojena sacími hadicemi. 
Čerpané složky A a B  jsou v objemovém poměru 1 : 1 dopravovány tlakovými hadicemi do 
statického směšovače, ve kterém dochází k jejich důkladnému promísení a dále do 
reprofilační pistole. Stlačený vzduch přiváděný do této pistole působí jako nosné medium, 
které promísené složky dopravuje na připravený podklad. 
 
Technická data čerpadla 
Délka     mm  720 
Šířka     mm  280 
Výška (bez zásobníků)  mm  500 
Hmotnost    kg  80 
Max. dodávané množství inj.media l / min  20 
Max. tlak inj.media   MPa  16 
Tlak stlačeného vzduchu  MPa  0,4 
Spotřeba stlačeného vzduchu  m3 / min 8 
Výkon vzduchového motoru  kW  8 
Ø sacích hadic    mm  25 
Ø tlakových hadic   mm  13 – 20 
 
5. Závěr 
Použití pružné stříkané folie bylo k řešení takto netypické situace pro zvládání 
samovzněcovacího procesu a jeho prevenci při likvidaci strojního zařízení z porubu 
provedeno poprvé. Vybudováním „větrního kanálu“ bylo umožněno cílené usměrňování a 
efektivní využití napouštěného plynného dusíku, vymezení inkriminovaného prostoru 
ohroženého samovznícením pro jeho izolaci minerální hmotou a efektivní napouštění 
dusíkové pěny, usměrňování větrního proudu vzdušin v pracovním prostoru pro výkliz sekcí a 
omezení přístupu vzdušného kyslíku k uhelné hmotě. Realizací všech dostupných opatření 
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bylo dosaženo plánovaného cíle tj. bezpečného vyklizení strojního zařízení a uzavření 
likvidované porubní fronty.  

 
     Obrazová příloha 

 
         Obr.1: detail provedených spojů 

 

        Obr. 3:  pracovník provádějící nástřik 

 

Obr. 2:  detail místa připraveného k opravě 

po přestavení stojky 
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Ing. Krčmář Vladimír 
Minova Bohemia s.r.o 
Lihovarská 10,  716 03 Ostrava – Radvanice 
e-mail : krcmar@minova.cz  
 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ VRTACÍ SOUPRAVY MORATH V PODZEMÍ 
 

Abstract 
There exists, not only in coal field of Ostrava and Karviná, very frequent requirement of 
carrying out of un-systematic drilling and anchoring works in mine conditions. It means the 
requirement to arrange for casual the drilling equipment. In that way arose demand for 
efficient, light, transportable drilling set of wide field of use. To meet this demand is in these 
period one of the targets of Minova Bohemia s.r.o.., solved together with mine companies of 
OKR and with further experts.   
 
V důlních podmínkách, nejen ostravsko-karvinského revíru, se poměrně často vyskytuje 
potřeba ať již systematicky nebo nesystematicky prováděných vrtacích nebo kotevních prací, 
t.zn. zajišťování nepravidelného použití vrtacích zařízení. Vzniká tak požadavek na výkonnou 
a přitom lehkou, vysoce mobilní vrtací soupravu se značným rozsahem použití. Tento 
problém je v současné době řešen firmou Minova Bohemia (dříve CarboTech Bohemia) s.r.o. 
v Ostravě za účinné pomoci důlních podniků OKR a některých odborných pracovníků. 
 
Úvod 
V zájmu  zajištění rychlého, efektivního a bezpečného provádění nejen vrtacích prací, ale také 
zavádění ocelových kotev do vývrtů je navrhováno nasazení hydraulické vrtací soupravy 
Morath, která se při provádění výše uvedených pracovních postupů opakovaně velmi dobře 
osvědčila. 
Vrtací souprava Morath svým provedením umožňuje v důlních podmínkách nasazení ocelové 
vrtací lafety v různém délkovém provedení s použitím výkonného hydraulického příklepného 
vrtacího kladiva. V tomto smyslu pak víceúčelová vrtací souprava Morath umožňuje použití 
širokého sortimentu kotvících prvků a jejich instalaci. Zásadní výhodou použití hydraulické 
vrtací soupravy Morath ve spojení s hydraulicky poháněnými důlními stroji, ať razícími, 
přibírkovými nebo jinými je skutečnost, že k pohánění vrtací soupravy umístěné na těchto 
strojích je využit jejich vlastní hydraulický systém. 
Je pochopitelné, že použité vrtací zařízení musí být pro práci v důlních podmínkách schváleno 
a zařízení musí být vybaveno veškerými náležitostmi, aby jeho provozování bylo maximálně 
bezpečné. Víceúčelová hydraulická vrtací souprava typu Morath byla pro použití v důlních 
podmínkách certifikována certifikačním orgánem TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, 
a.s. – viz CERTIFIKÁT číslo  025/02/3101 vydaným dne 16.8.2002 s platností do 31.8.2007. 
Pro nasazení vrtací soupravy Morath na důlní stroje musí být splněny určité předpoklady, aby 
provoz zařízení byl nejen bezpečný, ale také zajištěn po stránce dostatečného příkonu, tedy 
přívodu dostatečného množství tlakového hydraulického oleje. V tomto smyslu vrtací 
souprava Morath potřebuje ke svému provozu dodávku hydraulického oleje v množství cca 60 
litrů za minutu při tlaku cca 160 bar. 
 
Nasazení vrtací soupravy Morath na přibírkový stroj Hausherr 
Na jednom z dolů OKR byl řešen problém spočívající ve vrtání vývrtů pro celozávitové 
kotevní tyče IBO R 25 délky 4 a více metrů..  Výsledky dosahované při vrtání těchto vývrtů 
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pomocí příklepných pneumatických kladiv s pneumatickými podpěrami byly velmi 
neuspokojivé, zejména také z časového hlediska provádění prací.  
Firma CarboTech Bohemia ve snaze pomoci při realizaci vrtacích a kotevních prací navrhla 
zmechanizování těchto prací s docilováním vyšších výkonů nasazením vrtací soupravy typu 
Morath. Poté, co bylo ověřeno, že přibírkový stroj Hausherr, který byl na podniku k dispozici, 
je vybaven hydraulickým zařízením, které je schopno dodávat potřebné množství 
hydraulického oleje pro provoz vrtací soupravy Morath, bylo bezprostředně přikročeno 
k řešení problému. 
Na základě uvedených skutečností bylo řešeno uchycení lafety vrtací soupravy Morath na 
rameno přibírkového stroje Hausherr. Problém byl vyřešen tak, že na přípoje pro nakládací 
lžíci přibírkového stroje byl namontován přechodný prvek, na který pak byla umístěna lafeta 
vrtací soupravy. Toto provedení umožňovalo potřebnou manipulaci vrtací soupravou. 
Hydraulický přívod pro lžíci přibírkového stroje byl napojen na ovládací pult vrtací soupravy, 
kterým je vrtací souprava ovládána. Záležitost použití vrtací soupravy tak byla poměrně 
rychle a technicky vyřešena.   
Z provedené analýzy vykonaných vrtacích prací vyplynulo, že časový interval k provedení 
jednoho vývrtu délky 4 m se ve srovnání s použitím pneumatických vrtacích kladiv snížil více 
jak o polovinu. Již první použití vrtací soupravy Morath ve spojení s přibírkovým strojem 
Hausher prokázalo svoji opodstatněnost a splnilo očekávání. 
Instalace vrtací soupravy Morath na přibírkovém stroji Hausher je zřejmá z následujících 
obrázků č. 1. a 2.. 
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Nasazení vrtací soupravy Morath na razící kombajn AM 75 
Ražby důlních děl jsou v současnosti prováděny ve stále se zvětšujících profilech a šířkách 
chodeb, častá je problematika provádění křížů chodeb, zejména v případech odbočování z 
těžebních chodeb do přípravných prorážek, rozšiřování prorážek, zesilování ocelové výztuže 
apod. 
Stabilita prováděných důlních děl, zejména v případě nepříznivých stropních podmínek, např. 
při výskytu proslojků v nadloží, tektonických poruch apod. je silně narušena a někdy končí i 
zavalením raženého díla nebo odbočky. 
Za účelem zajištění nebo zvýšení stability důlního díla je prováděno kotvení stropu díla 
pomocí kotevních tyčí různého provedení a dimenzí. Pro instalaci kotev je potřebné provedení 
vývrtů příslušných parametrů podle typu použitého kotevního prvku. Vrtací a kotevní práce je 
potřebné provádět bezprostředně s postupem ražby, tak aby prostoje při ražbě byly minimální.  
Také v tomto případě navrhla firma CarboTech Bohemia řešení spočívající v nasazení vrtací 
soupravy Morath na rameno řezného orgánu uvedeného razícího stroje. Vzhledem 
k hmotnosti razícího stroje, jeho robustnosti a síly bylo hned z počátku zřejmé, že instalace a 
provoz lehké, ale výkonné vrtací soupravy nemůže nijak ovlivnit konstrukci a stabilitu stroje. 
Taktéž hydraulický systém razícího stroje je dimenzován natolik, že jeho výkon je pro vrtací 
soupravu Morath naprosto vyhovující. Problematika byla konsultována s příslušnými 
odborníky a také s výrobcem, který neměl připomínky a s nasazením vrtací soupravy 
souhlasil. 
Ve spolupráci s důlním podnikem bylo přikročeno k sestavení a výrobě nosných prvků 
potřebných k instalaci a provozování vrtací soupravy na razícící kombajn.  
Instalace hydraulické vrtací soupravy Morath na razící kombajn AM 75 byla provedena 
pomocí nosiče vrtací soupravy, který je připevněn k převodové skříni řezného orgánu razícího 
kombajnu. 
Schematicky je umístění vrtací soupravy Morath na razícím kombajnu AM 75 znázorněno na 
obrázcích č. 3 a 4.  
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Na převodovou skříň řezného orgánu razícího kombajnu AM 75 jsou umístěny a pomocí 
šroubů připevněny zadní a přední patka. K těmto patkám je pomocí čepů s podložkami 
připevněn nosník, ke kterému je pomocí čepu a podložky připevněna točna s úchytem pro 
aretaci nasměrování točny vzhledem k nosiči. Aretace nasměrování točny je prováděna 
čepem. K točně je pak pomocí šroubů s maticemi  a středícího čepu s maticí připevněn držák 
lafety vrtací soupravy. Na držák lafety je instalována vrtací lafeta podle potřeby volitelné 
délky a provedení. Podle použitého typu kladiva je voleno také ostatní příslušenství 
tj.pojezdový vozík, upínací kleštiny nebo centrovací zařízení apod., vše je uvedeno v 
Návodech k použití pro víceúčelovou vrtací soupravu Morath. 
Čepové uchycení točny na nosníku, včetně její aretace, umožňuje situování vrtací lafety do 
horizontální i vertikální polohy. Možnost nastavení držáku lafety na točně umožňuje otáčení 
vrtací lafety v rovině kolmé k podélné ose raženého díla, čímž je umožněno radiální vrtání po 
celém obvodu raženého díla. Horizontální, axiální vrtání je umožněno pouze v určité části 
profilu raženého díla. 
Pohon vrtací soupravy Morath je zajištěn napojením na hydraulický systém razícího 
kombajnu AM 75. Ovládání vrtací soupravy Morath je prováděno pomocí ovládacího pultu 
umístěného na razícím stroji, případně na jiném místě podle potřeby, avšak v závislosti na 
délce propojovacích hydraulických hadic.  
Razící kombajn AM 75 s vrtací soupravou typu Morath byl pro použití v důlních podmínkách 
certifikován certifikačním orgánem TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, a.s. – viz 
CERTIFIKÁT číslo  156/04/3101 vydaný dne 29.10.2004 s platností do 31.10.2009 a 
schválen Opatřením Českého báňského úřadu v Praze č. 55/2004 ze dne 20.prosince 2004. 
 
Manipulace s vrtací soupravou Morath umístěnou na výložníkovém rameni razícího 
stroje AM 75. 
Nastavení lafety vrtací soupravy do příslušného směru vrtání je prováděno mechanicky. Po 
příslušném nasměrování – umístění razícího stroje, odpovídajícímu požadovanému směrování 
vrtaných vývrtů a jeho stabilizaci, je trojcestným hydraulickým ventilem převeden 
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hydraulický okruh do ovládacího pultu vrtací soupravy. Tím je vyloučena manipulace razícím 
strojem během provádění vrtacích prací. 
Při manipulaci – směrování vrtací lafety do potřebného směru v radiální rovině kolmé k  
podélné ose raženého díla, musí být hydraulické vrtací kladivo na vrtací lafetě umístěno 
naproti otočného čepu točny, eventuálně pod jeho úrovní, aby hmotnost vrtacího kladiva 
nezpůsobovala kroutící moment a nemohlo dojít k nežádoucímu pohybu - otáčení lafety okolo  
čepu. Tímto je také zajištěna snadná manipulace s vrtací lafetou. Po nasměrování vrtací lafety 
do potřebného směru se provede zaaretování pomocí šroubů. Posuvné uchycení vrtací lafety 
na držáku lafety umožňuje její eventuální posunutí ve směru vrtání. Před zahájením vlastního 
vrtání musí být vrtací lafeta na držáku lafety zaaretována aretačními šrouby ve vodítkách 
vodící lišty lafety – viz Návod k použití pro víceúčelovou vrtací soupravu Morath. 
Nastavování lafety a vlastní provádění vrtacích prací je prováděno v prostoru zajištěném 
výztuží. Při instalaci a směrování vrtací lafety, jakož i při provádění vrtacích prací musí být 
razící stroj zajištěn tak, aby nemohlo dojít k jeho nežádoucímu pohybu nebo spuštění řezného 
orgánu razícího kombajnu. 
 
 
 
Nasazení vrtací soupravy Morath na razící kombaj AM 50. 
 
Další řešení uplatnění vrtací soupravy Morath na důlní stroj bylo realizováno na základě 
požadavku vyplývajícího z potřeby zajišťování stropu kombajnem AM 50 raženého kolektoru 
pomocí vějíře injekčních vývrtů provedených po obvodu kaloty raženého díla. 
Podobným způsobem jako v případě nasazení vrtací soupravy Morath na kombajnu AM 75 
byl na převodovku řezného organu nainstalován držák, na který byla připevněna hydraulická 
otoč s ramenem, posouvatelným v radiálním smyslu raženého díla, což umožňuje volit šířku 
záběru vrtací soupravy. Na konci tohoto posuvného ramene je pomocí úchytného otočného 
prvku instalována lafeta vrtací soupravy. Situování vrtací soupravy Morath na převodovku 
řezného orgánu je zřejmé z obrázků č. 5. a 6..    
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V případě razícího kombajnu AM 50 se vyskytl problém spočívající v zajištění hydraulického 
zdroje pro vrtací soupravu Morath, neboť výkon hydraulického systému na tomto stroji, tak 
jak byla původně vyroben, není pro vrtací soupravu dostatečný. Hydraulický příkon pro vrtací 
soupravu je tedy nutné zajistit samostatným hydraulickým agregátem nebo využít 
progresivnější řešení spočívající v použití silnějšího el.motoru a výkonnějšího čerpadla 
v hydraulickém systému kombajnu AM 50. Zatím bylo zjištěno, že takovéto úpravy provádí 
jistá polská firma,přičemž dva razící kombajny typu AM vybavené tímto zařízením jsou již 
více jak dva roky bez problémů provozovány. Hydraulický systém razícího kombajnu AM 50 
je po této úpravě schopný dodávat minutově 108 litrů při tlaku 200 bar. 
 
Závěr 
Z uvedeného vyplývá, že nasazení vrtací soupravy Morath na uvedené, případně další důlní 
stroje, vybavené dostatečně výkonným hydraulickým systémem umožní provádět širokou 
paletu vrtacích a kotevních prací s použitím rozsáhlého sortimentu kotevních, injekčních a 
jiných materiálů.  
Vrtací souprava může být použita i k realizaci řady dalších vrtacích prací jako jsou např.:  
• Průzkumné a ověřovací vrty  
• Vrty pro kotevní tyče k vytvoření kostry výbuchuvzdorné hráze 
• Degazační vrty 
• Odlehčovací protiotřesové vrty 
• Vrty k provedení trhací práce apod. 
Vrty mohou být realizovány během ražby nebo po jejím ukončení. Vzhledem k technickým 
režimům přípravných pracovišť je potřebné provedení vrtacích, kotevních nebo jiných prací 
zohlednit v režimu pracoviště, případně zvážit možnost provedení prací ve volné dny. 
 
Paralelně s řešením nasazení vrtací soupravy Morath na některé důlní stroje je řešena 
problematika samostatného použití vrtací soupravy Morath instalované na vhodné konstrukci 
s vlastním hydraulickým pohonem.  
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Mgr inż. Krzysztof Chabrzyk, mgr inż. Stanisław Makarski, dr inż. Jan Franek 
Minova Ekochem S.A.; 
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KRZEMOPUR – NOWY DWUSKŁADNIKOWY SYSTEM MINERALNO 

- ORGANICZNY 
(KRZEMOPUR – NEW ORGANIC-MINERAL TWO COMPONENT 

SYSTEM) 
 
Abstract: 
Di-component isocyanate - silicate systems are well known for the last 40 years. There are 
foams or solid materials of differentiated mechanical strength. Minova - Ekochem carried out 
for last years the own research resulted in high elastic materials, so far unknown. The 
materials called Krzemopur can be applied as membranes obtained by spraying, anchors cast 
in-situ, and they also can be injected. 
 
Tworzywa krzemianowo – izocyjanianowe znane są od wielu lat. Pierwsze patenty na ich 
otrzymywanie zostały zgłoszone pod koniec lat sześćdziesiątych (1,2). W patencie z 1979 
roku Mayer opisał proces konsolidacji formacji skalnych i złóż węgla kamiennego (3). W 
miarę rozwoju stosowania tego typu tworzyw i rozszerzania obszarów stosowania zgłaszano 
następne patenty(4,5,6). 
Opisywane tworzywa  krzemianowo – izocyjanianowe otrzymuje się w reakcji izocyjanianów 
typu MDI ze szkłem wodnym. 
 

MDI i/lub MDI Prepolimer+Modyfikatory – Szkło wodne 
 

Obydwa składniki systemu są ciekłe i podczas mieszania reagują zgodnie z przedstawionymi 
podstawowymi reakcjami. 
 

-NCO + H2O --->→-NH2 + CO2 
  CO2 + Na2SiO3 + H2O →---> ↓Na2 CO3 +  ↓ (SiO2)x (H2O)y 

 -NCO + -NH2 → -NHCONH-   
 
W wyniku reakcji, w zależności od zastosowanych surowców, powstają tworzywa o 
zróżnicowanych właściwościach fizyko-mechanicznych. 
 
W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracowano grupę tworzyw 
krzemianowo-izocyjanianowych, o możliwych do zaprojektowania cechach fizyko-
mechanicznych (7, 8, 9).  Od znanych dotychczas tworzyw odróżnia je przede wszystkim 
elastyczność gotowego wyrobu. Wykres poniżej pozwala ocenić możliwy do osiągnięcia 
zakres parametrów tworzyw poprzez zmianę udziałów segmentów sztywnych i elastycznych 
w siatce polimerowej. 
Możliwość osiągnięcia zróżnicowanych cech fizyko-mechanicznych nowego materiału 
pozwala przewidywać szeroki i zróżnicowany obszar zastosowań.  
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Po przeanalizowaniu, z punktu widzenia potrzeb potencjalnych użytkowników, możliwych do 
osiągnięcia cech aplikacyjnych i właściwości fizyko-mechanicznych tworzyw, wytypowano 
trzy systemy surowcowe: 
 
Krzemopur S   - rigid version 
Krzemopur E/S      - semi-elastic version 
Krzemopur E - elastic version 
 
 
Podstawowe właściwości wytypowanych systemów przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Example 

Tensile 

Strength 

 [MPa] 

Elongation 

at break  

[%] 

Compressive 

Strength   

δ50 [MPa] 

Flexural 

Strength 

[MPa] 

Shore 

Hardness 

A 

Surface 

Resistance 

 [Ω] 

Oxygen 

Index7

Krzemopur 

S 
8 5 40 20 99 1*107 36 

Krzemopur 

E/S 
6,5 25 20 9 75 1*108 32 

Krzemopur 

E 
2,5 580 1,8 0,23 40 1*107 27 

 
 
Dodatkowe badania palności 
 
Uzyskanie certyfikatu  na znak B wiąże się z oceną palności metodą płomieniową oraz 
oznaczeniem wskaźnika tlenowego dla próbek certyfikowanych materiałów. Wprawdzie 
wszystkie rodzaje Krzemopurów przeszły pozytywnie testy, jednak tworzenie podczas 
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natrysku zacieków i obawa o możliwość przenoszenia płomienia w trakcie pożaru była 
podstawą do przeprowadzenia dodatkowych badań w Kopalni Doświadczalnej Barbara(10).  
W trakcie badań określono możliwość zapalenia się tworzywa i przeniesienia płomienia 
podczas wybuchu i wypalenia metanu w porównaniu do innych materiałów a także zapalenia 
się kleju podczas urabiania organem skał sklejonych Krzemopurem.  
Przeprowadzone próby sztolniowe  wykazały, że w trakcie wybuchu i wypalenia metanu 
następuje zapalenie próbki, które nie jest kontynuowane po ustąpieniu impulsu cieplnego. 
Podobny wynik, to jest  gaśnięcie próbki po ustąpieniu iskrzenia uzyskano dla klejów na 
bazie Krzemopurów, którymi były poklejone piaskowce, iłowce i węgiel. 
  
Zalety Krzemopuru: 
 
• Korzystne właściwości elektrostatyczne umożliwiają bezpieczne stosowanie membran z 

Krzemopuru w warunkach zagrożenia metanowego 
• Pozostałe ilości po aplikacji Krzemopuru na skutek wycieku czy kapania nie stanowią 

zagrożenia zed względu  na zagrożenie elektrostatyką, nawet pozostając w kontakcie z 
przepływającym powietrzem. 

• Krzemopur jest materiałem trudnopalnym. 
• Odporność na działanie wód podziemnych. 
• Niska temperatura utwardzania (max. 120oC) wyklucza możliwość samozagrzewania 

węgla wskutek wypełniania pustek.  
• Elastyczność membran z Krzemopuru zapobiega ich zniszczeniu wskutek powstawania 

spękań w wyniku ruchu górotworu. 
   
Przewidywane przeznaczenie Krzemopurów: 
 
Krzemopur E, E/S i S – zastosowanie metodą iniekcji: 
• Wzmacnianie słabego stropu, spągu i ociosów węglowych. 
• Wzmacnianie ociosu  ścianowego.  
• Uszczelnianie komór i wyrobisk, zarówno pionowe jak i poziome.  
• Uszczelnianie warstw wodonośnych. 
• Kotwienie stropu i spągu.  
 
Krzemopur E, E/S – zastosowanie metodą natrysku.  
• Ochrona skał przed wietrzeniem. 
• Izolacja ociosu węglowego i stropu przed migracją gazów do zrobów i ze zrobów i przed 

wyciekami wody. 
• Uszczelnianie tam wentylacyjnych.  
• Ochrona antykorozyjna konstrukcji żebetowych.  
• Uszczelnianie obróbek murarskich przez wypełnianie istniejących w nich opustek.  
• Uszczelnianie rury szybowej.  
 
Możliwość uzyskiwania elastycznego materiału a także regulowania elastyczności pozwoliło 
na wykreowanie nowych idei zastosowań i przeprowadzenie szeregu aplikacji w wyrobiskach 
górniczych. 
 
 
Przykłady zastosowań: 
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•Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA  
Zabezpieczenie likwidowanej ściany na poziomie 382. Ocios węglowy zabezpieczono na 
długości 30m przez rozmieszczenie 38 odlanych z Krzemopuru kotew odługości 2,5m i 
następnie poprzez natrysk membrany z Krzemopuru na tak zabezpieczony ocios węglowy. 
Krzemopur S zastosowano do wytwarzania kotew o średnicy 42mm. Krzemopur E 
zastosowano  do natrysku uzyskując wydajność  4kg of Krzemopuru na 1m2 membrany o 
grubości 4mm. 

Kombinacja kotew odlewanych i membrany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KWK Piast  
Uszczelnienie Krzemopurem S zbiornika wody, wykonanego przez otorkretowanie starego 
wyrobiska torkretem FT 30. 
 
Doubrava” coal mine in Ostrava 
Celem prac było stworzenie w warunkach zagrożenia pożarowego tunelu do wyprowadzania 
sekcji z przecinki ścianowej.  
  
KWK Marcel  
Wzmacnianie spągu poprzez iniekcję Krzemopuru E w celu wyeliminowania wibracji spągu. 
Krzemopur iniekowano do otworów o długości 4 – 5m. W wyniku wykonanej pracy obniżono 
wibracje o około 30% pierwotnej wartości. 
  
KWK Chwałowice 
• Wzmocnienie fragmentu ociosu węglowego przy pomocy kotew wlewnych.  
• Wzmocnienie górnego naroża ściany na długości 6m poprzez natrysk membrany.  
• Wykonano próby kotwienia zawodnionego spągu Krzemopurem S z wynikiem 

pozytywnym – wytrzymałość na wyrywanie 6-9t.  
 
KWK Brzeszcze 
Uszczelnienie tamy pożarowej z wynikiem pozytywnym. Natryśnięto Krzemopur E  i E/S na 
płótno wentylacyjne. 
 
KWK Budryk 
• Wykonanie izolacji starych zrobów na podkładzie gipsowym  - skutecznie 

wyeliminowano przeciąganie powietrza do starych zrobów. 
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• Osadzanie w stropie kotwi linowych 4m na Krzemopurze S – osiągnięto wytrzymałość na 
zrywanie powyżej 18T. 

 
KWK Zofiówka 
Scalanie belki spągowej poprzez zalewanie kotwi z włókna szklanego Krzemopurem S oraz 
kotwienie kotwiami wlewnymi z Krzemopuru S. 
 
Problemy sprzętowo – aplikacyjne 
 
W trakcie aplikacji tworzyw mineralno-organicznych należy zwrócić uwagę na odmienny 
charakter tego materiału w porównaniu z typowymi tworzywami poliuretanowymi.  
Odmienność ta związana jest z dwoma zasadniczymi reakcjami  przebiegającymi  
odpowiednio w fazie organicznej i w fazie nieorganicznej. Dla zapewnienia prawidłowego 
przebiegu tych reakcji należy: 
• zastosować takie urządzenie podające, aby stosunek objętościowy komponentów wynosił 

1:1 i nie ulegał zmianie w trakcie prowadzenia prac (w przypadku prac z Krzemopurem E 
i Krzemopurem E/S najlepsze efekty uzyskiwano na pompie zębatej typu Wiberg przy 
ciśnieniu powietrza zasilającego nie mniejszym niż 4 MPa , w przypadku prac 
iniekcyjnych z Krzemopurem S możliwe jest zastosowanie pomp pneumatycznych typu 
Adal), 

• w związku z wysokimi lepkościami komponentów oraz pewnymi różnicami 
reologicznymi powinno się pracować przy niezbyt wysokich prędkościach przepływu 
medium przez urządzenie podające. Zaleca się także zastosowanie zbiorników 
zasilających komponenty, umożliwiających grawitacyjne napływanie składników do 
pompy, 

• zastosować układ 4 mieszalników statycznych, umożliwiając w ten sposób dokładne 
wymieszanie się komponentów (W przypadku Krzemopuru S, z uwagi na znacznie niższe 
lepkości komponentów, wystarczające wymieszanie zapewniają  2 mieszalniki statyczne), 

• prace natryskowe zaleca się prowadzić przy użyciu specjalnie w tym celu 
skonstruowanym pistoletem z 11 dyszami (minimalne ciśnienie powietrza zasilającego 
pistolet wynosi 3 MPa). 

 
 Wnioski końcowe: 
 
1. Opracowana grupa środków mineralno-izocyjanianowych daje nowe możliwości 

podejścia do prac górniczych, ponieważ  producent może projektować cechy fizyko-
mechaniczne pod kątem konkretnych potrzeb użytkownika. 

2. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, po przeprowadzeniu prób sztolniowych, 
można stwierdzić, że jego obecność w wyrobisku górniczym nie zwiększa 
niebezpieczeństwa. 

3. Technika aplikacyjna wymaga większej staranności niż typowe materiały, wskazane jest 
stworzenie profesjonalnej ekipy. 
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AIRTITE PL – A MINERAL COATING FOR SEALING 
 
Airtite PL is a Polish version of Airtite Spraygrade - material produced by Minova USA. 
Airtite PL was worked out by Minova Ekochem S.A. with cooperation of Minova Bohemia 
s.r.o., based on series of laboratory works and trial applications. 
 
Uses 
Airtite PL is a low cost, pre-mixed, fireproof coating for use on stoppings, overcasts and 
other ventilation controls.  Its high build properties greatly reduce the need to caulk voids.   
Airtite PL can be applied by spraying straight from the container. Additionally Airtite PL 
Hardener can be used for setting the material in humid conditions and allowing overhead 
application. 
  
Advantages 

• Fast - ready to spray straight from the container; a typical stopping can be 
coated in about five minutes; ideal for coating and sealing several stoppings, 
overcasts or large areas. Addition of Airtite PL Hardener allows to set the 
material much faster 

• Economical - one 18 liter can allows to cover approximately 5.4 m² surface at 
3 mm thickness of the coating.  

• Strong   
• Reusable - unused portion could be stored for later use when the can is 

resealed (with no addition of Airtite PL Hardener). 
• High Build - Airtite PL can fill large voids.  
• Fireproof - Airtite PL is based on mineral, incombustible raw materials.  
• Water Resistant - The addition of Airtite PL Hardener allows our Airtite PL 

to become insoluble in water, even in acidic conditions.  
• Humid Conditions – Airtite PL Hardener will allow our Airtite PL to set up 

even in 100% humidity conditions.  
 

Description 
Airtite PL pre-mixed coating is a fiber-reinforced, spray-grade mine sealant specifically 
formulated to achieve high build properties.  Airtite PL sealant can be sprayed up to 25 mm 
thickness in one application and thicker build-ups can be obtained with additional coats.  Its 
unique characteristics allows the material to be used over the entire surface of stoppings and 
overcasts while enabling small- to medium-sized voids and gaps around the perimeter to 
easily be filled.  Airtite PL begins to set up by drying, soon after application. Additionally 
Airtite PL Hardener can be used for setting the material in 100% humidity conditions and 
allowing the coating to become insoluble in water, even in acidic conditions. Airtite PL 
Hardener also allows Airtite PL to be sprayed overhead easily. After an addition of hardener 
the material must be used within 15 minutes.  
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Packing: Airtite PL is available in 18 L cans, 22 cans on a stretched wrapped pallet. Other 
way of packaging is possible on request. Airtite PL Hardener is available in plastic bottles, net 
weight: 0.75 kg. 1 bottle of  Airtite PL Hardener is added to 1 can of Airtite PL. 
 
Pump 
For application trials KTX 32N aggregate was used. The aggregate is small, light, and easy to 
handle (fig. 1). It is driven by compressed air. 
For spraying we used a special nozzle with compressed air inlet, which allows regulating a 
stream of the sprayed material. 
During our trials the pump was additionally equipped with a small vibration motor, driven 
also by compressed air, allowing emptying the hopper more precisely during pumping. 
Basic parameters of the aggregate KTX 32N: 
• Max yield: 0.7 m3/h 
• Outlet pressure: 1 MPa 
• Engine power: 1,8 kW 
• Pump revolutions: 0 – 300 RPM 
• Inlet air pressure: 0.4-0.6 MPa 
• The volume of the hopper: 50 dm3 
 

Application instruction 
1. Make sure the area to be sprayed is clean and free of coal or rock dust.  Areas can be 

cleaned by spraying with water.  
2. (With addition of Airtite PL Hardener) - open a can of Airtite PL, start mixing a 

material with a driller equipped with a mixing pad for mortars (fig. 2) and pour a 
bottle of Airtite PL Hardener into the can. Continue mixing for about 2 minutes. 

3. Pour the material into the machine hopper and start spraying.  
4. Spray (fig.3) applying a thin layer of material first, then reapplying to the desired 

thickness.  Fill in small- to medium- sized voids and gaps as needed Apply the 
material slightly heavier at the edges of the coated area (fig. 4).    

5. When finished, pump water through the Airtite machine until a fairly clear stream is 
achieved.  Clean any other tools or surfaces with water before the material begins to 
set.  

 
 Summary 
Airtite PL would be a good alternative for ventilation control in mining industry. Only a 3 mm 
thick layer is enough to achieve an effective sealing, which makes it very economical and 
easy to use comparing with cement mineral shotcrete. High-build properties and possibility of 
filling large voids makes it very universal. Using Airtite PL would save a great deal of man-
hours and effort coating stoppings, overcasts, and other large surfaces. 
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                           fig. 1  KTX 32N aggregate used for spraying Airtite PL. 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

       fig. 2  Mixing Airtite PL with Airtite PL Hardener 
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       fig. 3  Spraying Airtite PL on different substrates. 
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                                    fig. 4  Substrates sprayed with Airtite PL. 
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NOVÉ TRENDY V INOVACI TŘECÍCH SVORNÍKŮ PRO DŮLNÍ 

PODMÍNKY 
 
 
Abstract: Combined friction and grouting bolts for using in coal seam are described. Results 
of experimental pull-out tests of two types of friction and grouting bolts of different length in 
a thick coal seam are presented. The results confirm high values of anchoring of the friction 
bolts in coal seam. 
 
Frikční svorníky pro zpevňování uhelného pilíře prošly v posledních letech procesem 
intenzivního vývoje, kdy se hledal průsečík mezi požadavkem na rozpojitelnost svorníků 
spolu s masivem uhelného pilíře a požadavkem na jeho únosnost a potažmo celkový kotevní 
účinek z hlediska zpevnění horninového uhelného masivu. 
Výsledkem toho procesu je v současnosti používaný a stále více uplatňovaný injektážní třecí 
svorník BOLTEX-PAKRAN. Tento svorník je vyroben z tenkostěnného hlubokotažného 
plechu. Použitá tloušťka plechu je jednak dostatečně malá, aby umožnila bezproblémové a 
spolehlivé rozpojení ( useknutí ) svorníku spolu s rozpojovanou horninou, tedy v našem 
případě uhlím, a jednak dostatečně silná na to, aby svorník měl dostatečnou schopnost 
zpevňovat uhelný pilíř v procesu jeho dobývání. Zpevňování hornin zde probíhá tak, že 
v bezprostřední návaznosti za sebou se provede ukotvení horniny třecím svorníkem, čímž se 
vůči sobě stabilizují jednotlivé horninové vrstvy a následně se takto stabilizované vrstvy  
proinjektují tlakovou injektáží vhodnou injektážní hmotou. 
Svorník BOLTEX-PAKRAN je v podstatě poddajná tlaková nádoba, na konci opatřená 
destrukční tlakovou pojistkou. Vlastní aplikace svorníku BOLTEX-PAKRAN probíhá tak, že 
přivedením tlaku kotvicího media dovnitř tělesa svorníku pod tlakem 80 bar dojde k rozepnutí 
tělesa svorníku a tím k jeho ukotvení ve vrtu. Ukotvení znamená přitlačení obvodového pláště 
na stěnu vrtu, přičemž po celé délce ukotveného svorníku zůstávají čtyři podélné kanálky, 
kterými může následně zpětně proudit injektážní směs až k místu těsnicí manžety a po celé 
této délce může rovněž do kotveného masivu pod tlakem, limitovaným prakticky typem 
použitého čerpadla. 
Praxe ukazuje, že až do celkové délky svorníku BOLTEX-PAKRAN  - 3 až 4 m je možno     
provádět kotvení i následnou injektáž v jednom nepřerušeném pracovním cyklu přímo 
injektážním čerpadlem a přímo vlastní injektážní směsí. Při větších délkách se v případě 
použití rychle tuhnoucích injektážních směsí začíná projevovat změna viskozity injektážní 
směsi již v průběhu kotvení, čímž dochází ke změnám poměrů v oblasti destrukční pojistky 
a zvyšuje se tlak, potřebný pro porušení destrukční membrány, což v případě čerpadel 
s nižšími pracovními tlaky může činit problém. 
Proto při aplikaci svorníků BOLTEX-PAKRAN delších než 4 metry se doporučuje provádět 
aplikaci ve dvou pracovních cyklech :  
 v prvním cyklu se svorník ukotví vodou a současně se protrhne injektážní membrána 
( tedy pojistný ventil ) na konci svorníku, čímž je svorník ukotven a připraven pro provedení 
injektáže 
 v druhém cyklu se provede injektáž, přičemž svorník samotný má již pro průtok 
injektážní směsi nulový odpor. Hustota injektážního media, případně její změny v čase zde již 
proto nemají z hlediska funkce svorníku žádný praktický význam a kvalita injektáže je závislá 
jen na penetračních schopnostech použitého injektážního media. 
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Pro případy, kdy při aplikaci svorníků BOLTEX-PAKRAN je prostor z hlediska přímé délky 
svorníku nějak omezen, je možno sestavit tento svorník z několika dílů a aplikovat v podzemí 
tak, že se napojí postupně jeden díl na druhý podobně jako se při delších vrtech prodlužují 
vrtací tyče. Svorníky se vzájemně spojují ručně, našroubováním jednoho na druhý. Žádná 
speciální zařízení k tomu nejsou zapotřebí. 
Dosavadní praxe při aplikaci svorníků BOLTEX-PAKRAN, potvrdila životaschopnost této 
kotevně injektážní technologie a stále více uživatelů ji začíná používat jako osvědčenou 
metodu zpevňování hornin. 
Kromě aplikace přímo v uhelném pilíři uživatelé stále častěji projevují zájem o použití 
kotevně injektážní technologie PAKRAN v podmínkách , kde není podmínkou aplikace 
potřeba následného rozpojování svorníku spolu s horninou. Jestliže upustíme od této 
podmínky, naskýtá se celá řada dalších možností pro řešení nového frikčního svorníku pro 
uplatnění kotevně-injektážní metody horninového zpevňování. 
Ve všech případech však je v pozadí podmínka podstatná pro dokonalé provedení injektáže 
a to je nutnost dokonalého utěsnění vrtu v požadovaném místě a vytvoření zpětného kanálu 
pro zpětný tok injektážní směsi od konce svorníku  ( pojistný destrukční ventil ) k těsnící 
manžetě. 
Prakticky je možno vytvořit těsnicí manžetu, využívající pro těsnící účinek funkce 
expandování svorníku na kterémkoliv typu základní řady svorníku BOLTEX. Řešitelský 
problém představuje snaha o co nejmenší příčný průměr těsnicí manžety ve výchozím stavu 
aplikace, to je po zasunutí svorníku do vrtu, ale před jeho expanzí. Z hlediska aplikace 
představuje těsnící membrána jakési zesílení  průměru svorníkového tělesa, což sebou přináší 
určité problémy při jeho aplikaci. Snaha konstruktérů proto je uvedena směrem co nejmenšího 
zvětšení průměru tělesa v místě těsnící manžety.  
Praktické výsledky, kterých bylo dosud dosaženo, zvyšující celkový průměr svorníku o 1 až 
3 mm dle únosnosti a typu použitého svorníku. 
Jiným hlediskem při zvyšování únosnosti třecích svorníků pro potřebu aplikace metody 
BOLTEX-PAKRAN je potřebný kotevní tlak pro expanzi třecích svorníků. Je možno 
souhrnně konstatovat, že expanzní tlak, potřebný pro ukotvení svorníků o únosnosti vyšší než 
100 kN, což požaduje většina evropských předpisů jako základní normu pro horninový 
svorník, nevystačíme již s běžnými čerpadly pro aplikaci injektážních směsí, takže je potřeba 
provádět aplikaci takovýchto svorníků dvoustupňovým způsobem. Tedy v prvém kroku 
ukotvit svorník vodou a provést destrukci  membrány a ve druhém kroku provést injektáž.  
Přesto, že zde dochází k určitému časovému zpoždění mezi ukotvením a injektáží, je možno 
konstatovat, že toto zpoždění je tak malé, že i zde je možno očekávat onen synergický efekt 
obou aplikovaných technologií, tedy kotvení a injektáže, jak se to již prokázalo v praxi 
u svorníků BOLTEX-PAKRAN o únosnosti 5 až 6 tun.  
Na druhé straně však je dnes k dispozici pro metodu BOLTEX-PAKRAN svorník o nosnosti 
až 20 tun,  což  rozhodně je  výzva pro uživatele k jeho zkušební a následně běžné aplikaci. 
V případech, kdy se jedná o kotvení bez požadavku injektáže je možno v dolech aplikovat 
tytéž poznatky, jak je popsáno v další kapitole.  

Parametrické zkoušky in situ 
Účelem parametrického ověřování kotevních prvků bylo zjistit jejich pevnost ukotvení 
v podmínkách uhelné sloje při různých délkách a způsobech ukotvení. Testování bylo 
rozděleno na dvě oblasti - na oblast kotvení uhelné sloje pomocí hydraulických třecích 
svorníků BOLTEX 13 a na oblast kotevně injektážní prováděnou v uhelné sloji pomocí 
injektážních hydraulických třecích svorníků BOLTEX 5 – PAKRAN. 
Zkoušky byly provedeny na dole ČSA , lok. Doubrava v chodbě 43929 1 v 39. sloji. 
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Popis parametrického testování systému BOLTEX 13 
Víme, že tyto svorníky spolehlivě pracují v pevných průvodních horninách, o účinnosti těchto 
svorníků v částečně porušené uhelné sloji mohou existovat jisté pochybnosti a to především 
z pohledu vlastního  stavu  a pevnosti sloje, v našem případě v boku důlního díla. Vlastní stav 
uhelné sloje, míra jejího porušení, její pevnostní parametry mohou ovlivnit kvalitu upnutí 
hydraulických svorníků ve sloji. Proto byly vlastní parametrické zkoušky provedeny přímo 
v předmětné sloji v boku díla. 
 
Tabulka č. 1 Základní technické parametry pro BOLTEX 13 
 

 
Nutno podotknout, že v průběhu ražby byla v uhelné sloji v bocích porubní chodby 

prováděna OOTP ve 12 m dlouhých vrtech o průměru 42 mm. Toto opatření má negativní 
vliv na pevnost uhelné sloje, evidentně se projevující rozpadající se uhelnou materií do 
hloubky cca 1000 mm až 1500 mm od okraje díla. Svorníky byly zkoušeny ve třech 
délkových modifikacích 1500 mm, 2500 mm (navrhovaná délka svorníků pro ukotvení 
bočních TH oblouků k uhelné sloji) a 3500 mm a to buď pro aplikaci s PUR ampulemi do 
vývrtu před vlastním upnutím svorníků nebo bez nich. U aplikace PUR ampulí se předpokládá 
zlepšení (zvýšení) adhezní vazby svorníku a stěn vrtu. Na základě pozitivních výsledků 
tahových zkoušek i u nejkratších testovaných svorníků bez  PUR ampulí jsme u délek 
svorníků 2500 a 3500 mm upustili od testování těchto svorníků s PUR ampulemi. V každé 
skupině byly testovány tři kusy hydraulických svorníků. Vlastní zkoušky svorníků probíhaly 
ve dvou fázích, v první fázi šlo o samotné upnutí svorníků v uhelné sloji v předem vyvrtaných 
vývrtech předepsaným tlakem (25 MPa) rozpínajícího média (tlakové vody). Únosnost 
svorníku v uhelné sloji byla testována pomocí hydraulického tahoměru TORO – 2, který je 
určen pro testování ukotvení různých typů svorníkových vyztuží nebo jejich případné 
předepínání.  
 

Vlastní tahová zkouška probíhala v několika zátěžových krocích (jeden krok 
= cca 20% maximální únosnosti svorníku), kdy byla zvyšována tahová síla na upnutý svorník 
s průběžnou orientační kontrolou vysouvání hydraulických svorníků z vrtu. Další zátěžový 
krok byl realizován po ustálení potřebné tahové síly v daném zátěžovém kroku. Po dosažení 
tahové síly rovnající se 80% maximální únosnosti svorníku byla na této hodnotě tahové síly 
udržována krátkodobá výdrž (cca 30-60 s). Po té pokračovalo zvyšování zatížení svorníků až 
do jejich přetržení. Nebylo možno přesně měřit posunutí svorníků z vývrtu a to především 
z důvodu bezpečnosti obsluhy tahoměru a poměrně značného boření tahového zařízení do 
uhelné sloje. Z orientačních měření vyplývá, že docházelo pouze k protažení svorníků 
v rozsahu do 15 - 20 mm. Na obrázcích č. 1 a 2 můžeme vidět ilustrační snímky 

Celková únosnost svorníku v tahu 
(kN) 130 

Potřebný tlak média pro kotvení 
(MPa) 25 

Průměr vývrtu 
(mm) 43 - 46 

Průměr plnícího pouzdra 
(mm) 41 

Výrobní délky svorníků 
(mm) 1500 - 8000 
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z provedeného experimentu. V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledky jednotlivých 
zkoušek únosnosti hydraulických svorníku BOLTEX 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1 :  Ilustrační foto tažného válce hydraulického tahoměru se spojovacími adaptéry  

        připraveného k vlastní zkoušce svorníku 
 
Popis parametrického testování systému BOLTEX 5 – PAKRAN 
 

Zkoušky systému BOLTEX 5 – PAKRAN byly prováděny ve dvou modifikacích. 
U každé modifikace byly testovány 3 ks svorníků. U první skupiny byla testována tahová 
únosnost svorníků upnutých ve vrtech za použití 3 ks. PUR ampulí. V jednom případě byl 
svorník BOLTEX 5 - PAKRAN pro závadu pojistné membrány upnut v uhelné sloji tlakem 
pouze cca 4 MPa za současné aplikace PUR ampulí. I přes tyto nevyhovující podmínky 
upnutí hydraulického svorníku v uhelné sloji došlo při tahové zkoušce k jeho utržení. Na tuto 
skutečnost měla zřejmě vliv právě aplikace PUR ampulí, které zlepšují adhezní vazby mezi 
svorníkem a stěnou vrtu.  U druhé skupiny byly tyto svorníky testovány po provedené tlakové 
injektáží uhelné sloje polyuretanovou pryskyřicí následnou tahovou zkouškou hydraulického 
svorníku. Vlastní zkoušky probíhaly ve dvou fázích:  
• v první fázi u první modifikace bylo provedeno upnutí svorníkové výztuže za použití PUR 

ampulí, u druhé modifikace byla provedena tlaková injektáž uhelné sloje polyuretanovou 
napěňující injektážní pryskyřicí BEVEDAN – BEVEDOL S. Při injektáži byl rovněž 
snímán injektážní tlak v průběhu injektážního procesu. Na obrázku č.  můžeme vidět 
průběh injektážního tlaku v čase, tento průběh byl obdobný u dvou injektovaných 
svorníků. U třetího injektážního svorníku došlo ke komunikaci injektážní směsi s vývrtem 
pro třetí svorník. Z tohoto důvodu byl vyplněn prostor mezi svorníkem a stěnou vrtu, tento 
svorník byl pouze ukotven tlakem injektážního média. Pravděpodobně byla zalepena 
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injektážní membrána, kterou se nepodařilo protrhnout injektážním tlakem cca 19 MPa. 
V prvním a druhém vývrtu bylo při injektáží spotřebováno po cca 40 kg injektážní směsi, 
ve třetím pak bylo spotřebováno pouze cca 5 kg, z důvodu neprotržení injektážní 
membrány. 

 
Tab. č.2 Výsledky jednotlivých zkoušek únosnosti svorníkové výztuže BOLTEX 13 

 
 

 Staničení 
(m) 

PUR 
amp. 

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 318 Ne 360 137 20 Up. tlak 25 MPa, utržen

2 319 Ne 50 20 80 Up. tlak 13 MPa, 
vysouvání sv. z vývrtu 

3 325,5 Ne 340-360 129-137 10 Up. tlak 25 MPa, utržen

Délka 1500 mm 
Poř. číslo 
svorníku Staničení 

(m) 
PUR 
amp. 

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 324,5 Ano 340 129 10 
Up. tlak 25 MPa, 
neutržen - boření 
tahom. do sloje 

2 321,5 Ano 360-380 137-144 0 Up. tlak 25 MPa, utržen

3 323,5 Ano 360 137 15 Up. tlak 25 MPa, utržen

Délka 2500 mm 
Poř. číslo 
svorníku Staničení 

(m) 
PUR 
amp. 

Tlak TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 326,5 Ne 360 137 15 Up. tlak 26 MPa ,utržen

2 327,5 Ne 380 144 0 
Up. tlak 25 MPa, 

neutržen-prasklé čelisti  
tahom. 

3 302,5 Ne 360 137 20 Up. tlak 25 MPa, utržen

4 345 Ne 380 144 15 Up. tlak 26 MPa, utržen

Délka 3500 mm 
Poř. číslo 
svorníku Staničení 

(m) 
PUR 
amp. 

Tlak TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posunutí 
konce sv. 

(mm) 
Poznámka 

1 347 Ne 380 144 10 Up. tlak 25 MPa, utržen

2 346 Ne 360 137 0 Up. tlak 25 MPa, utržen

3 349 Ne 380 144 15 Up. tlak 25 MPa, utržen
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Obr.2 : Ilustrační foto přetrženého hydraulického svorníků BOLTEX 13 

 
• Ve druhé fázi bylo prováděno testování únosnosti zainjektovaných a upnutých svorníků 

s PUR ampulemi.  
Únosnost svorníku v uhelné sloji byla rovněž testována pomocí hydraulického tahoměru 
TORO – 2. Tahové zkoušky byly prováděny stejným způsobem jako u hydraulických 
svorníku BOLTEX 13 v několika zátěžových krocích (viz. výše uvedený popis). Na obrázku 
č. 4 můžeme vidět ilustrační snímek destruovaného svorníku BOLTEX 5 – PAKRAN. 
V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledky zkoušek únosnosti hydraulických injektážních svorníků 
BOLTEX 5 – PAKRAN. 
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Obr.3 : Záznam injektážního tlaku v průběhu kotvení a injektáže 
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Obr.4 : Ilustrační foto přetrženého hydraulického svorníků BOLTEX 5 - PAKRAN 
 
Závěr – zhodnocení experimentu 
 
 Z výsledků tahových zkoušek u aplikovaných kotvících systému můžeme konstatovat, že i 
v daných podmínkách, kdy zkoušky byly realizovány v předmětné sloji po OOTP,   pevnost 
ukotvení jednotlivých hydraulických svorníků u obou aplikovaných kotvících systémů 
(i v nejkratších testovaných délkách) byla dostatečná a přesahovala tahovou únosnost 
kotevních prvků.  
U  systému BOLTEX 13 se maximální hodnoty únosnosti u všech testovaných délek svorníku 
bez aplikace PUR ampulí pohybovaly v rozmezí 130 – 144 kN (Stejných hodnot únosnosti 
dosahovaly svorníky s aplikací PUR ampulí u délek 1500 mm). Při testování svorníku nebylo 
zaznamenáno při tahových zkouškách vysunutí svorníků z vývrtů. Posunutí konce svorníků 
dosahovalo hodnot maximálně do 20 mm, což lze  přičíst na vrub deformaci a protažení 
svorníku v místě deformace svorníku u vyčnívajícího konce. Velice důležité v  procesu 
upínání svorníků je dodržení předepsaného tlaku média. Při nižším tlaku média při upínaní se 
výrazně snižuje únosnost svorníku, jak se ukázalo v jednom případě, kdy z výrobně 
technologických důvodů byl svorník upnut tlakem média 13 MPa (cca poloviční tlak oproti 
tlaku předepsanému) a při tahové zkoušce došlo k jeho vysouvání z vývrtu silou cca 20 kN. 
U systému BOLTEX 5 PAKRAN se maximální hodnoty únosnosti u všech testovaných 
svorníků jak s  PUR ampulemi, tak u zainjektovaných svorníků pohybovaly v rozmezí 54 - 58 
kN. Rovněž u této skupiny zkoušek nedocházelo u svorníků k jejich vysouvání a chování 
svorníku z tohoto pohledu bylo obdobné jako u systému BOLTEX 13. 
Z výsledku je dále zřejmé, že aplikace PUR ampulí v daných podmínkách při řádném upnutí 
(tlak média 8 popř. 25 MPa) svorníkové výztuže již nezlepšuje jejich únosnost v uhelné sloji. 
V jednom případě byl svorník BOLTEX 5 - PAKRAN pro závadu pojistné membrány upnut 
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Tab. č.3 Výsledky jednotlivých zkoušek únosnosti svorníkové výztuže BOLTEX 5  
          PAKRAN 

 

Délka 3000 mm Poř. 
číslo 
svor. Staničení 

(m) 
Tlak 
inj. 

PUR 
amp.

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posun. 
konce sv.

(mm) 
Poznámka 

1 292 Ano Ne 145 55 20 Up. tlak 9 MPa, 
utržen 

2 293 Ano Ne 150 57 20 Up. tlak 9 MPa, 
utržen 

3 294 Ano Ne 150-160 57-60 10 
Up. tlak cca 19 
MPa, utržen, 

neúspěšná injektáž 

Délka 3000 mm Poř. 
číslo 
svor. Staničení 

(m) 
Tlak. 
inj. 

PUR 
amp.

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posun. 
konce sv.

(mm) 
Poznámka 

1 293,7 Ne Ano 150 57 20 Up. tlak 8 MPa, 
utržen 

2 292,7 Ne Ano 150 57 10 Up. tlak 9 MPa, 
utržen 

3 297 Ne Ano 140-150 53-57 20 Up. tlak 4-5 MPa, 
utržen 

Délka 3000 mm Poř. 
číslo 
svor. Staničení 

(m) 
Tlak. 
inj. 

PUR 
amp.

Tlak 
TORO 
(MPa) 

Únosnost 
(KN) 

Posun. 
konce sv.

(mm) 
Poznámka 

1 301,5 Ne Ne 140-150 53-57 20 Up. tlak 8 MPa, 
utržen 

 
v uhelné sloji tlakem pouze cca 4 MPa za současné aplikace PUR ampulí. I přes tyto 
nevyhovující podmínky upnutí hydraulického svorníku v uhelné sloji došlo při tahové 
zkoušce k jeho utržení. Na tuto skutečnost měla zřejmě vliv právě aplikace PUR ampulí, které 
zlepšují adhezní vazby mezi svorníkem a stěnou vrtu. Z tohoto pohledu může současné 
použití PUR ampulí a hydraulických svorníků v uhelné sloji znamenat zvýšení bezpečnosti 
jejich upnutí, zvláště pak v uhelné sloji, která je porušena. 
Z pohledu injektážního procesu v daných podmínkách byly zjištěny hodnoty injektážních 
tlaků, které jsou v souladu s injektážní praxí při provádění tlakových injektáží v uhelných 
slojích (obr. 3). 
 Souhrnně lze říci, že provedené zkoušky potvrdily kotevní a stabilizační funkci třecích 
svorníků v podmínkách uhelných slojí. 
 
Poděkování 
Příspěvek byl vytvořen s podporou projektu GAAV č. S3086351, projektu ČBÚ č. 34/2003 
a projektu MPO  č. FT - TA 088. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSEEEKKKCCCEEE   GGGEEEOOOTTTEEECCCHHHNNNIIIKKKYYY   AAA   
SSSTTTAAAVVVIIITTTEEELLLSSSTTTVVVÍÍÍ   

   
   
   
   
   
   

   



 

 52

Ing. Pavel Šípek 
Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava – Mar. Hory 
tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e – mail: pavel.sipek@geoengineering.cz  
RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 
VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, L. Podéště 1758, 708 00 Ostrava – Poruba 
tel.: 597 321 944, fax: 597 321 943, e – mail: josef.aldorf@vsb.cz  

 

 

OPTIMALIZACE PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY VÝSTUPNÍ KOMORY 

Z KOLEKTORU, SITUOVANÉ PŘED HOTELOVÝM DOMEM 

IMPERIAL, ZALOŽENÉ NA STABILIZACI ZEMNÍHO OKOLÍ 

TECHNOLOGIÍ KOTVENÍ A HŘEBÍKOVÁNÍ 
 

Abstract:  
Paper deals with the pit construction ofr exit facility, which will served as emergency 

path from sewer collector placed in front of Hotel Imperial in the city centre Ostrava. The 
design is based on ground stabilization by means of sheeting, nailing and anchoring. The pit 
construction was executed within project „Enlargement of sewage net of Ostrava – Stage of 
construction II – City centre sewer collector – SO 024 Hotel Imperial´s emergency path“. 

 
 

1. Úvod 
Předmětem příspěvku je realizace stavební jámy pro založení výstupní komory únikové 

cesty z kolektoru. Stavební jáma je situovaná před hotelovým domem Imperial, v centru 
města Ostravy. Prostorově je napojena na stávající objekt podzemních garáží hotelu Imperial, 
ve vzdálenosti cca. 4,5 m od samotného objektu hotelu. Dno stavební jámy je založeno  
cca. 6,0 m p.ú.t., cca. 3,0 m pod úrovní základové spáry přilehlé obvodové stěny hotelu 
Imperial. Návrh pažení stavební jámy je založen na stabilizaci zemního okolí technologií 
hřebíkování a kotvení. Stavební jáma byla realizována v rámci stavby „Rozšíření 
kanalizačního systému města Ostravy – stavba II – Kolektor Centrum – SO 024 Úniková 
cesta u hotelu Imprial“.  

Stavební práce byly zahájeny následně po realizaci tubusu kolektoru a přilehlé komory 
K 12 (ul. Zámecká), na kterou úniková cesta s výstupní komorou navazují (obr. 1). Vlivem 
výstavby přilehlé části kolektoru a komory K 12, byly na přilehlé obvodové stěně hotelu 
Imperial, zaznamenány poklesy v hodnotě 13,5 mm. Na základě zpracovaného statického 
posouzení objektu Imperial, byl stanoven výsledný přípustný mezní pokles obvodové stěny v 
hodnotě max. 25 mm.  

 
2. Technický popis - základní údaje stavby, konstrukce pažení stavební  
    jámy 

Stavební jáma byla realizována v půdorysném tvaru polygonu, který respektoval tvar 
stavebního objektu výstupní komory, v max. půdorysném rozměru cca. 6,5 x 6,0 m.  
Def. stavební hloubka stavební jámy byla cca. 6,0 m p.ú.t.  

Pažení stavební jámy bylo navrženo a realizováno systémem hřebíkování (realizací 
injektovaných hřebů, kotev), kombinovaného s příložným pažením pažinami Union, 
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ukládanými za horizontální prahy. Horizontální prahy byly navázány na hlavy injektovaných 
kotev. Technické řešení vychází z postupného prohlubování stavební jámy, po dílčích etážích 
a souběžné realizace výztužných injektovaných hřebů, kotvených přes horizontální prahy 
z profilových tyčí U 260 (obr. 2, 3, 4).  

Kotvy byly v každé úrovni předepnuty. Realizovány byly z injektovaných kotevních 
tyčí TITAN 30/11, v konstrukčních délkách 3,5 až 6,0 m, s jednotným úklonem 15°. Pro 
injektáž hřebů byla využita rychletuhnoucí injektážní cementová suspenze. Předepnutí hřebů 
bylo prováděno s časovým odstupem 1 dne od instalace (zainjektování kořene), po zatvrdnutí 
kořene (obr. 2). 

Po obvodu stavební jámy (mezi stěnou hotelu a stavební jamou) byla, v předstihu 
hloubení, realizována technologická clona z injektovaných trubek, osazených s roztečí  
á 0,25 m. Funkce injektáží clony byla ochranná a bezpečnostní. S ohledem na geologický 
profil v místě stavby (od úrovně – 3,0 m nesoudržné štěrkové zeminy) bylo nutné v předstihu 
hloubení zajistit stabilitu výlomu, do doby realizace def. pažení a minimalizovat riziko vyjetí 
zeminy do prostoru stavební jámy (vytvoření nadvýlonů), s doprovodným rozvolněním 
zemního okolí. 

Pro zajištění plné aktivace pažení byla, v každé úrovni hloubení, realizována výplňová 
tamponáž volného meziprostoru za pažiny Union cementovou směsí (popř. řídkou 
cementovou maltou). Účelem bylo zajištění plného kontaktu mezi pažinami Union a 
obvodovou clonící stěnou. 

V průběhu hloubení byla provedena stabilizace dna stavební jámy, instalací svislých 
injektovaných hřebů dl. 2,0 m, v celé ploše dna stavební jámy (1 ks/m2). Ze stabilitního 
hlediska bylo optimálním řešením instalovat hřeby z předposlední úrovně hloubení (-5,0 m – 
4. fáze výkopů), v celém půdorysné rozsahu dna stavební jámy. V průběhu výstavby byl 
technologický postup stabilizace dna přizpůsoben potřebám a technickým možnostem 
realizátora stavby. Dno stavební jámy bylo rozděleno do dílčích segmentů. Prohlubování dna 
stavební jámy do definitivní hloubkové úrovně bylo prováděno postupně po dílčích 
segmentech. Stabilizace dna byla prováděna následně, v prohloubených segmentech, z úrovně 
dna. 

Podchycení stávající stěny strojovny VZT a rampy sjezdu do prostrou garáží bylo 
realizováno postupně s prohlubováním dna stavební jámy stříkaným betonem, na svař. síť, 
ukotvenou injektovanými hřeby (Titan 30/11, dl.2,0m, 1 ks/m2). 
 
3. Modelování vlivu technických opatření na velikost posunů základu  
    budovy hotelu Imperial 
 Navržené technické řešení (obr. 1, 2) vycházelo z výsledků matematického modelu 
MKP, který potvrdil předpoklad, že zpevnění dna hřebíkováním umožňuje snížit velikost 
svislého sedání základu o cca 20 % (viz obr. 5) a dostat se tak s jistou rezervou do tolerance 
dodatečného přípustného sedání (max. cca 10-12 mm). 
 Přesto odborná komise MMO doporučila, jako dodatečné ochranné opatření, 
realizovat clonící mikropilotovou stěnu mezi stěnou hotelu a stavební jámou (obr. 2). Autoři 
příspěvku proto realizovali další matematické řešení, které mělo potvrdit nebo vyvrátit 
předpoklad o clonící stěně jako nejefektivnějším opatření pro omezení deformací základů. 
Výsledky modelu ukázaly (obr. 6, 7), že vliv clonící stěny je velmi problematický, protože: 
-  u horizontálních posunů může bez hřebíkování dna dojít dokonce ke zvětšení posunů na 

hodnotu až cca 16 mm (obr. 7) 
-  u svislých posunů je efekt samotné clonící stěny velmi nízký, protože max. velikost sednutí 

dosahuje prakticky stejné velikosti jako v případě nezpevněného dna jámy (obr. 5, 6). 
Efekt clonící stěny je největší a projevuje se pouze v kombinaci se zpevněním dna, kdy 
dochází ke snížení výpočtového svislého posunu na hodnotu cca 1 mm (obr. 6). 
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Výsledky měření (INSET) prakticky tento závěr plně potvrzují, realizace stavební jámy i 
šikmé štoly východu z kolektoru proběhla bez mimořádných událostí a konstrukce hotelu 
Imperial neutrpěla prakticky žádná poškození. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 2 

I

1:50
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obr. 3 
Pohled na paženou stěnu přiléhající k obvodové stěně hotelu 

(vlevo východ z kolektoru) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 4 
Pohled na ústí východu z kolektoru ve stavební jámě před začátkem ražení 
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obr. 5  
Průběh vertikálních  posunů ve středu základu hotelu Imperial (bez clonící stěny) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 6  
Průběh vertikálních posunů středu základu hotelu Imperial se clonící stěnou 

 
 

s vlivem 
hřebíkování dna 

(max. –7 mm) 

bez hřebíkování
dna 

(max. –10 mm)

cca 1 mm 
 (s hřebíkováním dna) 

cca 10 mm  
(bez hřebíkování dna jámy) 
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Obr. 7 Průběh horizontálních posunů středu základu hotelu Imperial se clonící stěnou 

 
 
 
 
 
 
 
 

cca 16 mm 
(bez hřebíkování dna) 

cca 1 mm 
(s hřebíkováním dna) 
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OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY 

STARTOVACÍ TĚŽNÍ ŠACHTY Š51, PRO MIKROTUNELOVACÍ ŠTÍT 

ISEKI, S PŘENOSEM TLAČNÉ SÍLY DO ZEMNÍHO MASÍVU PŘES 

TYČOVÉ MIKROPILOTY TITAN 
 

Abstract: 
Předmětná těžní šachta byla realizována v rámci stavby „Rozšíření kanalizačního 

systému města Ostravy – Kanalizační sběrač D – Stará Bělá“. Situována je v úseku šachet  
Š46–Š53 na ul. Smyčkova, realizovaném bezvýkopovou technologií výstavby, 
mikrotunelovacím štítem ISEKI. V době výstavby plnila, těžní šachta Š51, funkci 
obousměrné startovací šachty (Š51–Š48, Š51–Š53). Šachta byla realizována v kruhovém 
profilu proměnného průměru (∅3,3÷4,0), do konečné stavební hloubky 11,15 m. V úrovni dna 
byly realizovány krátké rozrážky ve směru trasy protlaku a přenos tlačné síly do zemního 
masívu byl realizován přes tyčové mikropiloty TITAN. 

 
Úvod 

Předmětná těžní šachta byla realizována v rámci stavby „Rozšíření kanalizačního 
systému města Ostravy – Kanalizační sběrač D – Stará Bělá“. Situována je v úseku šachet  
Š46 – Š53 na ul. Smyčkova, kde je trasa kanalizace vedena místním morfologickým hřbetem, 
v hloubce cca. 4÷10 m pod úrovní terénu. Výstavba předmětného úseku kanalizačního 
sběrače byla provedena firmou Subterra, a.s., bezvýkopovou technologií výstavby, s využitím 
mikrotunelovacího štítu s drtící hlavou (firmy ISEKI). Těžní šachta Š51 plnila funkci 
obousměrné startovací šachty (Š51–Š 48, Š51–Š53) a v def. stavu byla využita pro realizaci 
lomové revizní kanalizační šachty, s monolitickou ž.b. komorou. Šachta byla realizována v 
kruhovém profilu proměnného průměru (∅3,3÷4,0), do konečné stavební hloubky 11,15 m. 
V úrovni dna byly realizovány krátké rozrážky ve směru trasy protlaku a přenos tlačné síly do 
zemního masívu byl realizován přes tyčové mikropiloty TITAN. 

 
Základní údaje, prostorové nároky, situování těžní šachty 

Šachta Š51 je situována v prostorově náročných podmínkách křižovatky na  
ul. Smyčkova, nad objektem RD č.p.521. Stísněné prostorové možnosti na ul. Smyčkova a 
morfologie území značně limitovaly prostorové podmínky realizace kanalizačního sběrače a 
samotné těžní šachty. 

S ohledem ke stávajícímu situování inženýrských sítí v prostoru ústí šachty, 
prostorovým nárokům technologie ražby, půdorysnému tvaru def. monolitické komory, 
hloubce těžní šachty a geotechnickým poměrům, vyžadovala realizace těžní šachty Š51, návrh 
atypického technického řešení realizace, k běžné technologii výstavby těžních šachet. 

V daném případě jde o realizaci náročného stavebního díla, které klade zvýšené nároky 
na zajištění stability výlomu, dimenzi pažící kce., technologii realizace a technologickou 
kázeň při výstavbě. Klíčovým problémem návrhu pažící konstrukce a technologie výstavby 
byla geometrie těžní šachty a geologické poměry zemního prostředí. Zemní prostředí tvoří 
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vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy 
čočkami písků a siltů. 

 
Postup projekčních prací, optimalizace navržené technologie realizace, 
tvarového a konstrukčního řešení 

Při zpracování projektové dokumentace těžní šachty Š51 bylo v prvním kroku 
provedeno posouzení několika možných technických variant řešení, s následnou optimalizací 
technologie realizace těžní šachty Š51, z hlediska jejího tvarového a konstrukčního řešení. 

Posuzovány byly varianty řešení těžní šachty v kruhovém a polygonovém půdorysném 
profilu. Variantně byla posouzena technická řešení realizace těžní šachty Š51, jak 
v jednotném, tak v proměnném půdorysném profilu. 

 
Realizace v jednotném půdorysném profilu vně monolitické komory: 
- převrtávaná pilotová stěna, realizovaná v kruhovém, popř. polygonovém profilu. 
- Larssenová stěna, realizovaná v polygonovém profilu. 
- horizontální rámy, realizované v polygonovém profilu. 
- výztužné prstence z důlní ocelové výztuže, v kruhovém profilu. 
 
Realizace těžní šachty v jednotném profilu je z hlediska stabilitního optimální. Odpadají 

zvýšené nároky na stabilizaci výlomu a pažící kce. v prostoru přechodové části. Realizace 
těžní šachty, v jednotném půdorysném tvaru po celé hloubce, který respektuje půdorysný tvar 
monolitické komory a prostorové nároky technologie ražby, však nutně vyžadovala realizaci 
přeložek všech stávajících inženýrských sítí (voda, plyn, elektro). Při daném půdorysném 
řešení navíc ústí těžní šachty vystupovalo z obecního pozemku EN 606 a zasahovalo do 
pozemku sousedního. 

Z hlediska prostorových možností bylo od realizace těžní šachty v jednotném 
půdorysném profilu ustoupeno. Dále byla řešena realizace těžní šachty s minimalizovaným 
profilem v úrovni terénu (zaústění šachty), s následným přechodem do rozšířeného profilu, 
který umožní realizaci monolitické komory revizní šachty a zároveň bude respektovat 
prostorové potřeby technologie ražby. 

 
Realizace v proměnném půdorysném profilu: 
- realizace šachty v kruhovém profilu, se zaústěním v minimalizovaném profilu  

∅ 3,3 m a následným přechodem do profilu cca. ∅ 6,0 m, který respektuje půdorysný 
tvar monolitické komory a prostorové nároky technologie ražby. 

- realizace šachty v kruhovém profilu, se zaústěním v minimalizovaném profilu  
∅ 3,3 m a následným přechodem do profilu ∅ 4,0 m, s křídelními rozrážkami 
v dnové části šachty, situovanými do směru realizovaných ražeb. Půdorysný rozměr 
šachty a křídelních rozrážek respektuje požadavky technologie a půdorysný rozměr 
monolitické komory. 

 
Realizace těžní šachty s dnovou částí v def. světlém profilu ∅ 6,0 m, klade vysoké 

nároky na zajištění stability výlomu a to především v její přechodové části. Pro realizaci je 
nezbytně nutné zajistit stabilitu výlomu šachty v předstihu hloubení. V daném případě bylo 
rozhodnuto o realizaci těžní šachty pod ochranou tryskové injektáže, která byla z hlediska 
stabilitního a technologického zhodnocena jako optimální. Zhotovitelem však byla realizace 
těžní šachty pod ochranou tryskové injektáže zamítnuta z hlediska ekonomického.  

 
Po zhodnocení jednotlivých variant řešení, prostorových nároků, návaznosti na přilehlé 

inženýrské sítě, stavební objekty a pozemky a zvážení technologických možností realizace 
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jednotlivých variant, s ohledem na předpokládané geologické a geotechnické poměry 
v lokalitě stavby, bylo rozhodnuto o realizaci těžní šachty v kruhovém půdorysném tvaru, 
v základním profilu ∅ 3,3 m, s přechodem do profilu ∅ 4,0 m, doplněného křídelními 
rozrážkami. 

 
Technické provedení, dodatečná stabilizační opatření při výstavbě 

Těžní šachta Š51 byla navržena a realizována ve stabilitně optimálním kruhovém 
půdorysném tvaru, v základním profilu ∅ 3,3 m, s přechodem na ∅ 4,0 m. V prostoru dna byly 
realizovány křídelní rozrážky, situované ve směru realizovaných ražeb (Š51-Š48 a  
Š51-Š 53). Rozrážky jsou podkovovitého tvaru, v geometrickém rozměru světlé výšky 4,1 m 
a šířky 2,3 m. Definitivní světlá hloubka šachty (úroveň upraveného ž.b. dna) je 10,65 m p.ú.t. 

Ústí šachty (0÷5 m p.ú.t.) bylo realizováno v minimalizovaném profilu ∅ 3,3 m, 
z hlediska návaznosti na vedení stávajících inženýrských sítí. Zároveň však umožnilo spuštění 
technologických částí protláčecí soupravy do prostoru šachty. Rozšířený půdorysný rozměr 
šachty ∅ 4,0 m, byl v úrovni dna doplněn realizací křídelních rozrážek, které respektovaly 
potřeby technologie, v návaznosti na navrženou trasu kanalizačního sběrače a zajistily 
realizaci monolitické komory revizní šachty Š51. 

Těžní šachta Š51 byla provedena, v důlní ocelové výztuži, s plným pažením pažinami 
UNION 908/3. Rozrážky byly realizovány do hloubky cca. 1,1 m, taktéž v důlní ocelové 
výztuži, s plným pažením pažinami UNION 908/3. V prostoru komory šachty (∅ 4,0 m) a 
rozrážek byla primární důlní ocelová výztuž doplněna stříkaným betonem SB 20,  
min. tl.0,25 m na svařovanou síť ZS. 

Rozetnuté části výztužných prstenců, situované vně profilu rozrážek, byly stabilizovány 
kotvenou výměnou (tyč U300, ukotvená tyčovými kotvami TITAN 40/20, dl. 8,0 m). 
S ohledem ke štíhlosti profilu rozrážek bylo, pro zajištění stability výztužné kce., nutné 
realizovat dodatečné podchycení svislých boků ostění. Z prostorových důvodů bylo 
podchycení navrženo a realizováno horizontálními kotvenými prahy (kotvení tyčovými 
kotvami TITAN 30/11, dl. 6,0 m), které zajistily volný manipulační prostor v místě rozrážek 
(rozpěry byly v kolizi s razícím štítem a následně monolitickou komorou revizní šachty). 

Dno těžní šachty bylo upraveno monolitickou ž.b. deskou z betonu pevnostní tř. B 20, 
tl. 0,25 m, vyztuženou u obou povrchů sítí KARI 150x150x8. Ž.b. deska byla uložena na 
podkladním betonu a hutněném štěrkovém polštáři. 

 
Pro zajištění celkové stability těžní šachty a jejího okolí bylo bezpodmínečně nutné 

realizovat řádné zajištění ústí šachty, v celém prostoru nad přechodovou částí a samotné 
přechodové části. Rozhodujícím faktorem byla stabilizace výztužných prstenců ve svislém 
směru (zamezení jejich sesunutí při realizaci přechodové části). Na tuto skutečnost projekt 
reagoval návrhem nutných stabilizačních opatření a dodatečných opatření, o jejichž realizaci 
bylo rozhodnuto v rámci autorského dozoru. 

V úrovni terénu byla provedena roznášecí ocelobetonová patka, na kterou byly postupně 
přes těžké rozpínky zavěšovány výztužné prstence. Ty byly řádně klínovány a dotaženy 
k výlomu. Zároveň byly výztužné prstence podchycovány (přes těžké rozpínky), zaráženými 
(popř. zavrtávanými) Roxory R20. S ohledem k návaznosti ústí šachty na stávající inženýrské 
sítě nebylo možné v úseku 0÷3,0 m realizovat podchycení výztužných prstenců zaráženými 
Roxory. V úrovni -3,0 m byla jejich funkce nahrazena realizací kotvené patky, 
z injektovaných kotev TITAN dl. 3,0 m. Nad pronikovou částí (-6,0 m) byla realizována 
druhá, stabilizační kotvená patka z injektovaných kotev TITAN 30/11 dl. 3,0 m, přes dvojici 
výztužných prstenců. 

Zajištění stability výlomu v přechodové části bylo realizováno ochranným límcem 
z Roxorů R20, zarážených do předpolí hloubení po celém obvodu šachty. 
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Pro zajištění plné aktivace pažení, minimalizaci rozvolnění zemního okolí (plošná 
stabilizace výlomu), zamezení degradace jílového výlomu a definitivní stabilizaci výztužných 
prstenců ve svislém směru, byla realizována výplňová tamponáž volného meziprostoru za 
pažinami Union cementovou směsí (popř. řídkou cementovou maltou).  

Zajištění výlomu rozrážek realizací hnaného pažení pažinami Union z prostoru šachty 
bylo v daných podmínkách technicky obtížně realizovatelné (kolize s výztužnými prstenci a 
pažením Union). V rámci autorského dozoru bylo rozhodnuto o zajištění výlomu ochranným 
límcem ze zarážených Roxorů R20, dl. 2,0 m (rozteč max. á 0,3 m), do předpolí ražby po 
celém obvodu rozrážek. V případě potřeby byly tyče Roxor doplněny stabilizačním nástřikem 
SB 20, na svař. síť. 

 
Přenos tlačné síly od tlačné soupravy do zemního masívu  

Přenos tlačné síly, od tlačné stanice protlačovací soupravy, do zemního prostředí byl 
realizován přes: 

• opěrnou (roznášecí) desku tlačné stanice 
• ocelový roznášecí rošt z tyčí U300, osazený do hlav mikropilot, zavázaných do 

monolitických ž.b. bloků 
• horizontální injektované tyčové mikropiloty Titan 40/16, vyvedené přes ostění 

do profilu šachty, se stabilizací hlav mikropilot jejich obetonováním 
 
Mikropiloty byly realizovány v počtu 6 ks pod opěrnou deskou tlačné stanice. 

Situovány byly ve dvou svislých řadách, v počtu 3 ks / řadu. Injektážní tyče byly osazeny 
vrtací korunkou ∅ 0,115 m. po dovrtání na konečnou délku byla provedena injektáž kořene 
PUR, min. tlakem 5 MPa. Min. požadovaný průměr proinjektovaného kořene byl ∅ 0,15 m. 

Mikropiloty byly realizovány v konstrukčních délkách dl.7,0 m (délka mikropiloty za 
ostěním šachty v zemním prostředí). Hlavy mikropilot byly vyvedeny do prostoru šachty, na 
min. délku 0,5 m (kratší řada) a osazeny roznášecími deskami 150x150x10 mm, situovanými 
u obou povrchů betonového bloku. Na hlavy mikropilot byl osazen ocelový roznášecí rošt  
(U 300) a v prostoru šachty byly volné hlavy mikropilot stabilizovány obetonováním. Hlavy 
mikropilot byly zavázány do monolitických ž.b. bloků z bet. B20, vyztužených sítí KARI. Pro 
odclonění ostění šachty od přídavného přitížení tlačnou silou, byly betonové bloky v celé 
ploše styku oddilatovány od ostění šachty, vložením polystyrénové vložky tl. 50 mm.  

Při samotné realizaci protlaku v úseku mezi šachtami Š51÷Š48 byly v profilu ražby 
zastiženy polohy tvrdého jílu, které výrazně zpomalily denní postup (2 m/den, v běžných 
podmínkách cca. 10 m/den) a zvýšily nároky na max. hodnotu tlačné síly dosaženou při 
realizaci. Při realizaci předmětného stavebního úseku, celkové stavební délky cca. 90 m, byla 
vrcholově využita max. tlačná síla protláčecí soupravy 300 tun, která představuje zatížení  
50 tun / 1 mikropilotu. Tato hodnota zatížení je v daném zemním prostředí a s ohledem k 
únosnosti tyče TITAN 40/16 (Fu = 52,5/1,5 = 35 tun) nereálně vysoká. Zemní okolí těžní 
šachty, v místě osazení tlačné stanice tvořily tuhé až pevné jílovité zeminy. Tlačná souprava 
byla dodatečně přikotvena injektovanými, předepnutými kotvami TITAN 30/11, dl. 3,0 m, do 
monolitické ž.b. desky, v prostoru dna těžní šachty. 

Tímto opatřením byla tlačná síla přenášená do horizontálních mikropilot redukována. 
Vlivem ukotvení tlačné stanice dosahovala reálné hodnoty cca. 200 tun, která představuje 
zatížení 33 tun / 1 mikropilotu < Fu = 52,5/1,5 = 35 tun.  

 
Závěr 

Postup výstavby probíhal v souladu s požadavky projektové dokumentace, zpracované 
firmou Geoengineering, spol. s r.o. ve stupni RDS. V rámci autorského dozoru projektanta na 
stavbě byl pracovní postup výstavby průběžně kontrolován a operativně upřesňován. Pozitivní 
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stabilizační funkci provedených opatření dokládá realizovaný monitoring přilehlého objektu 
RD č.p. 521 (ve vzdálenosti cca. 9,0 m od osy šachty), prováděný firmou Inset s.r.o. Na 
objektu RD byly zaznamenány minimální hodnoty svislých deformací, pohybující se 
v hodnotách 0÷5 mm. S ohledem k náročnosti realizovaného stavebního díla, ověřená hodnota 
svislých deformací dokládá kvalitní zvládnutí realizace těžní šachty, s vysokými nároky na 
stabilizaci výlomu, dimenzi pažící kce. a technologickou kázeň při výstavbě. 

Přenos tlačné síly od tlačné soupravy do zemního masívu, soustavou horizontálních 
tyčových mikropilot situovaných za opěrnou deskou tlačné stanice, v kombinaci s ukotvením 
tlačné stanice do monolitické ž.b. desky dna stavební šachty, zajistil po celou dobu realizace 
protlaku stabilitu tlačné stanice jak v horizontálním, tak vertikálním směru a zároveň zajistil 
odclonění ostění těžní šachty, na kterém se neprojevil nepříznivý vliv přitížení tlačnou silou. 
V průběhu realizace protlaku byly ověřeny deformace betonových bloků v hlavách 
mikropilot, pouze ve směru osy protlaku. Tyto deformace řádově dosahovaly hodnot 
v intervalu 5÷10 mm. 
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INNOVATIVE SLOPE STABILISATION BY USING  
ISCHEBECK TITAN SOIL NAILS  

 
  
 
New anchor techniques – basics 

TITAN Drill- and Injection Anchors could be used as soil nails to EN 14490 and are also 

suitable for use as anchors and rock bolts to DIN 21521, or micropiles to DIN 4128, EAU E 

28, DTU-13 micropieux Type IV and EN 14199 Micropiles. 

 

TITAN injection anchors consist of a continuously threaded, hollow reinforcing tendon which 

acts as the load carrying steel member. This is encapsulated within a grout body of furnace 

cement with a minimum strength of 25 N/mm² (B25), which allows the transfer of both 

tensile and compressive forces, by the friction of the threaded tendon, the grout body and the 

soil. 

 
The schematic structure of a TITAN Soil Nail  
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GROUT BODY DIAMETERS: 
D≥ 2,0 x d for medium + coarse cobbles  
 1,5 x d for sand and gravely sand  
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 1,0 x d for weathered sandstone, phylitte, slate 
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> 20 mm to EN 14490 
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   dk 

shotcrete 
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slip lane 
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The new reinforced tendon consist of a steel tube which is continuously threaded and  
composed of fine grain structural steel 
 

The threaded tendon acts as the drill rod, the reinforced tendon and the injection tube. The 

hollow tendon has more favourable values in static conditions compared to a solid bar of the 

same cross-sectional area, with regard to bending, shear resistance and bond friction.  

The continuous thread, (to DIN 488) allows you to cut and couple any length required on site. 

Various drill bits are available to suit different ground conditions  which may be experienced 

on site. 

The grout body interacts with the surrounding ground producing friction at the ground/grout 

interface, and offers corrosion protection. Centralising spacers are placed before every 

coupling nut to ensure a regular grout cover of a minimum 20 mm. Tension and compression 

loads are transferred from the tendon into the grout body and the ground.  

TITAN Soil Nails and Micro Piles generate excellent shear bond with the ground and allow 

the safe working load deformation at the pile head to be calculated to less than 5 mm. 

 

The sketch on the right side shows an excavated grout 

body. Here the threaded tendon, 20 mm grout cover, 

the filter cake and the improved ground conditions can 

be seen.  

 

A longitudinal section of a grout body shows regular, 

fine cracks within the hardened cement paste, the cracks are directed away from the ribs of the 

tendon.  

 
 
A typical TITAN Soil Nail is described as follows:   
 
TITAN 30/11 with 320 kN ultimate load. 
 
TITAN = trademark of the company Friedr. Ischebeck GmbH 
30  = outside diameter in mm 
11  = inside diameter in mm 
 
For slope stabilisation mostly TITAN 30/11 to TITAN 40/16 are used depending on the load 
requirements. Nine different tendon sizes are available, with safe working loads ranging from 
100 to 3000 kN: 
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pile type  30/16 30/14 30/11 40/20 40/16 52/26 73/53 103/78 103/51 130/60
Nominal            
outside diam. Mm 30 30 30 40 40 52 73 103 103 130 
Nominal             
Inside diam. mm 16 14 11 20 16 26 53 78 51 60 
Ultimate load kN 220 260 320 539 660 929 1160 1950 3460 7940 
Yield point kN 180 220 260 430 525 730 970 1570 2750 5250 
Yield stress T0,2 N/mm² 470 610 580 590 590 550 590 500 500 550 
Cross section (A) mm² 382 395 446 726 879 1337 1631 3146 5501 9540 
Weight kg/m 3,0 3,1 3,5 5,6 6,9 10,5 12,8 24,7 43,4 75,0 
thread left hand/            
right hand  left left left left left right right right right right 
lenghts m 4 3/4 2/3/4 3 3 3 3 3 3 3 

 
 
TITAN Injection anchors are installed without casing in one step operation using a rotary 

percussive drilling hammer and a cementitious grout which cures and stabilises the annulus; 

No vibration is experienced and noise is kept to within regulations. 

 

The flushing and supporting fluid is a cementitious paste consisting of portland cement with a 

water to cement ratio (W/C) ~ 0,7. By using a typical flushing pressure of approx. 15 bar the 

water flow evacuates leaving a filter cake which stabilises the drill hole. The filter cake is also 

known as “primary injection”, this improves the bond friction between the grout body and the 

soil, as the cement interlocks itself with the soil.  

Rotary percussive drilling with cement improves the soil, as it acts like a concrete vibrator. 

Delft Geotechnics determined that the soils properties where improved by approximately 

30%.  

 

By improving both the soil conditions and the pore water pressure by grouting, around the 

drill hole, the grout body diameter (D) can be calculated as follows: 

 

D > 2,0 x drill bit diameter for medium and coarse cobbles 

 1,5 x drill bit diameter for sand and gravel sand 

 1,4 x drill bit diameter for cohesive soil (clay, marl) 

 1,0 x drill bit diameter  for weathered sandstone, phylitte, slate 

 

Grouting with a water cement ratio of W/C = 0,4 without water surplus, the grouting pressure 

should increase to a minimum 10 bar, according to the ground. The increase in pressure 
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without a packer is explained by,  the rapid curing of particles within the hardened cement 

and the filter laws of Darcy.  

We would like this grouting technique to be known as “dynamic grouting”  the opposite to 

“static grouting” as with a cased drilling technique. Dynamic grouting is not a new 

development; it is  known by drillers as “drill settles”. 

 

Fresh cement paste is repeatedly injected into the hardening cement to integrate and improve 

the interface between the cohesive soil and the post-grouted cement. If the correct grouting 

pressure is used, enough bond friction will be developed. The grouting pressure is continually 

recorded for quality assurance, according to DIN ISO 9001. 

 

 

Simple corrosion protection and the development of crack-width limitation 

 

Soil nails as well as micropiles generally have developed from smooth tendons to 

ribbed/threaded tendons; same as reinforced steel. 

The pitched thread along the length of TITAN injection anchors complies to DIN 488.  

 

fR =  height of ribs 

     distance of ribs 

 

for example:  fR =   1,7 mm = 0,13 for TITAN 30/11 

        13 mm 

 

The related thread surface 0,13 is very close to the optimised value of 0,15 for reinforced 

steel. Consequently an optimal friction value is given by such steel. The optimal bond limits 

the crack-width to less than 0,1 mm. 

 

TITAN soil nails and micropiles, through the ribs create equal crack distribution in the 

hardened cement paste. Crack width measurements where carried at Technical University 

Munich.  

Excavated grout bodies, reinforced with TITAN 30/11 injection anchors, were tensioned to 

1,25 times their working load. The crack widths measured where found to be consistently 

under the allowable value of 0,1 mm according to DIN 1045/18.6.5 and Eurocode EC 2.  
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Thus, the grout encapsulating the tendon can be considered as an impermeable form of 

(simple) corrosion protection, it is important to maintain a grout cover of a minimum of 25 

mm for permanent soil nails as required by the EN 14490 (Soil nailing) Annexe A.4.3.5. 

 

 

TITAN Soil Nails for stabilisation of railway embankments 

 

Soil nailing is used to improve the stability of railway embankments without substantial 

disturbance to the landscape or the vegetation of the embankment slope being necessary. 

Self-drilling nails are installed in the embankment in an approx. 2.5 x 2.5 m grid. The nails 

can be drilled either from the embankment crest or from the embankment toe, using 

excavator-mounted drilling attachments.  

The nails penetrate any possible slip surfaces and tie potential slip bodies to the stable 

subsurface. They terminate in the slope, without head plates or similar devices, and are not 

visible once work is complete. The method is used e.g. for the stabilisation of 20 

embankment slopes on the route Erfurt - Chemnitz, where approx. 70,000 running metres of 

TITAN 30/11Soil Nails were installed within just a few months. For the detailed report please 

do not hesitate to contact Friedr.Ischebeck GmbH. 

 

 
    Fig.1 Installing nails from the embankment crown 
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TITAN Soil Nails for stabilisation of cuttings of road constructions 

 

As new member of the European Community Slovakia and Poland have launched last 

year the construction of an express route between Katowice and Zilina. In Zwardon, it 

is the Polish side of the border between the two countries, TITAN Soil Nails were 

used to secure the cuttings of the wall.  

The height is up to 25 meters and secured by a shotcrete wall with 250mm thickness.  

 

Fig.2 Secured shotcrete wall by TITAN Soil Nails  

 

The total amount of soil nails was about 1600 pieces with  more than 20.000 meters of 

TITAN 30/11, TITAN 40/20 and TITAN 40/16 with safe working loads of 150kN to 

300kN. The lengths  of the soil nails were from 6-24 meters in a grid of 1,50 x 1,50m. 

 

This infrastructure project included the construction of a bridge for local traffic. The 

bridge bearing was build the same time as the stabilisation of the high wall. Therefore 

the foundation of the bridge was build by 10 TITAN Micropiles 73/53 with a safe 

working load of 554kN.  
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Fig.3 Micropiles TITAN 73/53 for bridge foundation 

 

 

Fig.4 Installed bridge 
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ČD, SANACE SESUVU ŽELEZNIČNÍHO NÁSPU 1. TK TRATI 

CHOMUTOV – CHEB, KM 186,690 – 186,730 
 
Abstract:  
      The goal of published article is a presentation of a possible rehabilitation method for a 
high railway earth embankment without a need of taking it apart and its repeated construction. 
We would like to present the actual case where based on complex analysis we designed and 
subsequently implemented the rehabilitation of a railway embankment of the Chomutov – 
Cheb railway line, located in between 186.690 – 186.730 km. The rehabilitation was 
composed of gravel pads, sub-horizontal nails, reinforcement of an earth slab with an 
application of a cellular confinement system. 
 
Anotace:       
   Cílem publikovaného článku je prezentace možného způsobu sanace vyšších drážních 
zeminových násypů bez nutnosti jejich rozebírání a opětovného budování. Chceme představit 
konkrétní případ, kdy na základě komplexní analýzy jsme navrhli a následně realizovali 
sanaci drážního násypového tělesa na železniční  trati Chomutov – Cheb, km 186,690                    
– 186,730 pomocí štěrkových tamponů, subhorizontálních zeminových hřebíků a armované 
zeminové desky s použitím geobuněčného systému.    
 
 
I. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
      Dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať v řešeném úseku sesuvu v km 186,690 – 
186,730 prochází na náspu výšky cca 12,0 – 12,2 metrů o generelním sklonu severozápadního 
svahu náspu max. cca 42° při koleji č. 1 a cca 32° jihovýchodního svahu při koleji č. 2. 
V uvedeném úseku dochází k prosedání konstrukčních vrstev násypu s poklesovou kotlinou 
min. poloměru cca 10 metrů v úseku trati km 186,698 - 186,718. Celkový pokles kolejového 
roštu koleje č. 1 od původní nivelety dosáhl už hodnoty 1,1 metru v délce až cca 14 metrů. 
Nejvyšší hodnota poklesu ymax = 1,1 m je registrována v km 186,705 přímo nad zděným 
propustkem. Před sanací bylo nutné periodicky provádět strojní podbíjení kolejí v intervalu  
až 4x ročně. Geotechnický průzkum ( Ing. Ondrášek, UNIGEO a.s., duben 2004 ) ověřil 
geologickou skladbu drážního násypového tělesa a podloží rostlého terénu v zájmovém úseku 
trati. V sesuvné oblasti byly provedeny celkem 4 průzkumná díla  ( 2x vrt a 2x dynamická 
penetrace ), z nichž byla ověřena a odvozena celková geologická skladba řešeného území.       
Kvartérní pokryv rostlého terénu pod násypem je na bázi průzkumných sond tvořen 
sprašovými hlínami charakteru zdola jílu středně plastického, symbolu CI(F6), pevné 
konzistence v hloubce 7,2 metru ( vrt V-2 ), přičemž jejich báze nebyla zastižena. V nadloží 
byly ověřeny spraše charakteru jílu písčitého, symbolu CS(F4), tuhé konzistence ( Ic = 0,81, 
Sr = 0,92 ) – vrt V-1; Ic = 0,95, Sr = 0,95 – vrt V–2 ) s hloubkovým dosahem 7,2 metru 
v rostlém terénu podloží. V nadloží byly  ověřeny eluviální sprašové hlíny charakteru jílu 
středně plastického, symbolu CI(F6), tuhé, od hloubky 2,3 metru pevné  konzistence, na své 
bázi, ve vrtu V-2, spraše charakteru až jílu extrémně plastického, symbolu CE(F8), pevné 
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konzistence ( Ic = 1,01 – vrt V-2 ). Tyto sedimenty dosahují hloubky 3,7 metru v celkové 
mocnosti 3,0 metru ( vrt V-2 ). Zeminové těleso rostlého terénu je shora uzavřeno humózními 
hlínami charakteru hlíny středně plastické, symbolu O/MI (F5), tuhé konzistence, 
s rostlinnými zbytky v mocnosti 0,7 metru. Vrt V-1 ověřil v rostlém podloží násypového 
tělesa polohy eluviálního spraše charakteru jílu vysoko plastického, symbolu CH(F8), tuhé 
konzistence ( Ic = 0,60, Sr = 0,98 – vrt V – 1 ) v hloubkovém dosahu 18,0 metru – vztaženo 
k vrtu V-1 s ústím vrtu na úrovni báze pražců kolejového roštu; 402,6 m.n.m., B.p.v. ). Báze 
těchto sedimentů nebyla vrtem zastižena.  
 
      Geologické konstrukční vrstvy drážního násypového tělesa byly ověřeny a odvozeny 
průzkumným vrtem V-1 a dynamickými penetračními sondami P-1 a P-2. Báze násypového 
tělesa je tvořena pelitickými zeminami charakteru jílu středně plastického, symbolu Y/CI(F6), 
měkké až tuhé konzistence s bází v hloubce 12,1 metru v mocnosti vrstvy 4,2 metru. Ve vrtu 
V-1 byly v tomto hloubkovém intervalu zastiženy i proplástky šedého jílu písčitého, symbolu 
Y/CS(F4), tuhé konzistence v hloubce 10,6 – 10,9 metru s místním výskytem zaoblených zrn 
křemene velikosti do 5-ti cm a dále zastiženy i proplástky jílu vysokoplastického, symbolu 
Y/CH(F8), tuhé konzistence v hloubce 7,8 – 8,0 metru.  V nadloží byly zastiženy polohy jílu 
písčitého, symbolu Y/CS(F4), měkké až tuhé konzistence, mocnosti 2,9 metru s hloubkovým 
dosahem 7,9 metru. Báze této vrstvy v mocnosti 0,2 metru se vyznačuje hrubozrnější 
psamitickou složkou materiálu. V hloubce 4,8 – 5,0 metru byla zastižena kolektorová 
konstrukční geologická vrstva charakteru písku špatně zrněného, symbolu Y/SP(S2), středně 
zrněného, vlhkého v mocnosti 0,2 metru. V hloubkovém intervalu 3,7 – 4,8 metru byla 
ověřena vrstva jílu písčitého, symbolu Y/CS(F4), tuhé konzistence ( Ic = 0,59, Sr = 0,93 a Ic = 
0,65, Sr = 1,0 ). V nadloží byly ověřeny psefitické geologické vrstvy charakteru zdola štěrku 
hlinitého, symbolu Y/GM(G4) s hlinitou frakcí měkké konzistence, středně až hrubozrnného, 
vlhkého, v mocnosti vrstvy 0,6 metru a hloubkovém dosahu 3,7 metru a výše pak vrstva 
štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, symbolu Y/G-F(G3) s jemnozrnnou frakcí tuhé 
konzistence, v mocnosti 1,1 metru s hloubkovým dosahem 3,1 metru.             
 
      Sanační a konstrukční vrstvy železničního spodku a svršku jsou zdola tvořeny štěrky 
s příměsí jemnozrnné zeminy, symbolu Y/G-F(G3), na bázi, v hloubkovém intervalu  1,2 – 
2,0 m byla makroskopicky popsána jemnozrnná příměs měkké konzistence, v hl. intervalu 0,3 
– 1,2 metru, konzistence tuhé. Kolejové lože je tvořeno štěrkem špatně zrněným, symbolu 
Y/GP(G2), bez znečištění. s ostrohrannými zrny velikosti do 7 cm, v mocnosti cca 0,3 metru. 
 
 
II. PROJEKT SANACE A STABILIZACE DRÁŽNÍHO NÁSYPOVÉHO TĚLESA 
      Na podkladě výsledků provedených prací geotechnického průzkumu a opětovné 
rekognoskace zájmové oblasti je způsob sanace a stabilizace násypového tělesa v úseku trati 
km 186,690 – 186,730 s ohledem na geotechnický problém směrové a výškové nestability 
nivelety koleje č. 1. rozdělen do těchto sanačních objektů:  
 
ad 1) Povrchové odvodnění, oprava propustku a organizace povrchových vod 
 
      Na základě závěrů z opakovaně provedené rekognoskace, kde byly hodnoceny 
hydrologické a hydrogeologické poměry i celkový stav povrchového odvodnění zájmové 
oblasti, bylo provedeno povrchového odvodnění svážného území při patě jihovýchodního 
svahu drážního násypového tělesa a taktéž opraveno odvodnění za propustkem za 
severozápadním svahem drážního tělesa.  
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      Byly realizovány vystrojené povrchové odvodňovacích rýhy v celkové metráži 150 m 
v geometrickém uspořádání zaměřujícím se především na spolehlivé odvodnění paty svahu 
náspu a plošné svedení povrchových stojatých vod po spádu přes propustek za drážní těleso. 
Drenážní rýhy byly vyhloubeny do hloubky 0,8 metru, šířky 0,8 metru a vystrojeny na dno 
položenou nepropustnou fólií tl. 1 mm PENEFOL 750 v šířce pásu 1,4 metru. Na fólii byla 
položena částečně perforované drenážní trubka Flexibil DN 160. Odvodňovací rýha byla 
zasypána štěrkovým materiálem frakce 63/125 mm. Pro zamezení znečištění štěrkového 
vsypu byly stěny rýhy chráněny separační geotextilií FILTEK s min. gramáží 200 g/m2.  
 
      Svedené vody odvodňovacích rýh z jihovýchodní oblasti byly staženy do štěrkové 
odvodňovací sběrné jímky před propustkem v km 186,705. V projektované šířce 2,5 x 3,0 m 
sběrné jímky bylo provedeno odtěžení stávajícího materiálu s následným zplanýrováním 
povrchu upraveného terénu před propustkem a to tak, aby byl zajištěn spád dna jímky min. 
3% směrem k propustku s napojením povrchu na dno propustku. Jímka byla vystrojena 
nepropustnou fólií, která byla připevněna k vydlážděnému dnu propustku před jeho ústím. Na 
fólii byly položeny trubky frakce 63/125 mm v min. mocnosti 350 mm.  
       
ad 2) Konsolidační zpevnění násypového tělesa štěrkovými tampony 
 
            Na základě výsledků geotechnického průzkumu, kdy v násypovém drážním tělese 
byly průzkumnými díly ověřeny málo únosné, silně saturované materiály konstrukčních 
vrstev charakteru jílu písčitého, symbolu Y/CS až jílu vysokoplastického, symbolu Y/CH, 
měkké až tuhé konzistence bylo, pro eliminaci rozsáhlé oblasti čerpání smykové pevnosti 
násypového tělesa a podloží, provedeno konsolidačního zpevnění pomocí štěrkových 
tamponů ( pilot ). Dle rozsahu poklesové kotliny, na podkladě výsledků matematického 
modelování, byly provedeny štěrkové tampony průměru min. 200 mm v úseku trati                   
km 186,695 – 186,701 v délce úseku 6 metrů a km 186,709 – 186,725 v délce úseku                  
16 metrů v délkách pilot 13 metrů z pilotovací úrovně -1,2 metru pod stávající niveletou báze 
pražců kolejového roštu koleje č. 1. 
  
      V úseku trati nad propustkem v km 186,701 – 186,709 v délce úseku 8 metrů                 
byly provedeny štěrkové tampony zkrácené délky 6 metrů. 
 
Charakteristika štěrkových tamponů v úseku km 186,695 – 186,701 a km 186,709 – 
186,725: 

• počet řad štěrkových pilot: 3 řady 
• osová vzdálenost řad b1 = 1,5 metru  - řada 1. a  2., b2 = 2,0 m – 2. a 3. řada  
• vzdálenost pilot v každé řadě a = 1,1 metru ( šachovnicové rozmístění )                                           
• průměr vrtané, zapažené piloty: min. 200 mm, pr. vyplněného sloupce piloty 250 mm 
• délka jedné piloty: 13 metrů 
• celkový počet pilot v úseku: (22 m / 1,1) x 3 řady = 60 pilot 
• celková délka pilot v daném úseku: 60 pilot x 13 metrů = 780 metrů 
• plnění pilot: lomové drcené kamenivo frakce 0/32 mm 
• způsob hutnění: plnění po sloupcích výšky 0,5 m, vibrování min. 6x pěchem  

hmotnosti 266 kg pádem z výšky min. 0,4 m, energie plnění: ekvivalent 
modifikovaného PS.  
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Charakteristika štěrkových tamponů v úseku km 186,701 – 186,709: 
 
      V prostoru úseku trati nad propustkem lze navrhnout v délce úseku 8 metrů provedení 
zkrácených štěrkových konsolidačních tamponů délek 6 metrů a to ve dvou řadách v této 
specifikaci: 

• počet řad štěrkových pilot: 2 řady 
• osová vzdálenost řad b1p = 1,5 metru  - řada 1. a  2.  
• vzdálenost pilot v každé řadě a = 0,8 metru ( šachovnicové rozmístění )                                               
• průměr vrtané, zapažené piloty: min. 200 mm, pr. vyplněného sloupce piloty 250 mm 
• délka jedné piloty: 6 metrů 
• celkový počet pilot v úseku: (8 m / 0,8) x 2 řady = 20 pilot 
• celková délka pilot v daném úseku: 20 pilot x 6 metrů = 120 metrů 
• plnění pilot: lomové drcené kamenivo frakce 0/32 mm 
• způsob hutnění: plnění po sloupcích výšky 0,5 m, vibrování min. 6x pěchem 

hmotnosti 266kg pádem z výšky min. 0,4 m, energie plnění: ekvivalent 
modifikovaného PS. Ověření Edef,2 min. u 7 vyhotovených štěrkových pilot 
dynamickou penetrační zkouškou a zhlaví statickou zatěžovací zkouškou. Předpoklad 
min. Edef,2 = 60 – 70 MPa.   

 
      V celém řešeném úseku trati bude provedeno celkem 80 pilot s celkovou metráží 900 
metrů. Aplikací tamponů dojde ke změně napěťo-deformačního stavu materiálů v mezipolí, 
zhutněním bude zvýšeno horizontální napětí v dotčených materiálech, při změně bočního 
tlaku dojde k infiltraci vody do štěrkové výplně pilot s důsledkem předpokládaného snížení 
vlhkosti saturovaných materiálů geologických vrstev násypového tělesa. Funkce pilot bude 
umocněna působením štěrkové piloty jako plovoucího hlubinného základu, jenž by měl 
roznášet zatížení od přitížení kolejovým roštem přes armovanou zeminovou desku 
sanovaného žel. spodku.  
 
     Foto č. 1: Vrtná souprava HVS – 248 při provádění štěrkových pilot 
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ad 3) Stabilizace pražcového podloží a svahu násypu hřebíky TITAN 
 
      Pro zvýšení soudržnosti materiálů násypového zemního tělesa pod železničním spodkem 
bylo provedeno ztužení pomocí horizontálních hřebíků TITAN 30/16 mm pro zpevnění 
oblasti pražcového podloží v kritickém úseku km 186,698 – 186,719.    
      Zpevnění oblasti přímého pražcového podloží v násypovém tělese lze rozdělit podle 
geometrického uspořádání navrhované technologie hřebíků na celkem dva úseky v této 
specifikaci: 
 
Úsek km 186,698 – 186,712: 
      V tomto kritickém úseku, kde došlo k největším poklesům konstrukčních vrstev drážního 
násypu přímo nad propustkem byly provedeny horizontální hřebíky v celkem třech řadách nad 
sebou v této specifikaci: 

• délka hřebíku: lw = 8 metrů 
• typ hřebíku: svorníky TITAN 30/16 mm 
• svislé umístění hřebíku: v 1. řadě ( shora ) 0,5 m pod spodní úroveň sanovaného žel. 

spodku ( 0,5 m pod výztužní geotextilií ) 
• svislá rozteč I. a II. řady hřebíků 0,75 m a II. a III.  řady hřebíků 1 m 
• rozteč hřebíků v řadě: 0,75 m   
• celkový počet hřebíků v řadě: 14 m / 0,75 = 19 hřebíků 
• celková metráž hřebíků 1. řady: 19 hřebíků x 8 m = 152 metrů 
• úklon hřebíku od horizontály: -4°  a  -6° 
• technologie: systém ISCHEBECK, použití cementové zálivky z struskoportlandského 

cementu SPC 32,5R ( v:c = 0,55 – 0,6 ) 
• předpokládaná spotřeba cementové suspenze: cca 20 - 25 l/m hřebíku 

 
Úsek km 186,712 – 186,719: 
      V tomto úseku bylo provedeno zpevnění horizontálními hřebíky TITAN 30/16 mm ve 
dvou řadách nad sebou v těchto specifikacích: 

• délka hřebíku: lw = 8 metrů 
• typ hřebíku: svorníky TITAN 30/16 mm 
• svislé umístění hřebíku: v 1. řadě ( shora ) 0,5 m pod spodní úroveň sanovaného žel. 

spodku ( 0,5 m pod výztužní geotextilií ) 
• svislá rozteč I. a II. řady hřebíků 0,75 m 
• rozteč hřebíků: 1,0 m   
• celkový počet hřebíků v řadě: 7 m / 1,0 = 7 hřebíků 
• celková metráž hřebíků 1. řady: 7 hřebíků x 8 m = 56 metrů 
• úklon hřebíku od horizontály: -4° a  -6° 
• technologie: systém ISCHEBECK, případně použití cementové zálivky 

z struskoportlandského cementu SPC 32,5R ( v:c = 0,55 – 0,6 ) 
• předpokládaná spotřeba cementové suspenze: cca 20 - 25 l/m hřebíku 

 
      V celém řešeném úseku v km 186,698 – 186,719 bylo provedeno celkem 71 hřebíků 
s celkovou metráží 568 metrů.   
 
ad 4) Sanace a rekonstrukce železničního spodku a svršku 
 
      Geotechnickým průzkumem byly v drážním násypovém tělese ověřeny málo únosné 
konstrukční materiály, u kterých vlivem napětí od přitížení vlakovými soupravami dochází k 
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postupnému zatláčení s max. poklesem ymax = 1,1 metru. Pro vyřešení tohoto geotechnického 
problému byla, v kombinaci se zabudováním konzolidačních štěrkových tamponů a 
zpevněním horizontálními TITAN hřebíky, provedena sanace a rekonstrukce železničního 
spodku a svršku s použitím geobuněčného systému GEOWEB 200.   
 
      Vytvořením armované zeminové desky, jejímž hlavním ztužujícím prvkem je geobuňkový 
systém GEOWEB 200, vyplněný hutněným lomovým drceným kamenivem, dojde 
k významné redukci napětí od přitížení vlakovými soupravami. Mechanický účinek bočního 
sevření štěrkové výplně geobuňkového systému výrazným způsobem zvýší tuhost vrstvy, její 
přetvárné a pevnostní vlastnosti a přispěje k rovnoměrnému roznášení zatížení na větší plochu 
s eliminací nadlimitních hodnot diferenciálních deformací ( denivelace ) v linii kolejového 
roštu. Návrh byl proveden v této specifikaci: 
 
     Foto č. 2: Geobuněčný systém GEOWEB 200  - sanace pláně těl. žel. spodku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. STATICKÉ A STABILITNÍ POSOUZENÍ MATEMATICKÝM MODELEM MKP 
 
      Pro dosažení co nejvyššího stupně spolehlivosti navrhovaných objektů sanace                   
a stabilizace drážního násypového tělesa v řešeném úseku železniční trati km 186,690 – 
186,730 byly návrhy posouzeny a odvozeny z analytických výpočtů včetně vyšetření 
celkového napěťo – deformačního stavu tělesa variační metodou konečných prvků s využitím 
softwarového systému PLAXIS V8.2.  
 
      V rámci komplexního posouzení napěťo-deformačního stavu byly provedeny modelace 
v krocích s úvahou jednak varianty bez námi navrhované sanace a dále s variantou se 
zabudovanými sanačními objekty našeho návrhu.  
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Modelace I. varianty bez úvahy navrhovaných sanačních objektů  
 
      V první fázi byl modelován současný stav in situ bez aplikace sanačních objektů. V tomto 
kroku byl vyšetřen celkový napěťo-deformační stav s určením mechanismu porušení 
násypového tělesa vlivem plošného zatížení od vlakových souprav. Byly posuzovány 
především celkové deformace, jejich absolutní hodnoty, vektory deformací konstrukčních 
materiálů v násypovém tělese s následným porovnáním se skutečností in situ, známé 
z rekognoskací terénu a inženýrsko-geologického mapování řešeného úseku trati. V prvním 
kroku byly na matematickém modelu vyšetřeny celkové deformace násypového tělesa po 
přitížení vlakovými soupravami s hodnotou: smax,1 = 347,73 mm. Byl vyšetřen součinitel 
stability posuzovaného násypového tělesa pro variantu bez aplikace navrhovaných sanačních 
objektů s touto vypočtenou hodnotou: Msf = 1,140. Tato hodnota nesplňuje kritéria 
spolehlivosti stabilitních poměrů násypového tělesa. Modelace potvrdila nutnost významného 
sanačního a stabilizačního zásahu do násypového tělesa v řešeném úseku trati. 
 
Modelace II. varianty se zabudovanými  sanačními objekty  
 
            V první fázi byly do matematického modelu zaneseny jednotlivé sanační objekty 
podle specifikace uvedené v této zprávě. Následně byl dle jednotlivých ukazatelů vyšetřován 
celkový napěťo – deformační stav drážního násypového tělesa s porovnáním s výsledkem 
modelace v I. variantě. V prvém kroku byly vypočteny celkové deformace kolejového roštu            
a drážního tělesa, přičemž byla dosažena max. hodnota celkové deformace: smax,2 = 2,97 mm.     
Významná redukce napětí vlivem zabudování geobuněčného systému GEOWEB 200 spolu 
s konzolidačním zpevněním pilotami a ztužením hřebíky TITAN eliminovala oblasti 
s kritickými hodnotami smykových porušení a zvýšila celkový stupeň bezpečnosti náspu.      
U I. varianty s modelací náspu bez  úvahy sanačních objektů byla kritická zóna  porušení 
přímo pod kolejovým roštem koleje č. 1 v hloubce 1,2 – 5,0 metru, na rozdíl od výsledků 
modelu pro II. variantu s úvahou sanačních objektů, kde tato oblast je ve stavu stabilní 
rovnováhy. Byl vyšetřen součinitel stability posuzovaného násypového tělesa pro II. variantu               
s aplikací navrhovaných sanačních objektů s touto vypočtenou hodnotou: Msf = 1,321. Tato 
hodnota splňuje kritéria spolehlivosti stabilitních poměrů násypového tělesa. Z výsledků 
matematického modelování s posouzením statických a stabilitních poměrů drážního 
násypového tělesa byl prokázán pozitivní sanační účinek navrhovaných objektů sanace a 
stabilizace, přičemž dle vypočtených hodnot lze tyto sanační objekty považovat za dostatečné 
pro spolehlivé sanování železniční trati v tomto kritickém úseku.  
 
Foto č. 3: Celkový pohled na sanovaný úsek žel. trati koleje č. 1 
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ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH STĚN 

V KM 270,4 – 270,7 
 
 
Abstract:  
      The goal of published article is a presentation of a recently carried out rehabilitation of the 
walls on both-sides of the railway rock cutting situated close to the entry mouth of the Choceň 
railway station, between the railway bridge above the Tichá Orlice River and road overpass, 
located at 270.400 – 270.700 km of the Zábřeh n/M – Pardubice corridor railway line. 
Presented rehabilitation method illustrates newest applied trends in the methods of securing 
the rock railway slopes with ensuring the maximum rehabilitation effectiveness of the rock 
walls, reaching a long-term functionality of rehabilitation and construction elements together 
with ensuring their long-term anticorrosive protection. 
 
Anotace: 
       
      Cílem publikovaného článku je prezentace nedávno realizované sanace stěn 
oboustranného drážního skalního zářezu, který je situován před vjezdovým zhlavím 
žst.Choceň, mezi železničním mostem přes Tichou Orlici a silničním nadjezdem v km 
270,400 – 270,700  na koridorové železniční trati Zábřeh n/M – Pardubice. Prezentovaný 
způsob sanace ilustruje nejnovější použité trendy ve způsobu zajištění skalních drážních těles 
se zajištěním maximální efektivnosti sanace skalních stěn, dosažení dlouhodobé funkčnosti 
sanačních a konstrukčních prvků se zajištěním jejich dlouhodobé antikorozní ochrany.                           
 
 
Charakteristika řešených skalních stěn 
 
      Při přípravě na elektrifikaci trati byl v letech 1948 až 1950 odbourán původní tunel, tím 
vznikl dnešní skalní zářez v geologickém prostředí skalního masívu budovaného křídovými 
horninami středního turonu – šedými a béžovými slinitými spongilitickými prachovci a 
pískovci. 
 
      Postupným mechanickým a chemickým zvětráváním horniny, působením srážkové vody 
v kombinaci s mrazem, docházelo k rozrušení horninových bloků s rozšiřováním existujících 
tektonických poruchách a plochách diskontinuit. Ve stěně byly viditelné rozvolněné bloky a 
převisy, docházelo k padání kamenů. Skalní stěna byla hustě zalesněna. 
PRINCIP TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SANACE SKALNÍCH STĚN 
 
 Princip sanace spočíval v pečlivém odstranění vegetace včetně kořenového systému, 
odstranění volných kamenů či zvětralých částí skalní stěny a nestabilních bloků. Během 
čištění stěny byla provedena opatření proti pádu kamenů do kolejiště a proti poškození 
drážních zařízení (stožáry TV). 
 
      Po očištění skalní stěny bylo za účasti investora, zástupce geotechnické konzultační firmy, 
autorského dozoru projektanta a geotechnika zhotovitele rozhodnuto o dalším postupu a 
rozsahu sanačních opatření. Bylo rozhodnuto o překrytí části stěny ocelovými sítěmi typu 
Maccaferri v úpravě Galmac+PVC vyztuženými ocelovými lany s potahem PVC, provedení 
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betonových plomb, podezdění potencionálně nestabilních bloků kameny z čištění, vyčištění a 
zalití spár a kotvení menších bloků svorníky. 
 
      Součástí sanačních prací bylo i vyčištění a částečné odstranění vegetace na horní hraně 
skalního svahu, kde byl postaven souvislý plot s výstražnými tabulemi zakazujícími vstup 
nepovolaných osob do prostoru zářezu. 
 
      Bylo provedeno vyčištění pochozí lávky v koruně betonové patní zdi. Tato záchytná zídka 
byla v porušených částech opravena  dobetonováním. 
 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ 
 
Odlesnění skalní stěny 
 
       Bylo provedeno očištění skalních stěn od veškeré vegetace pomocí ručních nástrojů, 
postupně, v celé ploše stěn včetně horní hrany v pásu šířky cca 1m. Kořenový systém 
vegetace byl z části odstraněn, zbytek umrtven přípravkem Roundup. 
   
Výměra : 2970 + 9526 m2 
 
 
Kácení stromů  
 
 V pásu do vzdálenosti 4 až 5m od horní hrany svahu  byly odstraněny dřeviny 
s průměrem  kmene větším než 6cm včetně kořenů. Odstraněná vegetace byla převezena ke 
štěpkování k TS Choceň a zeštěpkovaná. Rozsah kácení stromů mimo skalní stěnu bylo 
upřesněno projektantem stavby včetně vymezení lokalit kácení. Velké kořeny byly odvezeny 
a uloženy na skládce. 
 
Výměra : 87  ks 
 
 
Odstranění uvolněné horniny ve stěně 
 
      Odstranění volných kamenů, zvětralých částí skalní stěny a nestabilních bloků bylo 
prováděno ručně, pomocí páčidel, motyček a sbíjecích kladiv. Stejným způsobem byly 
očištěny pochozí lavičky od humusu, hlíny a kamenů. Byly odstraněny veškeré volné části 
skalní stěny a vyčištěny spáry ve skalní stěně. Svislý přesun suti byl prováděn pomocí shozů 
za záchytnou zídku. Suť byla následně ručně nakládána na železniční Ua-vozy a  odvezena  ve 
výlukách na meziskládku. Z meziskládky byla suť, pomocí nákladních vozů, odvezena               
na místo uložení, na skládku Dobrá Voda. 
 
Výměra : vybouraná suť    590 m3 
 
      Očištění pochozí lávky v koruně zárubní zdi spočívala v odstranění kořenů a naložení 
stávající sutě na železniční vozy a odvoz na skládku. 
Výměra :   naložená suť       150 m3 
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       Vyčištění spár ve skalní stěně bylo prováděno ručně, pomocí páčidel, motyček a sbíjecích 
kladiv, suť byla naložena na železniční vozy a odvezena na skládku. 
 
Výměra : spáry šířky do   5cm hl. do   30 cm  592 m 
  spáry šířky do 10cm hl. do   50 cm  59 m 
  spáry šířky do   3cm hl. do   15 cm  19 m 
  spáry šířky do 20cm hl. do 100 cm  19 m 
 
      Rubanina z čištění a stávající suť byla odvezena železničními vozy na mezideponii a 
odtud na definitivní skládku, nakládání rubaniny bylo prováděno ve výlukách a nočních 
směnách. 
Výměra : celkový objem sutě   734 m3 
 
 
Ochranná síť  
 
      Určená část skalní stěny byla překryta ochrannou ocelovou sítí typu Maccaferri v úpravě 
Galmac+PVC. Síť byla ukotvená pomocí vodícího lana ø 10mm a vertikálních kotevních trnů 
CKT ø 22 mm kotevní délky 1350mm na horní hraně nebo na lavičkách. 
  
      Vertikální trny byly osazovány ve vzdálenosti cca 2m do vrtů ø 32mm hloubky 1400mm, 
kotveny pomocí 3 ks lepících ampulí LOKSET AV-180 23/500mm, vrt se vyplňoval 
cementovou zálivkou až ke svému ústí. Pomocí horizontálních trnů CKT ø 22 mm kotevní 
délky 800mm byla síť ukotvená ke stěně. Trny byly rozmístěny dle morfologie a požadavku 
konzultanta investora. Byly vrtány do hloubky 850mm, upevňovány 2ks lepících ampulí 
LOKSET AV-180 23/500mm. Lokálně bylo kotveno i spodní lano ke skalní stěně trny CKT ø 
22 mm kotevní délky 800mm. Kotevní trny byly opatřeny maticí a kalotovou podložkou. 
Viditelné části všech trnu byly opatřeny nátěrovým systémem včetně nátěru matice a kalotové 
podložky. Jednotlivé pásy byly průběžně sešívány ocelovým vázacím drátem ø 
2,2/3,2mm s PVC povrchem. Horní vodící lano, ø 10mm+PVC, bylo uloženo pod kalotové 
podložky trnů. Přeložením pásu síta přes lano a zapletením přeložky, pomocí drátu+PVC o 
profilu 2,2/3,2mm, byla ukončená montáž lana na horní hraně skalní stěny. Spodním okrajem 
sítě bylo propleteno ocelové lano, na které je pověšeno závaží 45 kg sloužící k zatížení                 
a vypnutí sítí. Spodní okraj sítě byl ukončen přeložením síta přes spodní lano a přeložka byla 
zašitá pomocí drátu + PVC o profilu 2,2/3,2mm. 
 
Výměry : Ochranné sítě Galmac+PVC    8 022 m2 
  Vodící lano ø 10mm+ PVC         1 258  m 
  Kotevní trny 1500mm+matice+ kalotové podložky      374  ks  
  Kotevní trny   950mm+matice+ kalotové podložky       21 ks 
  Závaží, betonový prvek 45 kg     284 ks 
 
Materiál:  
      Ochranné sítě Maccaferri s hexagonálními oky, povrchová úprava Galmac + PVC, průměr 
drátu 2,2/3,2mm, velikost oka 6x8cm, rozměr role 50x2m včetně vázacího drátu+PVC.  
 
Kotevní trny - závitové tyče CKT ø 22 mm se čtvercovou kalotovou podložkou 
150x150x6mm a maticí. Kotevní délky trnů byly upřesněny na základě výsledků trhacích 
zkoušek. Pro vertikální kotvy na 1350 mm a pro horizontální kotvy 800mm. 
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Ocelové lano ø 10mm DIN 3060 Zn s povrchovou úpravou PVC transparentní 6x19+Fe,    
1770 Mpa. 
 
Zálivka – cementová směs c:v=2,5:1, cement CII-32,5 
 
Lepící ampule Losket AV-180 23/500 
 
Závaží 45 kg (betonové označníky) 
 
Plomby, sanování trhlin skalních stěn  
 
      Sanace trhlin byla provedena zabetonováním vertikální spáry. Spára byla vyčištěna 
navlhčena a postupně betonována. Do betonu byly ve vhodných místech ukládány kameny, 
tvořící tímto výplň. 
 
Výměra : délka sanované spáry  18 m  
 
Materiál:  Beton B25, k výplni plomby byla využitá hornina z čištění stěny 
 
 
Úpravy nad skalní stěnou 
 
      V pásu do vzdálenosti 4 až 5m od horní hrany svahu  byly odstraněny dřeviny s průměrem 
kmene větším než 6cm včetně kořenů. 
 
Výměra : 87 ks 
 
      Podél zářezu bylo osazeni oplocení. Bylo zhotoveno z ocelových sloupků ø 63 mm 
povrchově upraveny žárovým zinkováním a pletiva povrchově ochráněny PVC. 
 
Výměra : 604 m 
 
Oplocení 
 
      Pro provedení oplocení bylo nutno provést odstranění křovin. Vzhledem ke skutečnosti, 
že se staveniště nachází na skalní stěně bylo nutno upravit způsob založení (kotvení) 
plotových sloupků do podloží. Byly prováděny vrty ø 32 mm délky 650mm, do nich pak byly 
zavedeny závitové tyče CKT ø 22 mm o kotevní délce trnů 600mm a celkové délce trnu 
500mm a ukotveny pomocí lepících ampulí LOKSET AV-180 23/500mm. 
      Na trny byly osazovány ocelové sloupky a vnitřek sloupku zalit cementovou zálivkou do 
výše trnu. Po zatuhnutí zálivkové směsi bylo přistoupeno k montáži pletiva na napínací drát. 
Na závěr byl osazen ostnatý drát a krytky plotových sloupků. Veškerý použitý materiál na 
oplocení byl povrchově upraven poplastováním (PVC), mimo plotové sloupky a vzpěry, které 
byly žárově pozinkovány. Viditelné části trnů plotových vzpěr byly opatřeny nátěrovým 
systémem. 
  Výměry : Počet sloupků    245 ks 
    Počet vzpěr       35 ks 
    Počet trnů dl.1500mm   245 ks 
    Počet trnů dl.  600mm     35 ks 
    Délka pletiva výšky 2000mm 604 m 
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    Délka ostnatého drátu   604 m 
    Počet branek 900/2000 mm      2 ks 
 
Oprava záchytné zídky v hlavě zárubní zdi  
 
      Oprava záchytné zídky byla zahájena očištěním a odbouráním volných částí 
železobetonové konstrukce. Následně bylo provedeno doplnění výztuže z KARI sítí na 
osazené kotvičky. Kotvičky Ø 8 mm délky 250 mm byly osazeny do otvoru Ø 10 mm a délky 
100 mm a zalepeny hmotou LOKSET AV. Bednění bylo provedeno z hrubých prken a pak 
betonáž otvoru betonem B30 + chemie. Před betonáží byly styčné spáry natřeny spojovacím 
můstkem, hmotou SOKRAT. Vzhledem k zanedbatelnému zatížení nebyly provedeny 
výpočty únosnosti bednění. Beton byl hutněn pomocí poklepu po bednění. Práce byly 
prováděny z pomocného lešení nebo pomocí osobního zajištění pracovníků. 
   
Výměry : Bednění a odbednění zdí 50 m2 
  Betonáž zdí     8 m3 
  Výztuž ze svař.sítí    0.372 t 
  Dodavatel : STAVEBNINY KONÁREK Choceň 

 
Kotvení nestabilních bloků 
 
      Pro ukotvení nestabilních bloků byly použité tyče CKT ø 22 mm se čtvercovou kalotovou 
podložkou 150x150x6mm a maticí. Po postupném provrtání bloku do hloubky 2350mm, byly 
do otvoru zasunuty lepící ampule Lokset AV-180 23/500 v počtu 5 ks. Následně byla 
zavedena tyčová kotva délky 2500mm postupným zavrtáním. Po ukončení osazování kotev 
bylo provedeno napnutí kotev pomoci momentového klíče. 
 
Foto č. 1: Pravostranný skalní zářez – sanace stěny plošnými sítěmi 
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Foto č. 2: Levostranný skalní zářez – sanace stěny plošnými sítěmi 
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10 LET ČINNOSTI SPOLEČNOSTI UNIGEO A.S., DIVIZE SANEKO 

V OBLASTI ZPEVŇOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ A KOTVENÍ HORNINOVÉHO 

MASÍVU A STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Resumé :  

The aim of the presented paper is to show activities of the UNIGEO a.s., Division 
SANEKO, Ostrava – Hrabová in compacting, sealing and anchoring of rocks and engineering 
structures, thanks to the recieved knowledges and good experiences from the workshop in the 
period of past 10 years. 

 
Anotace: 
       

Cílem publikovaného článku je představení výsledků činnosti firmy UNIGEO a.s., 
divize SANEKO, Ostrava - Hrabová v oblasti zpevňování, těsnění a kotvení horninového 
masivu a stavebních konstrukcí, které byly dosaženy na základě dobrých zkušeností 
získaných ze seminářů konaných v průběhu uplynulých 10 let existence. 
 
 

I. ÚVOD 
  
 Firma UNIGEO a.s. divize SANEKO je od začátku konání seminářů jeho pravidelným 
účastníkem a zároveň přispívatelem do jejich bohatého programu. V rámci své rozsáhlé 
činnosti se od začátku svého působení na trhu stavebních prací také zabývá zpevňováním, 
těsněním a kotvením horninového masivu a stavebních konstrukcí. Tyto činnosti v posledním 
období nabývají stále většího významu v závislosti na rozvoji stavebních prací jako celku. 
 
 
Rozdělení činností divize SANEKO zasahující do téma semináře : 
 

Ze širokého spektra činností vykonávané divizí SANEKO v rámci svého působení 
nejen na českém ale i zahraničním trhu lze do rámce semináře zařadit tyto : 
1. Zajišťování skal 
2. Sanace železničních náspů hřebíkováním s nízkotlakou injektáží 
3. Tlaková injektáž podzákladí staveb 
4. Tlaková injektáž staveb na vodních tocích 
5. Kotvení stožárů elektrické trakce 
6. Zamezení průniku kapalin a plynů 
 

V následujícím textu budou tyto činnosti blíže specifikovány s uvedením a popisem 
jednotlivých s úspěchem vykonaných akcí. 
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II. PŘEHLED  JEDNOTLIVÝCH  STAVEBNÍCH  ČINNOSTÍ 
 
ad 1) Zajišťování skal 
 
 Sanační činnosti vykonávané při zajišťování skal jsou dlouhodobě v popředí mezi 
ostatními pracemi, které divize SANEKO jak v minulosti tak v současné době provádí.  

V zásadě lze všechny práce probíhající při zajišťování skal seřadit do tohoto 
zkráceného pracovního postupu. V první řadě dochází k čištění skal od náletové vegetace, tzn. 
křovin, stromů a travin a odstraňování narušené části skalní stěny, kamenů, suti z jednotlivých 
lávek uvolněné působením povětrnostních podmínek a shazovány k patě stěny, odkud jsou 
odváženy na místo jejich trvalého uložení. Po důkladném geotechnickém posouzení obnažené 
skalní stěny je započato se zajišťovacími pracemi. Skalní stěna je buď překryta ocelovou sítí 
s potahem PVC kotvená ke stěně, příp. překrytá zajišťovacími lany nebo je přistoupeno 
k náročnějším způsobům zajištění, tzn. pomocí kotev, mikropilot apod. Pro zamezení pádu 
kamene do kolejiště je v patě stěny vybudován záchytný prostor ze železničních pražců 
skládaných do I profilů zabetonovaných ve vrtech.  

Největší akcí tohoto typu prováděnou v letech 
1993 – 1999 byla sanace zářezu železniční trati v úseku 
Chomutov – Cheb, investorem byla ČD, Stavební správa 
Plzeň. Skalní stěny po obou dvou stranách železniční trati 
dosahují výšky až 30 m, délka zajišťovaného úseku byla 
cca 800 m. Na horní hraně levé strany zářezu byla po 
vyčištění stěny vybudována zpevňující železobetonová 
lávka kotvená svislými mikropilotami a šikmými 
lanovými kotvami. Pravá strana zářezu byla sanována 
překrytím geomřížovinou kotvenou na horní hraně zářezu 
pomocí tyčových svorníků TB 19 s kotvícími ampulemi 
ARK 25. Svorníky byly vzájemně propojeny ocelovým 
lanem. Ke skalní ploše byla geomřížovina kotvena pomocí 
pakrů ∅ 20 mm tak, aby co nejtěsněji kopírovala reliéf 
stěny. Kaolínové čočky, které způsobily svým vyplavováním zemní sesuvy, byly odtěženy a 
vzniklý prostor byl zaplněn kamennou zdí. 

V letech 2002 –2003 bylo pokračováno se sanačními pracemi v úseku km 204,620 – 
204,975 stejné tratě a podobným způsobem s tím rozdílem, že skalní masiv byl pokryt 
ocelovou sítí MACCAFERRI s potahem PVC kotvenou ocelovými tyčemi GEWI. Po očištění 
skal od náletové vegetace, uvolněných kamenů, suti z lávek a zvětralých částí ze skalní stěny 
bylo z paty svahu odvezeno a uloženo více než 2000 m3 materiálu. 

Dalšími akcemi podobnými jak způsobem sanace, tak rozsahem byly sanace skalních 
stěn ve dvou zářezech železniční tratě v úsecích Šternberk – Hanušovice a Hanušovice – 
Mikulovice st. hr. Obě dvě akce byly prováděné pro ČD SDC Olomouc v roce 2002. Skalní 
stěny byly po očištění překryty ocelovou 
sítí s potahem PVC firmy 
MACCAFERRI, která byla kotvena 
GEWI tyčemi s ampulemi LOKSET a 
překryta přichycenými ocelovými lany. 
V prvním případě bylo nutné před 
vlastním krytím skalní stěny sítěmi 
provést trhací práci pro odstranění 
skalního převisu hrozícího pádem do 
kolejiště. 

Největší akcí tohoto typu 
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v poslední době byla sanace skal v blízkosti železniční stanice Choceň v roce 2004. Jedná se o 
zajištění oboustranného skalního zářezu železniční tratě I. železničního koridoru délky cca 
400 m a výšky až 20 m pomocí ocelových sítí MACCAFERRI s potahem PVC kotvených 
CKT tyčemi s ampulemi LOKSET. Celkem bylo na obou stranách zářezu potaženo více než 
8000 m2 plochy skalních stěn. Podrobnější popis je obsahem samostatného příspěvku na 
letošním semináři. 
 
ad 2) Sanace železničních náspů hřebíkováním s nízkotlakou injektáží 
 
 Dalším druhem činností divize SANEKO na něhož se zejména v poslední době více 
zaměřuje je sanace železničních náspů prováděná hřebíkováním, v některých případech 
doplněné o další zpevňující prvky, tzn. štěrkové piloty, gabionové stěny, mikropiloty, opěrné 
zdi a povrchové odvodnění paty svahu náspu. Jedná se o železniční náspy ohrožené sesuvnou 
činností, tzn. sedáním konstrukčních vrstev násypu a deformací svahů, mající velký vliv na 
geometrickou polohu kolejí a tím i bezpečný provoz železnice. 

 Po provedení podrobného geotechnického průzkumu oblasti s následným výpočtem 
stability území a návrhem stabilizace náspu následuje v případě provádění štěrkových pilot 
snesení konstrukčních vrstev železničního svršku a spodku. Štěrkové piloty jsou po odvrtání 
plněny drceným kamenivem a po etážích výšky 0,7 m hutněny. Pro zvýšení soudržnosti 
materiálů násypového zemního tělesa pod železničním spodkem je následně provedeno 
ztužení pomocí horizontálních hřebíků v několika řadách pod sebou. V rámci sanace a 
rekonstrukce železničního spodku a svršku je pro vytvoření armované zeminové desky 
využíván geobuněčný systém GEOWEB vyplněný hutněným drceným kamenivem. 

 Mezi úspěšně ukončené akce lze zařadit sanaci svahu násypu tratě na lokalitě Zádulka 
v úseku železniční trati Česká Třebová – Svitavy v roce 2001, kdy byl ve spolupráci s firmou 
CarboTech Bohemia řešen problém komplexní výměny materiálu násypu se současným 
zajištěním provozu na přilehlé koleji pro firmu SEŽEV-REKO Brno. Zemina sanovaného 
násypu byla postupně po etážích odtěžována až do hloubky 3,6 m v celkové délce svahu 95 
m. Po odtěžení stupně bylo vždy přistoupeno k zajištění takto vzniklého svahu technologií 
hřebíkováním v kombinaci s KARI sítěmi a následným torkretovacím nástřikem (viz obr.). 

 

 Celkem bylo zainjektováno ve 4 řadách 242 hřebíků ISCHEBECK TITAN v celkové 
metráži 847 m a položeno 485 m2 KARI sítí vč. cementového nástřiku plochy. 

Ukončením prací na torkretovém nástřiku ve čtvrté etáži bylo možno přistoupit 
k odtěžení zbytku sanovaného násypu a zahájení prací na vytvoření vlastního násypového 
tělesa, které bylo provedeno sendvičovou konstrukcí ze stabilizovaného materiálu a štěrkodrti. 

Další akce podobného typu byly prováděny ve Slovenské republice a to v roce 1997 
železniční násep ve Zlatých Moravcích a v roce 2002 v Krupině. 
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V roce 2004 byla v Karlových Varech realizována sanace sesuvu železničního náspu 1. 
traťové koleje úseku železniční trati Chomutov – Cheb, při které bylo v úseku cca 30 m ve 
třech řadách provedeno 60 štěrkových pilot celkové metráže 780 m, dále 20 horizontálních 
hřebíků ISCHEBECK TITAN celkové metráže 160 m a geobuněčný výztužný systém 
GEOWEB 200 v ploše 40 x 6 m. Bližší informace jsou součástí samostatného příspěvku. 
 
ad 3) Tlaková injektáž podzákladí staveb 
 
 Do skupiny sanací staveb tlakovou injektáží jejich podzákladí lze zařadit akce, při 
nichž je třeba zlepšit základové poměry budov, mostů atd. narušené např. působením proudění 
podzemní vody nebo důlní činností. Toto lze dosáhnout provedením mikropilot s jejich 
vrtáním pod základové pásy nebo patky s následnou tlakovou injektáží buď cementovou 
směsí nebo polyuretanovými pryskyřicemi a dále podbetonováním pásů nebo patek. 
 Menší akcí podle rozsahu, ale neméně důležitou, byla v roce 1999 sanace pergoly 
Divadla Jiřího Myrona v Ostravě prováděná pro Moravskoslezské národní divadlo Ostrava. 
Vlivem nedostatečně provedeného průzkumu a tím špatně zhotoveného založení jednotlivých 
sloupů podpírající pergolu divadla došlo postupem času k jejich propadávání a vzniku trhlin a 
prasklin v pergole. Bylo provedeno odvrtání mikropilot kolem každého sloupu a při tlakové 
injektáži cementovou směsí byly zjištěny rozsáhlé kaverny nacházející se v blízkosti divadla. 
Tyto byly zaplněny cementovou směsí a na závěr prací byla provedena oprava keramického 
obložení pergoly včetně prasklin a trhlin ve zdivu. 
 V roce 2001 bylo po předběžných jednáních s investorem akce MENS Přerov 
přistoupeno ke zlepšení základových poměrů pod základovými pásy a patkami v poliklinice 
Přerov. Stav trhlin a prasklin vlivem podmáčeného podloží stavby z povodní v roce 1997 se 
zhoršoval a proto byl navržen postup při provádění sanačních prací, který byl stavebním 
odborem Městského úřadu v Přerově schválen. Přes železobetonové patky a podél 
základových pásů byly vrtány mikropiloty s výztuží trubkou 48/4 hloubky v závislosti na 
založení patek a pásů tak aby perforace trubek dosáhla 2 m pod úroveň základové spáry. Poté 
byla prováděna nízkotlaká injektáž cementovou směsí s ohledem na podloží, které tvořili jíly 
a štěrkopísky. Celkem bylo odvrtáno 156 injektážních vrtů a spotřebováno 60 t cementu. 
 Podobnou akcí bylo provedení mikropilot s injektáží a podbetonováním základových 
pásů bytového domu na ul. Pobialova v Ostravě v roce 2002. 
 Velmi důležitou akcí v roce 2001 bylo zajištění rekonstrukce klenbového mostu v km 
225,682 železniční tratě ČD Hranice n. M. – Studénka. Jako ochrana budoucího výkopu byly 
použity štětovnice Larsen, u kterých došlo v krátké době po odtěžení násypu 1. koleje 
k výrazným podélným i příčným posunům. Nejprve byly instalovány zemní kotvy IZK R32 
ve štětovnicové stěně v obou opěrách mostu v celkovém počtu 16 ks, celková délka vrtů byla 
180 bm. Kotvy byly zainjektovány polyuretanovou pryskyřicí Bevedan – Bevedol WF. 
Problém zvýšení únosnosti základových půd byl řešen vysokotlakou zpevňovací injektáží 
pomocí zavrtání horizontálních tyčí IZK R25 ve třech řadách pod odkrytou patku mostní 
konstrukce a následné injektáže polyuretanovou pryskyřicí Bevedan – Bevedol WF. Celkový 
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počet vrtů byl 40 ks a spotřeba pryskyřice 2340 kg. Všemi těmito opatřeními (viz obr.) bylo 
ve velmi krátké době (během 5 dnů) dosaženo toho, že byly zastaveny všechny deformace 
mostního provizoria a bylo možno dokončit vlastní sanaci mostu. 
  

Další akcí patřící do činnosti injektáže podzákladí staveb byla v roce 2004 sanace 
Ostravské radnice. Tato bylo obsahem samostatného příspěvku na loňském semináři. 
 
ad 4) Tlaková injektáž staveb na vodních tocích 
 
 V druhé polovině 90. let, zejména po povodni v roce 1998 na Moravě, byla v divizi 
SANEKO na několika stavbách prováděna injektáž staveb na vodních tocích. Jednalo se o 
sanace příčného opevnění toků (přehrážek) a v jednom případě sanace pilíře železničního 
mostu. 
 Na základě objednávky ČD SDC Přerov byla v roce 1998 provedena sanace mostního 
pilíře v obci Rohatec - Sudoměřice na řece Moravě. Po zhotovení IGH průzkumu podzákladí 
pilíře včetně vymezení rozsahu volných prostor pod patkou pilíře pomocí podvodní digitální 
radarové soupravy byl vypracován projekt prací a následně provedena vlastní sanace nejprve 
výplňovou injektáží dvousložkovou pryskyřicí GEOPUR a poté zpevňující injektáží 
polyuretanovou pryskyřicí 3P HI. Na mostní konstrukci bylo zavěšeno trubkové lešení, díky 
kterému mohly být z něho všechny práce prováděny i při kolísání hladiny vodního toku 
vlivem nepříznivého počasí. Přes porušenou spodní část pilíře byly vrtány vývrty až do 
zpevněného podloží a poté přes mechanické pakry byla provedena vlastní injektáž pilíře. 
Umístění jednotlivých vrtů je znázorněno na obr. 

 
Velké škody způsobila povodeň v roce 1998 na Šumpersku. Při sanaci vodního toku 

Hučivá Desná byla pro Povodí 
Moravy a.s. provedena oprava přehrážky na jeho horním toku v km 2,055. Pro zajištění 
stability přehrážky byla navržena realizace sanace ve dvou etapách. V první etapě byla 
provedena injektáž suspenzí na bázi cementu, dále vyčištění tlakovou vodou, vyspárování 
trhlin a případné přizdění zdiva cementovou maltou. Celkem bylo vrtáno 20 ks vývrtů o 
celkové metráži 155 m. Ve druhé fázi byla pro utěsnění hráze použita injektáž polyuretanovou 
pryskyřicí Bevedan – Bevedol WF, bylo použito 500 vrtů v metráži 250 m a injektážní pakry 
výrobce UNIGEO a.s. 
 
ad 5) Kotvení stožárů elektrické trakce 
 
 Při rekonstrukci tzv. koridorových železničních tratí vyvstala v roce 1998 v úseku II. 
koridoru Břeclav – Podivín z důvodu vysokých náspů tratě nutnost speciálního založení 
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stožárů elektrické trakce. Firma UNIGEO a.s., divize SANEKO vypracovala na základě 
provedení kotvení zkušebních stožárů v tomto úseku nový způsob založení stožárů, doposud 
v České republice nepoužívaný, pomocí kotvení patek stožárů kotvami ISCHEBECK TITAN. 
 Před vlastním provedením kotev byl v místě založení jednotlivých stožárů vypracován 
návrh délky kotev na základě zkoušek dynamické penetrace, tak aby byly kotvy uchyceny v 
únosném podloží. Podle druhu stožáru bylo poté navrženo kotvení buď pomocí tří kotev nebo 
čtyř kotev. Po vykopání jámy pro vlastní patku byl na urovnané dno uložen panel s otvory pro 
průchod kotev. Kotvy byly do podloží zaráženy dynamickou penetrační soupravou se 
speciálním hrotem určeným pro následnou injektáž kotev polyuretanovou pryskyřicí Bevedan 
– Bevedol WF. Tyto přesahovaly 1 m přes hranu panelu z důvodu navaření armatury patky. 
Kotvy byly po zatvrdnutí pryskyřice napnuty předepsanou zátěží, vypočtenou z působení sil 
v jednotlivých stožárech elektrické trakce. Na závěr prací byla provedena betonáž vlastní 
patky. 
 
ad 6) Zamezení průniku kapalin a plynů 
 
 Pro zamezení proudění kapalin nebo plynů, tzn. vytvoření nepropustné bariery 
v horninovém masivu nebo stavbě je používáno vytvoření těsnící clony z polyuretanových 
pryskyřic. Mezi nejvýznamnější stavby tohoto typu patří zhotovení injektážní stěny 
z polyuretanové pryskyřice Bevedan – Bevedol WF kolem skládky odpadů firmy Duslo Šala 
v letech 1997 – 2000, dále utěsnění ústí jámy Šalamoun v Ostravě pomocí mikropilot 
s cementovou injektáží a injektážními stěnami z polyuretanové pryskyřice v roce 1998 a dále 
sanace podchodu v železniční stanici Podivín, kdy byla netěsnost betonové konstrukce 
podchodu odstraněna těsněním dilatačních spár, injektáží trhlin, plošnou injektáží podlah a 
stěn podchodu dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí CRACKSEAL H a jako druhotná 
izolace nátěr stěn výtahových šachtic látkou H – KRYSTAL. Postupem času byl potvrzen 
zvolený technologický postup tím, že do současné doby nebyla v tomto podchodu 
zaznamenána žádná reklamace prací z důvodu pronikání vsakující vody. 
 

III. ZÁVĚR 
 

Předmětem příspěvku bylo shrnutí činností firmy UNIGEO a.s., divize SANEKO 
v oboru zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí v průběhu 
posledních 10 let. V článku jsou prezentovány konkrétní příklady akcí se zkráceným 
pracovním postupem rozdělené dle jednotlivých druhů činností. 

Cílem příspěvku bylo předložení výsledků činností dosažených komplexním řešením 
geotechnických problémů, využitím zkušeností získaných z minulých seminářů a zaváděním 
nových progresivních metod sanací konstrukce horninového masivu nebo stavebních objektů 
se zaměřením na dosažení původního nebo plně funkčního stavu. 
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PROBLEMATIKA ZPEVŇOVÁNÍ PŘEDPOLÍ RAŽBY KOLEKTORU 
CENTRUM OSTRAVA A JEHO DOPAD NA STABILITU DÍLA A 

OKOLÍ. 
 
1. Úvod 
V loňském příspěvku jsme presentovali metody zpevňování předpolí ražby Kolektoru 
Centrum Ostrava, která v té době ještě stále probíhala. Tento příspěvek bychom nyní rádi 
doplnili o metody použití ve druhém roce ražby a o celkové vyhodnocení. 
 
2. Shrnutí loňského příspěvku 
 
2.1. Základní parametry 
díla 
Kolektor Centrum Ostrava 
je stavbou magistrátu města  
s částečnou finanční účastí 
Evropské Unie. Stavbu 
provádí sdružení firem 
Subterra,a.s. (vedoucí) a 
Ingstav, a.s. 
     Kolektor ve světlé šířce 
2,5 m a výšce 3,8 – 4,5 m je 
umístěn v hloubce 10 m 
pod povrchem (počva) do 
historického centra 
Ostravy. Délka kolektoru je  
přes 1600 m a je na něm 
celkem 21 komor různých 
tvarů a velikostí. 
Typický průřez kolektoru je 
na přiloženém obrázku. 

 
 
2.2. Geologie 
Ražba kolektoru probíhala na rozhraní podložních miocenních jílů (vodonepropustných) a 
terciérních štěrkopísků. Charakter štěrkopísků se během ražby měnil ať už z pohledu podílu 
jednotlivých frakcí, relativního zahlínění, výskytu poruch i z pohledu samotné hloubky 
rozhraní terciér/miocén. Rovněž charakter jílového podloží byl velmi proměnlivý a 
vyskytovaly se zóny  kompaktního jílu o relativně vysoké únosnosti až po úseky rozbřídavého 
jílu s únosností prakticky nulovou. 
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V průběhu ražby bylo nutno přehodnotit i projektem předpokládané geomechanické vlastnosti 
prostředí a zopakovat některé geotechnické testy.  
Zjednodušeně se dá říci, že miocenní jíly vykazovaly vesměs vyšší pevnost než bylo 
očekáváno, naopak tercierní  štěrkopísky měly únosnost nižší než bylo předpokládáno. 
Rovněž hladina spodní vody značně kolísala v průběhu ražby, což bylo způsobeno jednak 
proměnlivou výškou rozhraní propustného a nepropustného patra a jednak rozdílným 
koeficientem filtrace v různých místech ražby. Rozhodující roli pak sehrály základní směry 
toku podzemní vody a její zdroje, jako například v oblasti bývalých mokřadů v okolí Domu 
umění.  
Celkově se dá říci, že celá ražba kolektoru probíhala pod hladinou spodní vody, a že vrstva 
tercierních štěrkopísků  v hloubce 3 – 7 m pod povrchem představovala nad 
vodonepropustným podložím ideální kolektor pro spodní vodu. 
 
 
 
2.3. Použité metody stabilizace předpolí 
V loňském příspěvku byly popsány metody použité  v roce 2003, kdy byly realizována většina 
ražby  horní lávky kolektoru. Šlo o následující metody: 

- chemická injektáž předpolí ražby 
- cementová injektáž 
- mikropilotový deštník 
- trysková injektáž 

 
3. Postup práce a použité metody v roce 2004 
Ražba horní lávky byla ukončena v březnu 2004. Z pohledu stabilizace předpolí ražby nebyly  
využity jiné postupy nebo metody než v roce předchozím. 
Z tohoto pohledu nejzajímavějším byl úsek ražby v okolí komory K 9 na Masarykově 
náměstí, kde se vyskytovala dle geologického průzkumu poruchová zóna vyplněná tekutými 
písky v délce asi 50 m. 
Pro tuto zónu byl zpracován dodatek k technologickému postupu s určitou modifikací 
chemické krokové injektáže, kde by se na základě observační metody aplikovala případně tato 
injektáž na celém obvodu díla včetně počvy. 
Naštěstí to nebylo nutné a charakter zvodnělých písků byl takový, že bylo možno úsekem 
projít i bez této modifikace  jen s krokovou chemickou injektáží klenby. 
Vzhledem k tvaru díla a proměnlivému půdnímu prostředí  a jeho výraznému zvodnění bylo 
pak nutno provádět krokovou chemickou injektáž boků i na mnoha úsecích spodní lávky. 
Největším problémem ale jednoznačně byl výskyt vyplavených podzemních kaveren a dutin – 
většinou podél vodovodních a kanalizačních potrubí ( a vzniklých jejich prosakováním). Tato 
místa způsobovala občas neočekávané zhoršení podmínek s nutností nahuštění injektážních 
vrtů a materiálu a někdy i s nutností dodatečného vyplnění kaveren z povrchu. 
Ražba spodní lávky byla ukončena v září 2004 a veškeré razičské operace ( šlo zejména o 
únikové východy, sklípky a revizní šachtice) skončily před koncem roku 2004. 
 
4. Zhodnocení úspěšnosti injektáží pro potřeby ražby 
Při zpevňující injektáži předpolí se plně projevilo, že je obtížné, ne-li nemožné najít 
universální  a navíc cenově únosné řešení pro měnící se geologické prostředí. Každá z výše 
popsaných metod měla svá omezení a trysková injektáž, která relativně prokázala účinnost 
v různých typech prostředí je zase jednak nákladná a jednak v ostravském podloží, které je i 
na malém prostoru velmi různorodě resistentní, může způsobit dílčí škody na inženýrských 
sítích, eventuelně i základech domů. 
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Z výše uvedených důvodů se jako optimální jeví využívání tzv. observační metody, kdy 
potřebný typ injektáže předpolí byl aplikován po bezprostředním rozhodnutí stavbyvedoucího 
ev. směnového technika přímo na stavbě a byl pokud možno, co nejdříve odsouhlasen se 
správcem stavby. 
Tato metoda se dokáže nejlépe vypořádat s proměnlivostí geologie, ale klade vysoké nároky  
na technickou zdatnost a zkušenost u provozních techniků i na rychlou komunikaci se 
stavebním dozorem investora. 
Je také třeba říct, že ani tak není možné postihnout všechny změny geologie a určité riziko 
např. vykomínování čelby i tak existuje. Nicméně dá se udržet na přijatelných mezích. 
 
5. Úspěšnost injektáže předpolí z hlediska bezpečnosti okolních objektů 
Stavba kolektoru probíhala v centru města a pochopitelně, že citlivou otázkou bylo 
zabezpečení  okolních objektů na povrchu. 
Zde je třeba říct, že otázka zabezpečení předpolí nemůže být soběstačná a zejména u 
vytipovaných  ohrožených objektů bylo nutno přistoupit  k doplňujícím ochranným 
opatřením, jejichž popis by přesáhl  možnosti zadání tohoto příspěvku. 
Ve stručnosti šlo o: 

- clonící mikropilotovou podzemní stěnu u LŠU a u budovy Krajského soudu 
- clonící tryskovou podzemní stěnu u Ostravského muzea a budovy Městské policie 
- plošnou injektáž podzákladí u Domu umění  
- komplex opatření u hotelu Imperiál sestávající z podzemní mikropilotové stěny, 

kotvené mikropilotové stěny přístupové šachty a mikropilotového deštníku pro úpadní 
ražbu do kolektoru 

 
Nicméně pravidelná důsledná stabilizace předpolí na každém běžném metru ražby tak, jak 
byla  popsána v předchozích kapitolách se stala důležitou a nutnou podmínkou nejen pro 
bezpečnost razičských prací, ale i pro ochranu všech okolních objektů. 
Tímto způsobem se podařilo udržet hodnoty sedání a náklonu těchto objektů 
v projektovaných  tolerancích – tedy řádově v milimetrech u budov a maximálně v několika 
centimetrech u poklesové kotliny. Bylo přitom evidentní, že rozhodujícím činitelem těchto 
projevů nebyla ztráta stability podloží, ale téměř vždy pokles hladiny spodní  vody a s ním 
spojený pokles pórového tlaku v zeminách. 
 
6. Závěrečné poznámky 
Přestože stavba kolektoru dosud neskončila, dílo je již stavebně těsně před dokončením. Proto 
i když bude ještě jistě zajímavá z geologického pohledu např. otázka nastoupání hladiny 
spodní vody – lze snad už dneska vyslovit následující závěry: 

- Je prakticky nemožné stabilizovat předpolí v geologicky proměnlivém prostředí 
jakoukoliv cenově únosnou univerzální metodou.  

- Je výhodné využívat kombinaci metod stabilizace  předpolí spolu s observační 
metodou i když jisté minimální riziko ani tak eliminovat úplně nelze. 

- Při trvalé stabilizaci předpolí stačí provést speciální ochranné opatření jen u 
ohrožených objektů ( podzemní stěny, ap.). 

- Profil Kolektoru Centrum Ostrava je staticky velmi nešťastný a podepisoval se mj. i 
na problémech s udržováním stability spodní lávky. 

- Uvedeným způsobem lze realizovat městské kolektory ve špatné geologii, pod 
hladinou spodní vody, i v okolí budov cenově únosným způsobem. 
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Jiří Krajíček 
Subterra, a.s. 

 

 ZAJIŠTĚNÍ PILÍŘŮ A RAŽBA ROZPLETŮ 
NA TUNELECH MRÁZOVKA  

 
 
Úvod a záměr 
 
Tunelové dílo Mrázovka je součástí vnitřního automobilového okruhu Prahy spojující 
Strahovský tunel s oblastí jižní části Smíchova na Barrandovský most. 
Dodavatelem výstavby bylo sdružení  Metrostav,a.s. a  Subterra ,a.s. 
Tíha koncepce tunelů Mrázovka byla soustředěna na výstavbu velice složitého komplexu 
objektů dopravních a technologických na  jižní části celého projektu, spadající do rozsahu 
prací  Subterra, a.s. 
V DSP  bylo navrženo uspořádání v té době nejoptimálnější : 
1) Západní rozplet byl ve větší vzdálenosti od ulice Doubkové zasunut do hory Pavího vrchu a 
celá trasa byla blíž ulici Radlická. 
2)Východní rozplet procházel pod domy ulice Doubkové až do ulice Biblova. Větev B pak 
kopírovala svah od JV portálu a podcházela přímo pod domem  2358/7. 
Při tvorbě realizační dokumentace pak dohodou všech zúčastněných stran došlo k posunům, 
které příznivě ovlivnily výstavbu celé této části a hlavně rozpletů. 
Zásadní z kroků však bylo posunutí východního rozpletu více do hory a tak,aby nebyla tolik 
ovlivněna zástavba.Důležité rozhodnutí bylo i to,že bude vypuštěna ražba opěrového klínu na 
obou rozpletech a rozhodnutí , že je možné zásadní části rozpletů razit z jihu. 
Při těchto rozhodnutích čerpal dodavatel ze zkušeností let minulých. Společnost Subterra, a.s. 
 již při výstavbě technicky i ekologicky velmi progresivně koncipované přečerpávací vodní 
elektrárny Dlouhé Stráně v masivu Hrubého Jeseníku, vyrazila  dvě mimořádně rozměrné 
podzemní kaverny s celkovým objemem rubaniny cca 125.000 m3.Dále pak při ražbě komor a 
křížení   kolektorů v centru Prahy s velikostí příčného profilu „jen“ do 75 m2, v některých 
případech však těsně pod povrchem nebo i dva metry nad dopravním tunelem pražského 
metra (jednalo se o komory – roh ulice Krakovské a Václavského náměstí ,na Senovážném 
náměstí, pod Slovanským domem, a dvě komory pod Staroměstským náměstím). 

Tunelovací práce byly prováděny s využitím řady moderních technologických postupů, 
k nimž patřilo např. použití řízeného výlomu při trhacích pracích, široké využití vyztuženého 
stříkaného betonu při provizorním vystrojování výrubů a také zajišťování stropu tyčovými a 
stěn lanovými kotvami. Tyto progresivní technologie společně s cíleným využitím 
prováděných  měření - především konvergencí, seismického zatížení horninového prostředí 
vyvolaného trhacími pracemi a zatížení kotev - položily základní kameny k zvládnutí 
technologie výstavby podzemních děl tunelovací metodou, v evropských odborných i 
laických kruzích známou jako NRTM - Nová rakouská tunelovací metoda, jinde ve světe 
pojmenovanou jako sekvenční metoda výstavby tunelů.  

 
 
Podmínky pro výstavbu  
 
Ve směru ražeb západního tunelu prochází hornina v podzemí Pávího vrchu změnami, které 
se dají charakterizovat jako: čím více ( hlouběji ) v masivu, tím jsou podmínky pro tunelování 
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horší. Ta nejpevnější a nejstabilnější hornina, břidlice flyšového vývoje letenských vrstev byla 
od jiho-západního portálu až, cca 40,0 m za křížení dvoupruhového tunelu se strojovnou 
vzduchotechniky. Největší a nejsložitější podzemní objekt tunelu Mrázovka, rozplet 
třípruhového tunelu na dvoupruhový a jednopruhový, je ražen v břidlicích libeňských vrstev, 
které se zásadním způsobem, a to bohužel v tom horším smyslu, odlišují od břidlic 
letenských. Zatímco letenské břidlice  flyšového vývoje jsou velmi pevné, prokřemenělé, 
dobře odolávající navětrání a jsou jen průměrně narušené diskontinuitami, libeňské břidlice 
jsou jílovité, s hlubokým dosahem zvětrání, narušené množstvím poruchových pásem, 
s hojným výskytem tektonických ohlazů. Tyto poznatky byly upřesněny geologickou štolou, 
raženou ze severu a plánovanou právě do křížení, avšak pro vysokou pevnost letenských 
břidlic štola skončila těsně za rozpletem. A i když její umístění a daný „klasický“ tvar nebylo 
ideální měl dodavatel prací poměrně přesnou představu o podmínkách výstavby podzemního 
objektu, který může směle konkurovat všem stavitelským „legendám“ nejenom v Čechách ale 
i na evropském kontinentu. Změny hornin  popsané v západní části kopírují i východní 
rozplet.  
 
 
Postup výstavby  
 
V západním rozpletu se postupně zvětšuje výrub z profilu velikosti cca 160 m2 až na max. 
profil 324 m2 na délce 53,66 m, když maximální šířka výrubu je 23,8 m a výška 16,5 m. 
   Ve východním rozpletu se postupně zvětšuje výrub z profilu velikosti cca 160m2 až na 
max.profil 340m2 na délce 51,066m . 
Ražba jižního úseku probíhala však i v rozpletech od jihu k severu ( po staničení ), tj. od 
největšího profilu k typickému třípruhovému ( „typickému“ pro našeho partnera ve sdružení 
a.s. Metrostav, který v tomto profilu vyrazil celou severní část západního tunelu ). Ražba 
probíhala „přísně“ v souladu se zásadami NRTM, když ostění bylo tvořeno stříkaným 
betonem a vyztuženým sítěmi, ocelovými příhradovými rámy a horninou hustě systematicky 
kotvenou. Dodavatel zároveň spojil výstavbu rozpletu s pilířem mezi oddělujícími se 
dvoupruhovým tunelem a jednopruhovou větví přístupového tunelu ˝A˝ v dl. 20,79 m do 
jednoho celku, chápaje pilíř jako konstrukci zásadním způsobem ovlivňující stabilitu vrstev 
nadloží, minimálním, nebo lépe řečeno kontrolovaným rozvojem deformačních procesů. 
Protože všechny výruby v bezprostředním okolí rozpletu byly raženy výhradně 
nedestruktivním způsobem rozpojování pomocí výložníkové frézy Eickhoff ET 380-L, 
musely být proto mezi ražbou k rozpletu a přilehlé části dvoupruhového tunelu a větve A 
nevyhnutné časové posuny. Tato skutečnost proto významně ovlivnila pohled na opatření, 
zabezpečující stabilitu a neporušenost horninového pilíře, který není v jeho nejužší části 
„tlustší“ než 60 cm.  

Pilíř byl vyztužen sklolaminátovými kotvami typu WIBOLT Ø24mm o únosnosti 
300/100kN a injektován organicko – minerální pryskyřicí  WILKIT E tlakem do 3 MPa.  
Jejich délka se pohybovala od 6m do 12m v závislosti na mocnosti horninového 
pilíře.Tyto kotvy byly osazovány obdobně jako svorníky ve zbývající části záběru do 
počtu až 14ks v jednom vějíři. Sklolaminátové prvky byly zvoleny tak, aby je při 
rozšiřování profilu tunelu v kotvené oblasti mohla nasazená fréza částečně odstranit bez 
rizika, že kotevní tyč poškodí mechanizaci. Tuto práci  provedla úspěšně 
subdodavatelsky firma Carbotech - Bohemia,s.r.o. Po rozšíření vedlejšího tunelu větve A 
byl při přechodu ražeb pilíř spínán ocelovými svorníky IBO a zpevňován skrouženými  
U  profily .  

Rozplety byly raženy vertikálním členěním se šířkou pilíře od 2,4 do 4,5 m. Levý i 
pravý opěrový tunel byl vyražen ve směru staničení, kalota, jádro a spodní klenba proti směru 
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staničení. Tloušťka stříkaného betonu primárního ostění se zvětšovala od 40 do 70 cm, na 
straně provizorního horninového pilíře to bylo 30cm. V místech tektonických poruch, cca 
uprostřed délky západního rozpletu, byly provedeny ochranné deštníky ze svorníků IBO dl. 
6,0 m, které byly vrtány ve vzdálenostech 0,25 m v počtu 43 ks na jeden krok; celkově byly 
ochranné deštníky použity ve třech krocích. Na konci třetí části došlo k drobné kolizi v ražbě 
a to hlavně propojením extenzometrického vrtu naplněného vodou s kalotou raženého profilu. 
Poměrně nepříznivě byla v západním rozpletu umístěna geologická štola, i když je zřejmé, že 
jakékoliv umístění štoly, nesouvisející přímo s konstrukcí primárního ostění, narušuje 
koncepci vertikálního členění. Šikmý přechod štoly přes horninový pilíř a  nutnost provedení 
provizorních stěn vyvolal potřebu zabetonování cca 10 m délky štoly. Vzhledem k existující 
poloze štoly  musel být také upraven tvar opěrových tunelů, což znemožňovalo ve všech 
profilech  dosáhnout optimální statické a technologické tloušťky horninového pilíře. Průběh 
ražeb byl sledován komplexem geotechnických měření -  konvergenčních, inklinometrických, 
extenzometrických a tenzometrických - prováděných uvnitř a bezprostředním nadloží tunelu 
(nejbližší měřené místo v masivu je vzdáleno od výrubu cca 1 m). Vznikající praskliny ve 
stříkaném betonu byly sledovány sádrovými pásky. 
Extenzometrické a inklinometrické měření podalo nejlepší informace o vertikálních a 
horizontálních deformacích masivu, protože nulové odečty těchto měření byly provedeny před 
výstavbou podzemních objektů. Měření napětí v primárním ostění a na styku s horninou 
umožnilo ověření předpokladů a hodnot, které byly výsledkem statického výpočtu 
provedeného metodou konečných prvků.V horninovém pilíři byly také osazeny v šířkách 
pilíře 2,5m a 4m dva dynamometry ,sledující jeho příčnou deformaci.Výsledek pak byl 
poznatek ,že se pilíř v nejužším místě po ražně opěrových tunelů rozšiřoval (byl tlačen) a při  
ražbě kaloty tunelu rozpletu a po přetvoření horniny se zúžil (byl tedy tažen).Zde se i 
prokázala reakce  na provádění razičských prací do vzdálenosti 25m. 
Ve východním rozpletu již nebyla geologická štola , která by upozornila na poruchy v 
hornině. Největší porucha této části však přetínala větev B a zasahovala nejužší místo 
pilíře.Zde jsme plně zužitkovali zkušenosti z realizace západního rozpletu.  Východní rozplet 
ve své nejužší části podcházel dům č. 1249/4 v ulici Na Doubkové. I na tomto rozpletu došlo 
ke kolizi způsobené vyjetím  horniny v bezprostřední blízkosti zmíněného domu.V čelbě a 
klenbě  došlo ke křížení poruch v devadesáti stupních blokovitější  horniny libeňských břidlic 
s širšími jílovitými tektonickými ohlazy sahajícími několik metrů nad klenbu výrubu. Rychlé 
řešení a zlikvidování této situace umožnilo další nerušený průběh ražby. 
 
 
Závěr 
 
Tunelové rozplety, jejichž realizace byla ukončena a rozplety zprovozněny 26.8.2004, 
zároveň s celým projektem tunelů Mrázovka, jsou největšími podzemními objekty na 
dopravních stavbách v Praze. Úspěšnost složitých tunelovacích prací podzemního díla byla 
podmíněna řadou faktorů, k nimž patří zejména skutečnost ,že je důležitá každá součást 
projektu,podrobné geologické sledování výrubů ve všech fázích výstavby, průběžné 
vyhodnocování observačních měření a v neposlední řadě reakce dodavatele na změnu 
horninového prostředí.V podstatné míře i ničím nenahraditelné zkušenosti z provádění 
velkoprofilových podzemních staveb. 
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Ing. Tomáš Zdražila 
Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Bráník 
e-mail: tzdrazila@subterra.cz  
 

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK 

TROJA - KOBYLISY 
Abstract 
The local authority capital city Prague had accepted with one voice, in May 1998, material about 
The Development transport system in capital city. One of the basic element received solution in 
Prague public transport is extension of line C to the north part city Prague – Letňany. 
Underground infrastructure creates the basic element of Prague transport system. At the moment, 
there are three lines marked with letters A, B, C. They length is 51,5 km and are operated 51 
underground stations. At the moment, according to philosophy capital city Prague is realized 
underground extent ion line C.    
 

Základní údaje o stavbě 
Název:    Stavba metra IV.C1 (Holešovice – Ládví) - stavební část 
Místo :    Praha 7, Praha 8 
Investor:   Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., 

zastoupený společností Inženýring dopravních staveb, a.s. 
Projektant:   Metroprojekt, a.s. 
Vyšší zhotovitel:   Metrostav a.s. 
Podzhotovitel:   Subterra a.s. 
Investiční náklady stavby:  4,7 mld. Kč, stavební část 

z toho část realizovaná fy Subterra a.s.v objemu ve výši 827 mil. Kč  
Termíny výstavby – stavební část :   09/2000 - 12/2003 
Uvedení metra do provozu s cestujícími :  06/2004 
  
V květnu 1998 přijali zastupitelé hl. m. Prahy jednomyslně materiál o rozvoji dopravního systému 
v hlavním městě. Jedním ze základních prvků přijatého řešení v pražské hromadné dopravě je také 
prodloužení trasy C. metra do severní části města Prahy-Letňan.  
Síť metra tvoří základní prvek pražského dopravního systému. Nyní jsou v provozu 3 trasy 
označené písmeny A, B a C. Jejich úhrnná délka činí 51,5 km a v provozu je 51 stanic. V současné 
době je v souladu s koncepcí hl. m. Prahy realizováno prodloužení trasy C metra. 
Výstavba pokračování trasy C metra byla rozdělena na dva provozní úseky a to IV.C1 a IV.C2. 
Nově realizovaná délka výstavby metra představuje  3,88 km a 4,94 km.  
Úsek trasy IV.C1 vede  ze stávající koncové stanice Holešovické nádraží, přechází řeku Vltavu a 
přes stanici Kobyliské náměstí pokračuje do dočasně konečné stanice Ládví.  
Navazující úsek trasy IV.C2 vede ze stanice Ládví na sídliště Prosek, se dvěma stanicemi 
nazvanými Prosek I a Prosek II , do budoucí konečné stanice Letňany. 
Provozní úsek metra IV.C1. je již dokončen a od června r.2004 úspěšně provozován. 
Navazující provozní úsek IV.C2 byl ve sdružení firem Metrostavem a.s., Skanska a.s.,         
Subterra a.s. úspěšně vysoutěžen a v současné době probíhá jeho realizace. 
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Základní technické údaje o celé trase IV.C1  
délka trasy celkem      3 881 m 
- dvoukolejný tunel      1 767 m 
- jednokolejný tunel           574 m 
- ražená stanice Kobylisy          159 m 
- hloubené úseky, vč. přechodu přes řeku Vltavu   1 223 m 
 
velikost raženého profilu dvojkolejného tunelu   60 m2 
velikost raženého profilu v místě rozpletu   60 – 100 m2 
velikost raženého profilu jednokolejného tunelu  32 m2 
vnitřní světlá plocha dvojkolejného tunelu    41 m2 
maximální projektovaný spád     39 %o 
minimální poloměr oblouku traťových kolejí    600 m 
stanice Kobyliské náměstí je  ražená     hl. 31,2 m (rozdíl terén - nástupiště) 
stanice Ládví je hloubená     hl. 7 m (rozdíl terén - nástupiště) 
 
Společnost Subterra a.s. realizovala výstavbu tunelů metra traťového úseku IV.C1 Trója - 
Kobylisy a část stavebních prací na stanice Ládví, kde jsme zajišťovali hloubení stavební jámy     
v objemu cca 150 000 m3. Traťový Úsek Trója - Kobylisy představuje 100 m dlouhý hloubený 
dvoukolejný tunel prováděný v otevřené stavební jámě se zázemím pro ochranný systém metra     
tj. strojovnu vzduchotechniky a hygienickou buňku. Navazující ražený dvoukolejný tunel délky    
1 040 m vede dovrchně směrem ke stanici Kobylisy a jsou v něm umístěny obě koleje metra.     
 

 
Příloha č. 1. 
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Před vlastní stanicí Kobylisy, se v úseku rozpletu, společně vedené koleje ve dvoukolejném tunelu 
rozdělují. Tyto koleje dále pokračují jednokolejnými tunely, kterými jsou obě koleje metra 
přivedeny do stanice, která je koncipována jako jednolodní s ostrovním nástupištěm. Realizace 
dvou jednokolejných ražených tunelů délky 2x 215 m probíhala samostatně s přístupem do 
podzemí přes svislou těžní jámu, umístěnou v ose metra na Kobyliském náměstí. 
Přípravné práce na povrchu v úseku společnosti Subterra a.s. začaly v listopadu 2000 výstavbou 
kompletního stavebního dvora vč. potřebného zázemí k provádění ražeb.  
V místě budoucí stavební jámy v Trojské ulici  bylo nejprve potřeba provést uvolnění prostoru   
od stávajících inženýrských sítí. Dále bylo nutné přeložit dvě průchozí ražené vejčité kanalizační 
stoky o průřezu 1 m x 1,75 m délky přes 40 m. Stávající tramvajová trať byla přeložena               
na provizorní ocelový most přes stavební jámu. Postupně s průběhem výstavby stavební jámy byl 
úplně přerušen provoz v ulici Trojské pro automobilovou dopravu. 
 
Trasa metra, v úseku dodávky naší společnosti, prochází dvěma geologickými formacemi. 
Převažující část trasy dvoukolejného tunelu probíhá souvrstvím šáreckým, které je charakteru 
homogenního souvrství jílovitoprachových břidlic. 
Jednokolejné tunely prochází souvrstvím dobrotivským, ležícím v nadloží souvrství šáreckého, 
charakteru skaleckých křemenců. 

 

 
Příloha č. 2 

 
Ražené tunely metra byly prováděny podle zásad nové rakouské tunelovací metody.  
Ražba dvoukolejného tunelu probíhala dovrchně, výška nadloží se pohybovala v rozmezí 3 - 45 m, 
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celý tunel se nachází pod úrovní hladiny spodní vody. 
 

 
Příloha č. 3 

 
Rozpojování horniny bylo prováděno strojní ražbou pomocí nasazené frézy od fy Woest Alpine. 
Lokálně zastižené  horniny, které byly obtížně rozpojitelné frézou se rozrušovaly pomocí trhacích 
prácí.  
Výrub díla byl členěn horizontálně na ražbu kaloty a následné dobrání a uzavření dna.  
Při provádění trhacích prací jsme byli limitováni povolenými minimálními seismickými účinky 
odstřelu na povrchu a úplným zákazem provádění trhacích prací v nočních hodinách. 
Použitá metoda kombinace strojního rozpojování s lokálním použitím trhacích prací prokázala 
schopnost provést dílo s poměrně vysokou přesností tvaru, ale také  schopnost provádět ražbu        
v městské zástavbě s výrazným snížením jejího negativního vlivu (otřesy, deformace podloží 
apod.) na povrchové objekty umístěné v trase tunelu a současně dodržet naplánované termíny  
výstavby. 
Vliv výstavby tunelu byl nepřetržitě sledován celou skupinou kontrolních a bezpečnostních 
měření vč. konvergenčních měření v tunelu prováděných v rámci geomonitoringu. 
Ostění ražených tunelů je dvouplášťové s mezilehlou izolací z měkčené PVC folie. Hydroizolační 
systém je navržen jako uzavřený a musí být tedy schopen přenést tlak vodního sloupce cca 30 m 
po celé ploše tunelu (v současné době je naměřen tlak 21 m vodního sloupce). 
Primární ostění všech tunelů bylo provedeno nástřikem betonové směsi mokrou cestou 
v kombinaci se svorníky Boltex nebo samozávrtnými injektážními kotvami, výztužnými 
příhradovými rámy a betonářskou sítí.  
Definitivní ostění je z monolitického železobetonu prováděného ve dvou etapách. 
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Nejprve byla provedena betonáž dna tunelu a následně pak betonáž klenby do posuvného bednění. 
V úsecích se zvýšeným hydrostatickým tlakem bylo ostění dna příslušně prohloubeno.  
 

 
Příloha č. 4 

 
Součástí zakázky bylo dále  provedení dvou ražených hygienických buněk patřících do 
ochranného systému metra.  Současně jsme také v rámci stavební přípravy pro montáž technologií 
prováděli zhotovení kolejových betonů a ocelových konstrukcí pro vedení kabelů. 
 
Pokračování výstavby Metra IV.C2 
Traťový úsek metra IV.C2 bude po svém uvedení do provozu znamenat významnou změnu 
konceptu dopravní obslužnosti severní části Prahy. Prodloužení trasy do Letňan odlehčí dopravní 
situaci na exponovaných komunikacích a zároveň umožní odlehčení hromadné dopravy, která je 
dnes z velké části zajišťována autobusy, a tedy i ke snížení emisí. Nové stanice s moderními 
architektonickými prvky také oživí monotónní charakter sídliště Prosek. 
 

 
Příloha č. 5 
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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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ZPEVŇOVÁNÍ JÍLOVITÝCH ZEMIN TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ 

 
Abstract 
This article informs about a new modified jet-grouting method. This method extends 
possibilities of using the jet-grouting technogy for stabilization in soft clay soils. There is a 
development of this new method, field tests and laboratory tests of the new grouting mixture 
discussed in this article.  
 
1. Možnosti využití cementové tryskové injektáže (TI) 
Obecně rozšířené použití tryskové injektáže na stavbách v ČR je pro podchycování 
základových konstrukcí při sanacích, pažení stavebních jam, případně vytváření těsnících clon 
proti průsaku podzemních vod. Pro vytváření pilířů tryskové injektáže jsou používány 
injekční cementové směsi. Právě vysoký obsah cementu – kolem 850 kg/m3 – je řadí mezi 
drahé metody.  
 

 
 

Obr. 1  Možnosti použití jednotlivých typů injektáže v závislosti na zrnitosti zemin 
Nevýhodou klasické tryskové injektáže je i omezená možnost použití v jílovitých zeminách 
z důvodů 
- při vrtání se používá předřez vodou, což je nepříznivé pro vlastnosti jílů – dochází 

k jejich nasycení, případně rozbřídání a tím i ke zhoršení jejich pevnostních parametrů 
- jíl  promísený s cementem výrazně snižuje pevnost prvků TI 
- ústí vrtů se ucpává kusy jílu 
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- velmi obtížné dodržení geometrie – průměru pilířů 
 
2. Zlepšování jílovitých zemin 
Pro zlepšování jílovitých zemin se používají  různé metody, například 
- štěrkové pilíře, prováděné buď dynamickou konsolidací, ražením, či vibrováním 
- vibroflotace 
- kompakční injektáž – cementovou směsí 
- soil mixing – metoda, při níž se speciálními spirálovými, nebo křídlovými vrtáky 

promíchá zemina mokrou cestou s hydratačním pojivem, nebo suchou cestou 
s nehašeným vápnem. Následná chemická reakce zlepšuje vlastnosti zeminy v nejbližším 
okolí. 

Nevýhoda většiny metod je použití velkých mechanismů pro jejich realizaci a tudíž jsou 
vyloučeny z použití například v tunelech a stísněných prostorách. 
 
3. Metoda THS/V 
Autor tohoto článku byl postaven před problém nutnosti zpevnění zemin v podloží na stavbě  
hlubokého, částečně zakrytého zářezu koridoru ČD. Při návrhu byly zváženy dostupné 
technologie zlepšení, které však měly omezení buď v nárocích na velikost soupravy, nebo 
v realizovatelnosti výše uvedených metod v jílech pevné konzistence. Pro možnost použití i v 
prostorách tunelů byla proto firmou SOLETANCHE Česká republika s.r.o. vyvinuta metoda  
THS/V. Tato metoda, která je modifikací běžně používané tryskové injektáže, umožňuje 
realizaci maloprofilovými vrtnými soupravami i ve stísněných prostorách a v materiálech 
téměř libovolné konzistence a zrnitosti, jakož i pod stávajícími základy. Zlepšení je 
prováděno vápenocementovou směsí za použití vápenného hydrátu. 
 
4. Zkoušky pilířů vápenocementové TI metodou THS/V  
Před vlastním návrhem realizace této metody byly provedeny zkoušky na vybraných 
lokalitách, doplněné o laboratorní zkoušky. Vlastní realizaci zkušebních pilířů provedla firma 
SOLETANCHE, laboratorní zkoušky realizovali pracovníci VUT v Brně, Fakulty stavební, 
Ústavu stavebního zkušebnictví, Střediska experimentálních metod pod vedením  Ing. Pavla 
Schmidta, Ph.D. ve spolupráci s ing. Lumírem Míčou, Ph.D. z Ústavu geotechniky VUT. 
 
4.1. Klobouky u Brna 
Na této lokalitě byly provedeny zkušební pilíře cementovou i vápenocementovou směsí. 
Hloubka zkušebních pilířů pro laboratorní odběry byla 4,5-5,0m.  
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Obr. 2  Schema zkušebních pilířů – lokalita Klobouky u Brna 
 
Pilíře byly cca 1 týden po realizaci odkopány do hloubky cca 4m. Z pilířů obou  složení byly 
odebrány jádrové vývrty φ 100mm do laboratoře Ústavu stavebního zkušebnictví. Dále byly 
odebrány vzorky zemin z pláště pilířů a ze svahů výkopu bezprostředně po dokončení 
výkopu.  
 
4.2. Lokalita Třebovice 
Jedná se o prostor výstavby železničního koridoru na traťovém úseku Krasíkov – Česká 
Třebová. V rámci přípravy stavby bylo realizováno zkušební pole tryskové injektáže a 
předpjatých lanových kotev. Pilíře vápenocementové TI budou na stavbě zajišťovat zpevnění 
podložních miocénních jílů pode dnem hlubokého zářezu. Tyto jíly tvoří předkvartérní 
podloží v třebovickém sedle o velmi vysoké mocnosti – až 160m. Miocénní jíly jsou 
proměnlivě písčité a obsahují zejména ve východní části projektované přeložky trati písčité 
vložky a laminy. V prostoru zkušebního pole je svrchní poloha jílů velmi bohatá na organické 
látky. Jedná se převážně o jíly s  velmi vysokou plasticitou. Často mají zeminy charakter 
uhelných jílů až jílovců, lokálně bylo ověřeno jílovité uhlí. Jedná se o zeminy nepropustné, 
objemově nestálé a při kontaktu s vodou bobtnají.  
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Obr. 3  Schema zajištění zářezu 

Pilíře TI mají v projektované konstrukci dvě funkce 
- stabilizační – vápenná složka ve směsi působí jako stabilizující prvek – snižuje 

přirozenou vlhkost  jílů v okolí.  
- nosnou – výztuž pilířů TI vetknutá do spodní nosné želbet. desky  zářezu bude schopna 

přenášet tahové síly. Pilíře TI pak budou působit jako tahové prvky, přenášející část 
vztlaku prostředí při bobtnání a dekonsolidaci jílů v podloží zářezu. 
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Obr. 4  Uspořádání zkušebního pole 
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Pilíř T1 hloubky 16,0m je situován ve dně jámy svisle. Tento prvek není zatížen svislým 
zatížením. Slouží tedy stejně jako skutečné pilíře pod spodní deskou v zářezu jako stabilizační 
a tahový prvek, zachycující vertikální posuny podloží při působení dekonsolidace a bobtnání 
miocénních jílů.  

Pilíře T2, T7 hloubky 6,0m jsou situovány jako krajní opory převázkového trámu pod 
kotvami. Byly vrtány  kolmo na sklon svahu. Do pilířů je umístěna výztuž z betonářské oceli  
- svařovaný armokoš dl. 3,5m, zakotvený v převázkovém trámu. 

Pilíře T3-T6 hloubky 4,0m tvoří střední podpory převázkového trámu pod kotvami Z důvodu 
vysokého zatížení pilířů během zkoušky kotev jsou tyto pilíře navrženy ve dvojicích s osovou 
vzdáleností 0,8m. Jsou situovány rovněž kolmo na sklon svahu a vyztuženy stejně jako 
předchozí typ.  
Při zatěžovací zkoušce kotev došlo k prověření pevnostních a deformačních parametrů 
podloží, zlepšeného TI. V průběhu zatěžovacích zkoušek, kdy trojice zkušebních kotev byla 
postupně zatěžována až na síly kolem 1500kN, docházelo k deformaci trámu, podepřeného 
poměrně krátkými pilíři, průměrně kolem 2,5mm!  
Ve dvou časových obdobích byly odebrány vývrty z pilířů TI a vzorky zeminy z okolní 
zeminy k laboratorním rozborům.  Z pilíře T1 byly vzorky odebrány cca 2 měsíce po 
realizaci, ze zbývajících prvků cca 7 měsíců po realizaci. 
 
4.3. Výsledky zkoušek 
Cílem zkoušek bylo především ověřit novou recepturu vápenocementové TI z hlediska 
pevnostních parametrů pilířů, jejich působení na okolní zeminové prostředí a rovněž 
z hlediska technologie provádění. Technologické parametry byly velmi uspokojivé. 
Laboratorními zkouškami bylo zjištěno: 
- objemová hmotnost materiálu pilíře TI v zemině je závislá na geologii v místě provádění. 

V „lepších“ geologických podmínkách lokality Klobouky se objemová hmotnost 
pohybovala kolem 1700 kg/m3, v Třebovicích pak průměrně 1590kg/m3. Tato hodnota se 
mění vzhledem k částečnému promísení zeminy s injekční směsí při realizaci pilířů. 

- velmi zajímavé bylo srovnání pevností odebraných válcových vývrtů z pilířů TI v tlaku. Na 
lokalitě Klobouky bylo možno porovnat pevnosti cementové a vápenocementové směsi. 
Průměrná válcová pevnost na vzorcích  cementové směsi dosahovala hodnoty 4,5MPa;  na 
vápenocementových vzorcích ale 5,8MPa. V lokalitě Třebovice, kde byly odebrány vzorky 
ze svrchních, silně organických zemin, dosáhla průměrná válcová pevnost hodnoty 4MPa 
(ve střední části pilíře).  Rozhraní mezi uvedenými hodnotami a nižšími hodnotami (kolem 
1,9MPa) byly zjištěny cca 330 - 400mm od středu pilíře, což dobře vymezuje účinnou 
šířku pilířů TI. 

 
5. Závěr 
Na základě uvedených zkoušek byla firmou  SOLETANCHE vytvořena nová prefabrikovaná 
směs HAMASOL 2005. Tato směs bude poprvé použita při realizaci v lokalitě Třebovice. 
Zahájení realizace pilířů TI se předpokládá v únoru až březnu tohoto roku.  
Směs HAMASOL 2005 se skládá z vápenného hydrátu, cementu a plastifikátoru (Melmet). 
Předpokládaná objemová hustota injekční směsi při realizaci je <1,5 g/cm3. Výsledky 
laboratorních zkoušek prefabrikované směsi neměl autor příspěvku v době odevzdání 
k dispozici; podle prvních zpráv však mají být lepší, než u zkušebních směsí z výše 
uvedených pokusů. 
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UTĚSŇOVÁNÍ PŘÍTOKŮ PODZEMNÍ VODY V OSTĚNÍ ŠTOLOVÉHO 

PŘIVADĚČE PITNÉ VODY ŽELIVKA 
 

Abstract 
The authors describe sealing of underground water inflows in the concrete in the concrete 
lining of the Želivka drinking water conduit. This conduit is a unique and significant water 
resource structure. The tunnel length is 51.3 km. It has been designed to supply Prague, 
Central Bohemia and Jihlava Region with drinking water. The water inflow was sealed by 
injecting of Bevedan-Bevedol WF, WFA and WT polyurethane resins approved for contact 
with drinking water. It was necessary to execute the works during a short conduit lock-out 
without the possibility of using electric power and pressured air. 
 
Úvod 
 
Štolový přivaděč pitné vody Želivka je ojedinělé vodohospodářské dílo. Přivaděč byl 
vybudován hornickým způsobem v letech 1964 až 1972 za účelem zásobování Prahy, 
Středočeského a Jihlavského kraje pitnou vodou. Do provozu byl  uveden koncem roku 1976.  
Štola je vyražena v kruhovém profilu o světlém průměru 2640 mm, v podstatné části je 
vyztužena betonovou obezdívkou z litého betonu tl. 200 – 350 mm. Délka štoly činí 51,332 
km.Přivaděč zásobuje pitnou vodou rozsáhlá území s vysokou koncentrací obyvatelstva, 
prakticky nemá rezervy a proto velmi záleží na jeho bezporuchovém provozu a dlouhodobé 
životnosti. Nežádoucí přítoky spodní vody mohou narušovat stabilitu betonové obezdívky 
štoly, a proto je nutné především v zájmu bezpečného provozu přivaděče  řešit jejich utěsnění. 

 
 

1. Bezpečnost a provozní spolehlivost přivaděče, průsaky vody v obezdívce 
 
Při kategorizaci vodohospodářských děl České republiky z hlediska bezpečnosti byl přivaděč 
zařazen mezi významná díla (III. kategorie). Za celou dobu provozu nedošlo  k poruchám 
nebo haváriím, které by způsobily dlouhodobější přerušení dodávky vody. 
V rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) provádí správce díla mimo jiné 
činnosti i sledování, kontroly a revize přivaděče. Prohlídkami při odstávkách  přivaděče jsou 
kontrolovány jeho vnitřní prostory – mimo jiné je sledován stav obezdívky, pracovních spar, 
trhlin, průsaků a přítoků vody. Na základě těchto prohlídek jsou dobře zdokumentovány  
průsaky a přítoky vody v tzv. „kritických“ oblastech. 
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2. Hledání způsobu opravy průsaků v obezdívce štolového přivaděče. 
 
 Protože bylo nutné řešit utěsnění nežádoucích průsaků a přítoků vod v obezdívce přivaděče 
byla v roce 2000 zajištěna společností VD – TBD Praha rešerše zkušeností a možností 
z tuzemské i zahraniční praxe ve vztahu k nápravným opatřením na dlouhých 
hydrotechnických štolových přivaděčích. Rešerše byla zadána ve Státní technické knihovně 
v Praze, a to pro oblast Evropa a Severní Amerika pro období let 1970 – 2000. Bylo nalezeno 
12 záznamů. Dále bylo využito informací z mezinárodní sítě INTERNET, kde bylo nalezeno 
několik www. stránek, obsahujících odkazy na hydrotechnické štoly a možnosti jejich oprav a 
sanací. Základním  obsahem těchto stránek byla především propagace moderních výrobků 
(např. stavební chemie) a technologií. Konkrétní aplikace na hydrotechnických štolách 
nebyla uvedena. Rešerše nesplnila zcela očekávané přínosy pro praktické využití na 
štolovém  přivaděči Želivka.  
Z vyhodnocení získaných informací vyplynulo, že při opravách nebo sanacích obezdívek 
štolových přivaděčů jsou využívány pracovní postupy a technologie odvozené z použití na 
jiných inženýrských konstrukcích, zejména dopravních nebo průmyslových staveb, které jsou 
účelově přizpůsobeny specifickým podmínkám vodního stavitelství. Na základě vyhodnocení 
všech podkladů bylo rozhodnuto, že pro provádění oprav betonové obezdívky štolového 
přivaděče Želivka, zejména míst, kde porucha betonu je provázena tlakovými vývěry 
průsakové vody je nutno připravit konkrétní technologický postup, který bude respektovat  
specifické podmínky štolového přivaděče Želivka (pitná vody, velmi krátký čas na realizaci 
prací, vzhledem k nezastupitelnosti vodárenského zdroje pro Prahu a části Středočeského 
kraje) a technické parametry obezdívky v místě průsaků.  

Vzhledem ke dvěma neúspěšným pokusům o sanaci průsaků dvěma specializovanými 
firmami a také vzhledem ke ztíženým podmínkám v prostoru štolového přivaděče a omezené 
době pro sanaci se provozovatel začal zabývat zpracováním návrhu a realizací zkušební stěny, 
na které by se postupně odzkoušely různé technologie oprav a sanací včetně systému zkoušek 
zátěže a vyhodnocení, s cílem nalezení optimální technologie sanace betonové obezdívky 
štolového přivaděče. Bylo připraveno zadání projektu „zkušební stěny“.  

Provozovatel paralelně sledoval odbornou literaturu, časopisy a výstavy. Na stavebním 
veletrhu v Brně došlo k  prvním kontaktům se společností CarboTech - Bohemia s.r.o., ze 
kterých se postupně rozvinula velmi úzká a operativní spolupráce. 

 

3. Oprava - utěsňování lokálního přítoku v km 40,060 km 

Na základě zdokumentování  přítoků vody v úseku úpadnice Brtnice – uzávěrová komora 
Vestec se provozovatel díla rozhodl provést další zkušební utěsnění silného lokálního přítoku 
vody ve staničení 40,060 km. Jednalo se o přítok tlakové vody o vydatnosti 2,86  l/sec. 
Cílem bylo úspěšně sanovat jeden z největších a nejproblematičtějších přítoků v přivaděči 
v oblasti Brtnice a ověřit spolehlivou technologii utěsňování přítoků vody ve štole tak, aby 
bylo v budoucnu možné utěsnit další přítoky vody zejména v úseku 47,50 km až 48,64 km, 
kde je soustředěno cca 90 % z celkových přítoků. 
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   Předmětný přítok vody před utěsněním                                        Postupné utěsňování přítoku 
   vydatnost přítoku činí 2,86 l / sec                                                 voda právě stříká z odlehčovacího vrtu 
                      
 
4.   Popis technologie utěsnění přítoku vody 
Utěsnění přítoku vody v betonové obezdívce štoly bylo provedeno technologií nízkotlaké 
injektáže polyuretanovými pryskyřicemi BEVEDAN-BEVEDOL WF, BEVEDAN-
BEVEDOL WFA a BEVEDAN-BEVEDOL WT. Všechny tři druhy pryskyřice jsou 
schváleny pro styk s pitnou vodou. Tyto pryskyřice jsou určeny pro utěsňování stavebních 
konstrukcí, hornin a zemin, zejména pak pro utěsňování průsaků vod a plynů. 
Injekční vrty ø 14 mm v délkách do 400 mm byly  vrtány ručním akumulátorovým rotačně 
příklepným vrtacím kladivem.Vrty byly pro provádění injektáže uzavřeny jednoduchými 
mechanickými obturátory ø 13 mm v délkách 150 až 300 mm. Protože ve štole není možné 
použít elektrocentrálu ani  není dostatek času pro zřízení řádné elektrické přípojky, bylo nutné 
uvažovat s jiným pohonem injekčního čerpadla. Za tím účelem byla připravena  tři injekční 
čerpadla a to  pneumatické  čerpadlo S 35 PU  poháněné  stlačeným vzduchem z tlakových 
nádob o tlaku 200 bar, dále čerpadlo 2K PED 12E poháněné lidskou silou – šlapáním nohy a 
čerpadlo DV 97  s upraveným pohonem – místo elektrické vrtačky bylo čerpadlo poháněno 
lidskou silou prostřednictvím speciálně upraveného  cyklistického převodu.Pro vlastní 
injektáž bylo po důkladném zvážení použito čerpadlo DV 97 s cyklo pohonem a je možné 
konstatovat, že tato volba byla správná, čerpadlo s tímto neobvyklým  pohonem se velmi 
dobře osvědčilo. Injektáž byla provedena injekčním tlakem do 1 MPa, pouze u několika 
ojedinělých vrtů při utěsňování pracovní spáry bylo nutné vyvinout  tlak 2,5 až 3,0 MPa. 

                   
Injekční sestava – úsměvný cyklopohon,                                 Postupná injektáž – omezování přítoku 
Čerpadlo DV 97, injekční hadice a pistole 
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5. Organizace práce 
Pro utěsnění průsaku byly z důvodu krátkého času pro provedení prací (od 6,00 do 20,00 
hod.) vytvořeny 4 pracovní skupinky složené ze 2 – 3 pracovníků.  Práce byly řízeny  
technikem se zkušenostmi z obdobných prací na jiných vodohospodářských dílech. 
pracovní skupina A – provedla po zpřístupnění štoly průzkum, ověřila, že je 
pracoviště bezpečné, provedla  měření O2, CO2 a H2S, dále byla v pohotovosti tak, aby mohla 
v případě potřeby nahradit jedince v ostatních pracovních skupinách popř. celou pracovní 
skupinu, zajišťovala náhradní  zdroje pro vrtací kladiva , náhradní svítidla pro pracovníky 
ostatních pracovních skupin, zajišťovala případnou pomoc v případě vzniku havárie nebo 
úrazu. 
pracovní skupina B –dopravila pomocné materiály pro vrtání a injektování, vybudovala 
soustavu dvou lehkých záchytných stěn pod pracovištěm ve směru toku vody, průběžně čistila 
záchytné stěny. Po utěsnění přítoku zlikvidovala záchytné stěny a odklidila ostatní materiál. 
pracovní skupina C– dopravila vrtací techniku a ostatní pomocný materiál na pracoviště, 
provedla navrtání injekčních vrtů a osazení obturátorů. Poté zůstala  v blízkosti pracoviště pro 
případné doplnění injekčních vrtů, po dokončení prací vyklidila z pracoviště vrtací techniku a  
provedla likvidaci  injekčních  vrtů. 
pracovní skupina D – zajišťovala dopravu injekčního čerpadla, pohonu, záchytné vany a 
injekčních hmot , provedla  injektáž a utěsnění průsaků, následně provedla dokončovací práce 
- demontáž obturátorů, vyklizení injekčního zařízení, zbytků injekčních hmot a  zatmelení 
pracovních otvorů a injekčních vrtů cementovou maltou. 

 
6. Doprava materiálu a techniky, osvětlení pracoviště 
Protože přístup do vlastní štoly je v Brtnici možný pouze šikmou úpadnicí – úklon 35 o a 
délka 120 m , byl na zhlaví úpadnice ukotven elektrický vrátek VTA 1000. Veškeré strojní 
zařízení, materiály a nářadí pak byly dopravovány na speciálním vozíku. Vozík byl úpadnicí 
popouštěn a vytahován právě pomocí tohoto vrátku. Je možné konstatovat, že instalace vrátku 
na zhlaví úpadnice velmi usnadnila  dopravu do štoly a zpět a zejména  došlo k významné 
časové úspoře. 

              
Vrátek VTA 1000 na zhlaví úpadnice a                              Doprava materiálů a zařízení úpadnicí                       
speciální dopravní vozík 
 

Ve štole je absolutní tma, a proto byli všichni pracovníci vybaveni osobními důlními svítidly. 
Na povrchu v blízkosti vstupu do štoly byla zřízena lampovna s kapacitou 30ti důlních 
svítidel. 

 

7. Větrání pracoviště 
Pracoviště bylo po vypuštění vody v daném úseku větráno průchozím větrním proudem. Před 
 zahájením prací a v průběhu prací byla prováděna kontrola složení ovzduší ve štole. Kontrola 
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 byla zaměřena zejména na ověřování množství kyslíku a oxidu uhličitého.  
Tato měření byla prováděna odpovědným technikem před zahájením prací a  následně rovněž 
vícekrát v průběhu pracovní směny. Po celou dobu pohybu pracovníků ve štole bylo ovzduší 
v naprostém pořádku (povolené hodnoty – kyslík min. 20 %, oxid uhličitý max.1 %).  

 
8. Bezpečnost a hygiena práce 
Pro prováděné práce byl zpracován technologický postup, se kterým byli předem seznámeni 
všichni pracovníci, kteří se na realizaci prací podíleli. Všichni pracovníci byli v potřebné míře 
vybaveni osobními ochrannými pomůckami.  

                     
Záchytná stěna pod pracovištěm  pro                                         Vše potřebné je uloženo a dopravováno 
zachycení nečistot                                                                       v záchytné vaně 
 

Každý zaměstnanec, přicházející do přímého styku s pitnou vodou, se před zahájením prací 
podrobil preventivní zdravotní prohlídce u lékaře, ověřující jeho bezinfekčnost a schopnost 
práce ve styku s pitnou vodou. Vzhledem k přijatelné vzdálenosti pracoviště od místa vstupu 
do štoly používali pracovníci v případě potřeby sociální zařízení na povrchu. 

 
9. Průběh,  výsledky a hodnocení provedené práce 
V dopoledních hodinách dne 31.7.2004 bylo po provedení průzkumu cca od 7,30 hod. 
prováděno utěsňování lokálního přítoku v km 40,060, tento přítok se podařilo zcela zastavit a 
úspěšně utěsnit cca v 10.00 hod. Velmi krátce po utěsnění tohoto silného přítoku se dle 
očekávání v betonové obezdívce štoly objevily nově vzniklé přítoky: 

- lokální přítok ve vzdálenosti cca 6 m od utěsněného místa (staničení cca 40,054 km) 
- liniový přítok v horizontální pracovní spáře ve vzdálenosti cca 7 až 12 m od 

utěsněného místa (staničení cca 40,067 mm až cca 40,072 km). 

                     
Přítok vody je utěsněn – odstraňování pomocných                Úspěšný výsledek práce – přítoky jsou utěsněny  

dřevěných klínků                                                                    injekční vrty jsou zapraveny cementovou maltou 
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Přímo na pracovišti bylo po dohodě s objednatelem rozhodnuto, že tyto nové přítoky budou 
ihned utěsňovány. Utěsnění nového lokálního přítoku a nového liniového přítoku bylo 
úspěšně provedeno cca do 15.00 hodin. Následně byly v době od 15.00 do 16,30 hod. 
provedeny dokončovací práce – odstranění obturátorů, zbytků pryskyřice a zatmelení 
pracovních otvorů cementovou maltovou směsí, vyklizení materiálů a techniky z pracoviště  a 
vyčistění pracoviště. 
 

Počet injekčních vrtů a parametry provedených injektáží  
 

utěsňované místo 

 

staničení 

 

počet injekčních 

vrtů 

 

injekční tlak 

 

spotřeba polyuretanové 

pryskyřice 

lokální přítok km 40,060 

 

7 ks max 1,0 MPa 17,0   l 

nový lokální přítok km 40,054 

 

4 ks max 1,0 MPa 3,5    l 

nový liniový přítok 

v pracovní spáře 

součtová délka cca 

4,6 m 

 

 

km 40,067 

až 40,072 

 

34 ks 

 

max. 1,0 MPa 

u 4 vrtů 

max 3,0 MPa 

 

28,0   l 

 

 

10. Zhodnocení stavu betonové obezdívky 
Jsme toho názoru, že naší povinností je upozornit  na skutečnost, že  při provádění 
utěsňovacích prací bylo zjištěno, že betonová obezdívka v okolí lokálního přítoku je do 
vzdálenosti cca 800 až 900mm všemi směry oslabena. O tomto  jednoznačně svědčí  délka 
injekčních vrtů, jimiž byla obezdívka navrtávána. V několika případech došlo při vrtání 
injekčních vrtů  k nechtěnému provrtání obezdívky již po 100 mm ačkoli jsme předpokládali, 
že délka šikmých injekčních vrtů bude cca 150 - 200 mm tak, aby vrty protnuly komunikace 
vody přibližně v polovině tloušťky obezdívky. Dokonce v jednom případě byla obezdívka 
provrtána již po 30 mm – toto místo se nalézá ve vzdálenosti 100 mm kolmo nad přítokem 
(tzn. nad utěsněným otvorem). 
Na základě  znalostí a zkušeností z výstavby a utěsňování podzemních liniových děl se 
domníváme, že k oslabení obezdívky došlo již v době výstavby štoly vyplavením pojiva 
z betonové směsi přitékající vodou. Kromě tohoto může být za rubem obezdívky postupným 
dlouhodobým vyplavováním jemné frakce z okolního prostředí vytvořena kaverna neznámého 
rozměru. Toto oslabení obezdívky a případné kaverny za obezdívkou mohou v budoucnu 
způsobovat vážné poruchy  nebo zničení obezdívky.     
 
Závěr 
Závěrem je možné konstatovat, že úspěšným utěsněním  silného lokálního přítoku vody i 
nově vzniklých přítoků a průsaků v okolí původního přítoku byl splněn hlavní cíl celé akce. V 
 náročných  podmínkách byla ověřena účinnost a spolehlivost navržené technologie opravy 
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průsaku, utěsňovací injektáž byla provedena minimálním injekčním tlakem , obezdívka štoly 
tak nebyla namáhána tlakově, použité polyuretanové pryskyřice Bevedan – Bevedol WF, 
WFA, WT se pro daný účel velmi dobře osvědčily.  
Provozovateli se ve spolupráci s realizační firmou  podařilo splnit velmi důležitý a potřebný 
cíl: mít k dispozici   vyzkoušenou technologii oprav a sanace betonové obezdívky štolového 
přivaděče minimálně pro případ vzniku lokálního znečištění sekundární vody v ochranném 
pásmu štolového přivaděče (skládky, čerpací stanice PHM), a z toho nutné potřeby utěsnění 
průsaků.  

Vzhledem k více než 30letému provozu štolového přivaděče je třeba dále rozvíjet 
odzkoušenou technologii a zejména začít zpracovávat projekt provádění oprav a sanace 
betonové obezdívky v místech vzdálenějších od úpadnice. Do budoucna je třeba vyřešit 
moderní způsob dopravy materiálu, nářadí, strojů a řešit systém pohonu strojů a zařízení pro 
opravy a sanace. Současná možná doba odstávky štolového přivaděče se jeví i pro případ 
vyřešení dopravy a vyřešení  problematiky  pohonu strojů a nářadí jako velmi krátká až 
nedostatečná. Z tohoto důvodu je třeba se zabývat otázkou vytvoření vhodných podmínek pro 
delší odstávku štolového přivaděče. V neposlední řadě je rovněž třeba zajistit závazný  
odborný posudek technického stavu betonové obezdívky s prognózou odhadu termínu potřeby 
sanace a oprav konkrétních úseků štolového přivaděče.  
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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HISTORICKÉ BUDOVY OSTRAVSKÉHO 

MUZEA 
Abstract 
The contribution deals with implementation of measures and constructions works resolving 
static securing of town hall tower and historical part of the building of Ostrava Museum. Here 
we provide description of solution of the disastrous condition of  the inclining town hall tower 
and its interim anchoring to the historical building, treatment of tower foundations and the 
historical building using injecting works, securing statics of the top part of the construction 
using spring ropes, treatment of deteriorated horizontal and vertical parts of the construction 
using injecting of polyurethane resin and adherent steel clamps and horizontal hydro-
insulation of foundation walls using polyurethane resin injecting.  
 
Úvod 
V závěru roku 2003 a v průběhu roku 2004 se divize Grouting společnosti CarboTech-
Bohemia s.r.o (nyní Minova Bohemia s.r.o.) podílela jako dodavatel statického zajištění 
objektu „A“, na I. etapě generální opravy Ostravského muzea, která bude dokončena 
v průběhu roku 2005. 
 
1. Základní údaje charakterizující stavbu 
Majitelem objektu Ostravského muzea a investorem stavby je statutární město Ostrava. 
Uživatelem Ostravské muzeum. Generálním projektantem rekonstrukce objektu je společnost 
MARPO s.r.o. Generálním dodavatelem společnost Stavos Stavba a.s., poddodavatelem 
společnost VOKD a.s. 
Komplex objektu Ostravského muzea je situován na Masarykově náměstí v centrální části 
Moravské Ostravy. Komplex muzea sestává ze čtyř samostatných budov, které byly 
postaveny v různých časových obdobích. V minulosti došlo k propojení jednotlivých budov 
do jednoho funkčního celku. Celý komplex je památkově chráněný a řadí se do trojice 
nejvýznamnějších kulturně historických památek na území města Ostravy. Nejvyšší pozornost 
zasluhuje budova bývalé radnice. 
Rekonstrukcí, která má přispět k celkovému ozdravění objektu a odstranění v minulosti 
provedených necitlivých a nežádoucích zásahů, prochází ve dvou oddělených etapách celý 
komplex muzea. Rozdělení stavby do dvou etap si vyžádala nutnost zachování omezeného 
muzejního provozu v části komplexu. V rámci první etapy, která je již prakticky dokončena, 
byla provedena rekonstrukce budovy „A“ při redukci provozu do budov „B, C a D“. 
Budova bývalé radnice, které se týkala I. etapa rekonstrukce, je orientována štítem s věží do 
Masarykova náměstí. Jedná se o třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Budova je 
historicky nejstarší částí muzea. Při stavebně historickém průzkumu pro zpracování 
projektové dokumentace byly zjištěny části pocházející z období renesance. Budova prošla 
řadou více či méně významných změn. Základy jsou z kamene, svislé nosné konstrukce jsou 
provedeny z cihelného popř. smíšeného zdiva. Stropní konstrukce jsou nad 1. a 2. nadzemním 
podlaží převážně klenbové cihelné, ojediněle z betonových desek do I nosníků nebo dřevěné 
trámové. Celý strop nad 3. nadzemním podlaží je výhradně dřevěný trámový. Krov je 
mansardový, tvořený dřevěnou vaznicovou soustavou se stojatou stolicí s vaznými trámy nad 
stropní rovinou. 
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Objekt radniční věže, postavený v pozdně barokním slohu, pochází z roku 1737. Věž i budova 
byly v minulosti dlouhodobě vystaveny účinkům důlních vlivů a jejich doznívání. Těmito 
vlivy byla budova významně porušena a došlo k naklonění věže. Zvláštní důraz při 
rekonstrukci objektu byl a je kladen na odstranění statických poruch. 
 
2. Statické zajištění dle původní projektové dokumentace 
Z prací týkajících se statického zajištění měly být provedeny sanace narušených částí budovy 
(porušených kleneb a trhlin ve zdivu), celkové stažení budovy, sanace podzákladí a pod. 
Přesný rozsah sanačních prací statického zajištění budovy měl být, v souladu s projektovou 
dokumentací, průběžně konzultován a upřesňován. K některým úpravám mělo být 
přistoupeno až po odkrytí konstrukcí a zjištění skutečného stavu. 
Původní projektová dokumentace z 7/2003 předpokládala provedení proinjektování přímého 
podloží základů objektu v celé ploše objektu „A“. K proinjektování mělo být použito 
polyuretanových pryskyřic nebo cementové injekční směsi. Tím mělo dojít k celoplošnému 
podepření zdiva kamenných základů a přenesení zatížení do nižších vrstev podloží. V rámci 
sanace svislých nosných konstrukcí byla projektována v místech rozvolněného zdiva a okolo 
trhlin injektáž polyuretanovými pryskyřicemi. Proinjektování polyuretanovými pryskyřicemi 
v místech trhlin a spár bylo projektováno rovněž u cihelných kleneb po odtěžení násypů. 
Plošná injektáž zdiva polyuretanovými pryskyřicemi byla projektována v lokalitě zdiva 
suterénu pod pilíři loubí, včetně injektáže obou pilířů loubí v 1. nadzemním podlaží. V rámci 
sanace objektu bylo projektováno stažení ocelovými předpínacími lany, kotvenými do zdiva 
roznášecími plotnami. Projektováno bylo použití cca 640 bm lan. Pro zajištění  horizontální 
hydroizolace zdí, bylo navrženo vytvoření bariéry proti vzlínající vlhkosti pomocí injektáže 
polyuretanovými pryskyřicemi. Stabilita stěn jímky v 1. podzemním podlaží, sloužící 
k umístění lapolu a přečerpávací stanice, měla být zajištěna pomocí opěrné stěny z mikropilot. 
 
3. Statické zajištění dle přepracované projektové dokumentace 
Níže popsané práce, vedoucí k statickému zajištění budovy, byly součástí sanačních prací, 
které byly realizovány vyššími dodavateli. Na základě vyhodnocení měření deformací objektu 
Ostravského muzea, prováděného v souvislosti se stavební činností v centru Moravské 
Ostravy, bylo rozhodnuto o změně původně plánovaného rozsahu sanace objektu. Tuto změnu 
bylo možno rozdělit do tří časově navazujících opatření.  
První opatření - provizorní zajištění horní části věže. Druhé opatření - zajištění podzákladí 
věže včetně doplňkových opatření v objektu „A“, zejména v blízkém okolí věže. Třetí 
opatření - zajištění objektu pomocí předpínacích lan na nové účinky a deformace zjištěné 
v souvislosti s měřením objektu. 
V ostatním se postupovalo podle původní platné projektové dokumentace. Jednotlivé kroky 
byly konzultovány a odsouhlašovány na pravidelných kontrolních dnech a důsledně 
kontrolovány autorským a stavebním dozorem. 
  
4. Realizovaná opatření 
Realizovaná opatření můžeme shrnout do následujících bloků: 
 
4.1. Provizorní zajištění věže Ostravského muzea 
Měření prováděná v souvislosti se stavební činností v centru Moravské Ostravy odhalila 
přírůstky nebezpečného naklonění radniční věže Ostravského muzea směrem do Masarykova 
náměstí. 
Předmětem okamžitého provizorního zajištění naklánějící se věže, které předcházelo dalším 
sanačním pracím, bylo v měsíci prosinci 2003 přikotvení čelní stěny věže přes roznášecí rám 
pomocí ocelových táhel k masivní příčné schodišťové stěně situované ve středu historické 
budovy „A“. Roznášecí rám byl tvořen svařencem z ocelových profilů U260. Ocelová šikmá 
táhla byla ukotvena na vnitřní schodišťové stěně objektu pomocí dvou roznášecích nosníků 
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rovněž z profilů U260. Čtyři táhla o délkách cca 21 m, vedená pod úklonem cca 10°, dvě 
v horní úrovni o průměru 30,0 mm s předpínací silou Q30  = 40 kN, dvě ve spodní úrovni 
o průměru 42,0 mm s předpínací silou Q42  = 100 kN, procházela přes venkovní i vnitřní zdi 
prostupy o průměru 100,0 mm, vrtanými bezpříklepově na jádro. Následně byly prováděny 
kontroly předepnutí kotevních prvků a v případě potřeby jejich rektifikace na stanovené 
hodnoty. Celkem bylo provedeno 6 kontrol. Byl současně sledován stav zdiva. Po dokončení 
definitivního statického zajištění radniční věže a jeho vyhodnocení bylo v měsíci srpnu 2004 
provedeno krokově uvolnění předpětí táhel a demontáž provizorního zajištění. 
 

   
Boční pohled na budovu „A“ Ostravského muzea   Roznášecí rám provizorního zajištění 
 

4.2. Injektáž podzákladí  
Práce spočívaly v proinjektování podloží základů cementovou injekční směsí, vytvoření 
celoplošného podepření zdiva kamenných základů a přenesení zatížení do nižších vrstev 
podloží. Proinjektování se provedlo zevnitř celé podsklepené i nepodsklepené části budovy 
„A“ objektu muzea, pomocí šikmých vrtů do hloubky min. 2 m pod základovou spáru a to 
u vnitřních stěn z obou stran základu, u obvodových stěn pouze z vnitřní strany. Byly 
prováděny 3 vrty na 1 bm délky stěny.  
 

   

Vrtání injekčních vrtů do podzákladí Plošná injektáž polyuretanovou pryskyřicí 
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Injekční vrty o délce cca 3 m byly vrtány hydraulickou vrtací soupravou MORATH. Průměr 
vrtu 50 mm. Do vrtů byly osazeny ocelové perforované injekční trubky ½“. Pro injektáž bylo 
použito injekční čerpadlo IBO REP. K injektáži byl použit portlandský struskový cement 
CEM II/B-S 32,5 R ve směsi s vodou. Injekční tlaky do cca 2,5 MPa. Celkem bylo provedeno 
489 injekčních vrtů. O použití injektáže cementovou směsí bylo rozhodnuto na základě 
zkoušky jímavosti podloží. Kontrola byla prováděna výkopem sond a odebíráním vzorků. 
 
4.3. Injektáž zdiva polyuretanovou pryskyřicí  
 
Práce spočívaly v provedení injektáže zdiva všech podsklepených i nepodsklepených částí 
budovy „A“ objektu muzea v úrovni nových podlah polyuretanovou pryskyřicí za účelem 
vytvoření horizontální hydroizolační clony. Injektáž byla provedena pomocí horizontálních 
injekčních vrtů o průměru 14 mm, vrtaných v řadě s roztečí 20 cm o délce o cca 10 cm kratší 
než tloušťka zdiva, polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF. Celkem byla 
provedena hydroizolační clona v půdorysném rozsahu cca 262 m2 zdí. 
Následně bylo prováděno průběžné sledování případných projevů vlhkosti ve zdivu nad touto 
clonou. Projev vlhkosti ve zdivu byl zjištěn pouze na venkovní stěně místnosti č. 018 
v 1. podzemním podlaží v délce cca 3 m v souvislosti s přívalovými dešti. Tehdy nebyly 
dokončeny venkovní úpravy, voda natekla do výkopu a pronikla do zdi nad hydroizolační 
clonou. Další projevy vlhkosti již nebyly zjištěny.  
Pro zpevnění zdiva a vytvoření plošné hydroizolační clony ve zdi místnosti č. 002 
1. podzemního podlaží budovy „A“ směrem k Masarykovu náměstí a v čelní zdi této 
místnosti směrem k ulici Muzejní byla provedena injektáž polyuretanovou pryskyřicí 
BEVEDAN-BEVEDOL WF pomocí horizontálních injekčních vrtů o průměru 14 mm, 
vrtaných v řadách o vzájemné vzdálenosti řad 30 cm s roztečí v řadě 30 cm (šachovitě) 
o délce o cca 10 cm kratší než tloušťka zdiva.  
Dále bylo provedeno zpevnění zdiva dvou venkovních pilířů loubí ze strany Masarykova 
náměstí injektáží polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF pomocí 
horizontálních vrtů o průměru 14 mm o délkách cca 800 mm, vrtaných ve dvou výškových 
úrovních vždy po dvou do každé ze čtyř stěn pilířů. Byly použity injekční obturátory 
o průměru 13 mm. Provedením hydroizolační clony ve stávajícím zdivu pomocí injektáže 
polyuretanovou pryskyřicí se podařilo vytvořit chybějící horizontální hydroizolaci zdiva, 
v případě venkovních stěn místnosti č. 002 1. podzemního podlaží rovněž svislou, současně 
došlo ke zpevnění zdiva. 
 
4.4 Mikropiloty 
Práce spočívaly v provedení opěrné stěny kolem tělesa lapolu (odlučovače tuků z odpadních 
vod) umístěného pod podlahou 1. podzemního podlaží objektu „A“ v prostoru sociálního 
zařízení. Opěrná stěna sestávala z 82 ks mikropilot, délky 6 m. Jednotlivé mikropiloty jsou 
tvořeny současně zavrtávanými a injektovanými tyčemi TITAN 40/20 mm (vrtací korunka 
o průměru 115 mm). Vrtací souprava hydraulická MORATH. Injekční čerpadlo IBO REP. 
K injektáži byl použit portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R ve směsi s vodou. 
Injekční tlaky do 3 MPa. Zhlaví opěrné stěny z mikropilot bylo opatřeno železobetonovým 
věncem.  
Následně bylo po vyzrání betonu provedeno postupné odkopání zeminy uvnitř prostoru 
chráněného opěrnou stěnou na projektovanou hloubku. Mikropilotová stěna byla kompaktní 
bez zjevných závad. Nedošlo k vyjetí zemin do odkopaného prostoru. 
 
4.5. Sanace podzákladí věže  
 
Práce proběhly ve dvou technologických etapách, dle projektu zpracovaného společností 
UNIGEO a.s. Ostrava. 
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I. etapa - proinjektování přímého podloží podzákladí pomocí systému zavibrovaných 
perforovaných injekčních trubek polyuretanovou pryskyřicí CarboPur WX.  

Uvnitř objektu celkem 49 injekčních trubek 48,3/4,05 mm, v délkách po 2 až 5 m, o úklonech 
0°, 15°a 30°. Vně objektu celkem 19 injekčních trubek 48,3/4,05 mm, v délce po 6 m, 
o úklonu 5°. Celková spotřeba byla 3.614,0 kg pryskyřice. 
II. etapa - přenesení částečného zatížení od radniční věže hlouběji do podloží pomocí 

plovoucích mikropilot TITAN 52/26 mm.  
Vrtací korunka o průměru 115 mm s injekčními tryskami. Injekční směs cementová (v:c=1/2, 
SPC 32,5 R). Uvnitř věže v prostoru chybějícího a nově dobudovaného základového pásu, 
bočně kotveného do stávajícího základového zdiva, 7 svislých mikropilot, v délce 6 m. 
Po vnitřním obvodu základového zdiva 20 mikropilot, v délce 6 m, o úklonech 5°a 10°od 
svislice (střídavě). Každá mikropilota byla ukotvena do stávajícího základového zdiva pomocí 
dvojice polyuretanovou pryskyřicí GEOTHIX zainjektované injekční zavrtávací kotevní tyče 
(IZK) R25N o délce 1,5 m, s délkou kotvení 1,0 m. Celkový počet IZK tyčí 40 ks. 
Spolehlivost kotevních tyčí byla ověřena tahovou zkouškou na 4 tyčích pro přenesení 
požadované tahové síly 20 kN. Hlavy mikropilot byly opatřeny roznášecími deskami 
200x200x20 mm a IZK tyčí kotevními deskami 150x150x15 mm. K řadě mikropilot byla 
přivařena podélná betonářská výztuž o průměru 16 mm. Byla osazena výztužní KARI síť 
100x100x10 mm. Obetonováno betonem B20HV4 a vytvořeny dva rozšířené základové pásy 
o rozměrech 0,65x0,5x4,35 m. Částečně zasekané v původním základovém zdivu. Vně 
objektu z výškové úrovně chodníku Masarykova náměstí bylo provedeno 17 mikropilot, 
v délce 7,5 m s úklonem 5° od svislice, přes nosnou svislou základovou konstrukci věže 
do podloží. Celková spotřeba SPC 32,5 R byla 10.140 kg. 
  

   
Vrtání a osazování injekčních trubek a mikropilot Osazené injekční trubky a mikropiloty 
 

4.6. Stažení objektu lany  
Práce spočívaly v sanaci zdiva stažením  ocelovými  lany.  Byly realizovány v objektu „A“ 
(včetně věže) nad 1. až 3. nadzemním podlaží v podlahách a pod podlahami nad patami 
kleneb v již nově vytvořených dilatačních celcích a dále ve dvou výškových úrovních ve věži 
muzea. Pro stažení bylo použito lano Lp 15,5 mm (popouštěné sedmidrátové pletence pro 
předpínání v plastové chráničce vyplněné mazacím tukem). Lana jsou vedena 
v železobetonových věncích s vloženou ocelovou armaturou o Ø12 mm. Konce lan jsou 
opatřeny  ocelovými  plotnami  se zapuštěnou  kotevní kuželkou.  Kuželky  jsou  zavíčkovány  
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Speciální kotevní prvek, armatura, lano v chráničce Roznášecí plotny 

a plotny opatřeny tepelnou izolací polystyrénem. Ve stropech nad chodbami a některými 
místnostmi jsou lana vedena v rozpěrách. Z důvodu nepřístupnosti sousedního objektu byly 
kotevní plotny na stěně přiléhající k tomuto objektu nahrazeny speciálními kotevními prvky, 
ukotvenými pomocí lepených kotev R 25 a šroubů M 24 do cihelného zdiva. Celková metráž 
jednotlivých tras stažení ocelovými lany je 844,5 m.  
 

4.7. Sanace zdiva 
Po odstranění narušených omítek, odkrytí zdiva a zjištění skutečného stavu, byla zpracována 
projektantem dokumentace sanace zdiva. V principu se jednalo o proškrábnutí a pročištění 
trhlin ve zdivu, vyklínování trhlin ocelovými klíny po cca 300 mm a jejich přespárování 
vápennou maltou dle požadavku památkářů. Dále pak o proinjektování trhlin a zdiva v okolí 
trhlin polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF. Celkem bylo proinjektováno 
161,2 m3 porušeného zdiva. Vrty Ø 14 mm, obturátory 13/ 150 resp. 300 mm. 
Ve vyznačených lokalitách zdiva se po injektáži provedlo vlepení nerezových šroubovic, nebo 
celozávitových kotev o průměru 22 mm pomocí lepících ampulí LOKSET. Rozteče 
jednotlivých kotevních tyčí byly po 300 mm (při kotvení jednostranném). Při křížovém 
kotvení ze dvou stran 600 mm na jedné straně s vzájemným posunutím stran o 300 mm, tj. 
300 mm prostřídaně. Lokálně bylo provedeno přezdění ostění v místě kapes. Průměr vývrtů 
30 mm, délka 1,5 až 4,0 m. Celkem bylo instalováno 418 bm kotev. 
 

   

Trhliny ve zdivu a sanovaný spodní líc klenby Trhliny v obvodovém zdivu klenby 

 
Ve schodišťovém prostoru ve 2. nadzemním podlaží se provedlo zesílení pilíře. Po opásání 
pilíře vzájemně svařenými ocelovými pásnicemi, vyčištění a vysátí trhlin, jejich vyklínování 
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a přespárování bylo provedeno proinjektování porušeného zdiva polyuretanovou pryskyřicí 
BEVEDAN-BEVEDOL WF. 
 

4.8. Sanace kleneb 
Provedlo se celoplošné podbednění a podstojkování kleneb. Po odstranění násypů, narušených 
omítek, odkrytí zdiva a zjištění skutečného stavu, byla speciálně pro každou klenbu 
projektantem zpracována dokumentace její sanace, vycházející z konkrétních podmínek. 
V principu se jednalo o hloubkové přespárování v místech trhlin vápennou maltou. Trhliny ve 
svislých konstrukcích v návaznosti na klenby (tj. do výšky cca 300 mm nad podlahu) se 
proinjektovaly polyuretanovou pryskyřicí BEVEDAN-BEVEDOL WF. V určených lokalitách 
klenby se provedlo z horního líce vlepení nerezových šroubovic do vyfrézovaných drážek. Po 
sanaci klenby shora byl proveden obvodový železobetonový věnec, nakotvený na obvodové 
zdivo. Klenby byly přitíženy násypem do 2/3 vzepětí klenby, odstraněno podbednění 
a odstraněny omítky ze spodního líce. Provedla se obdobná sanace jako na horním líci. 
Klenby byly zatíženy celoplošně. Celkem bylo proinjektováno cca 35 m3 zdiva v souvislosti 
se sanacemi kleneb. 
Tento způsob sanace, na základě požadavku pracovníků památkového ústavu, nahradil 
původně projektované rubové skořepiny. 
  
Závěr 
Provedený komplex popsaných sanačních prácí představuje úspěšnou kombinaci tradičních 
stavebních metod s moderními metodami, které se prosazují při rekonstrukcích budov 
s rozvojem nových technologií, strojního vybavení a materiálů. Věříme, že použití těchto 
moderních technologií při statickém zajištění historické budovy Ostravského muzea vejde do 
podvědomí odborné veřejnosti a přispěje k jejich významnějšímu rozšíření při rekonstrukcích 
stavebních objektů.  
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SANACE PODZEMNÍCH DUTIN POD STAVBOU PARKOVACÍHO 

DOMU V BRNĚ 
 
Annotation 
The contributed paper regards the implementation of measures to stabilize the subbase of the 
future building after one of foundation pile holes of diameters 0.9 m broke down. The hole 
reached a cavity linked to the adjacent flooded collector well and caving-in process started. 
As an essential measure, the cavity has been made accessible and filled with concrete in 
combination with chemical injection. 
 
Úvod 
V centru Brna, v oblasti křižovatky Kounicovy ulice a Moravského náměstí probíhala a dosud 
probíhá výstavba parkovacího domu. Skelet, cca 25 m vysoké stavby, z litého betonu, je 
založen na soustavě betonových pilot průměru 0,9 m, situovaných do hloubky cca 20 -21 m, 
pod úroveň původního terénu. Dno stavební jámy je cca 8 m pod úrovní původního terénu, viz 
obr. 1 a obr.  2. Podle předcházejícího vrtného průzkumu tvoří podloží stavby pevné vápnité 
jíly o pevnosti okolo 400 kPa. 
V dubnu 2004, při realizaci jedné z pilot, byla v hloubce cca 20 m zastižena dutina. V krátké 
době po vytažení vrtného náčiní začal proces zavalování vrtu průměru 0,9 m (dále jen vrtu). 
Došlo ke zborcení ústí vrtu, vytvořil se závalový trychtýř o průměru cca 5 m a hloubce cca 2,5 
m. Krátce potom bylo provedeno zasypání kaverny po vrtu. Jako výplňový materiál byl použit 
jíl z výnosu tohoto a dalšího blízkého vrtu. Závalový trychtýř o objemu cca 15 m3 byl vyplněn 
betonem. Nedlouho poté byl pozorován další pohyb (naklonění) betonové výplně závalového 
trychtýře. To signalizovalo, že proces zavalování neskončil a bude nutno realizovat další 
opatření, vedoucí ke stabilitě podloží stavby. 
Nafáraná dutina zjevně souvisela s existencí blízké „průzkumnné šachty“ (dále jámy), k níž 
nebyla dohledána žádná dokumentace. Podle nespolehlivých údajů pamětníka, byla z této 
jámy vyražena horizontální rozrážka v délce asi 10 m. Existenci horizontální dutiny potvrdilo 
i následně provedené georadarové měření. Potápěčský průzkum v této jámě nebyl úspěšný pro 
nulovou viditelnost v rozvířeném jílu. Předpokládaná výchozí situace je na obr. 3.  
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obr. 1  Dno stavební jámy obr. 2  Částečně odkrytá průzkumná jáma 

 

 
obr. 3  Předpokládaná situace obr. 4  Skutečná situace po vyčerpání vody 
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Následně byla společnost CarboTech Bohemia s.r.o. (nyní Minova Bohemia s.r.o.) požádána 
o zpracování návrhu technického řešení, vedoucího ke stabilizaci podloží stavby. Po prohlídce 
staveniště a seznámení se s dostupnými informacemi bylo nabídnuto řešení, vycházející ze 
zkušeností pracovníků firmy z oblasti báňské a z oblasti vrtných a injekčních prací.  
 
1. Charakteristika problému 
Základním problémem byla existence nepřístupných (zatopených) dutin neznámého objemu, 
neznámého tvaru a nestabilita stěn kaverny po havarovaném vrtu, do kterých by se mohly 
výše položené horniny přemístit. Zásadním opatřením vedoucím ke stabilizaci podloží stavby 
bylo v tomto případě vyplnění dutin materiálem o přiměřené pevnosti.  
 
2. Návrh technického řešení 
Bylo navrženo a akceptováno řešení probíhající v dílčích krocích, s tím, že detaily postupu 
prací budou upřesňovány podle vývoje situace. 

- Zpracování dokumentace pro ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem ve 
smyslu vyhlášky 104/1988 Sb. v platném znění. 

- Vyplnění a utěsnění zatopené vertikální kaverny (dutiny) po nezapaženém vrtu.  
- Vyčerpání vody (a přítoků) z jámy a horizontálního díla. 
- Zpřístupění jámy, tj. oprava lezního oddělení, instalace separátního větrání a 

zhotovení dočasného krycího ohlubňového povalu. 
- Po odčerpání potřebného množství vody provést báňský průzkum v horizontální 

části díla, zhodnotit velikost prostor a stav výztuže, zejména v místě proniku vrtu.  
- Podle místních potřeb a podmínek provést opravu výztuže (u průniku vrtu). 
- Vytěžení vyjetého rozbředlého jílu. 
- Instalace plavícího potrubí ve svislé i horizontální část díla.  
- Realizace uzavírací hráze (opěrné stěny) na úvodu horizontálního díla. 
- Vyplnění horizontální části díla výplňovým betonem 
- Likvidace zařízení, zabezpečení ústí jámy, opuštění pracoviště. 

 
Realizace navrženého řešení předpokládala spolupráci organizací specializovaných na: 

- kotvení, utěsňování, zpevňování, sanaci a stabilizaci - CarboTech Bohemia s.r.o. 
- realizaci vrtů většího průměru a délky - TopGeo Brno spol. s r.o. 
- na báňské práce v extrémních podmínkách, tzn. práce ve výšce a nad volnou 

hloubkou, zmáhání závalů a stavbu uzavíracích hrází - OKD, Hlavní báňská záchranná 
stanice a.s. 

 
3. Průběh realizace 
Jako první krok byly provedeny práce související se stabilizací kaverny po havarovaném 
vrtu. Betonová zátka na dně stavební jámy byla provrtána  průměrem 220 mm a bylo zjištěno, 
že celý prostor kaverny po vrtu, vyjma 0,8 m pod betonovou zátkou, je oproti předpokladu 
vyplněn hustým kašovitým jílem. Bylo také zjištěno, že není vodní komunikace vrtu s jámou, 
tzn. že soustava netvoří spojitou nádobu. Bylo rozhodnuto instalovat, do kaverny po 
havarovaném vrtu, částečně perforovanou výpažnici o průměru 200 mm a délce 11 m, měřeno 
od dna základové jámy. Prostřednictvím této výpažnice a přes vrty situované mimo tuto 
centrální výpažnici, bylo umístěno do kaverny 1400 kg polyuretanové pryskyřice a 1400 kg 
cementu. 
Po chemickém vyhodnocení vzorků zadržené vody a uzavření smluvního vztahu s BVK a.s. 
(Brněnské vodárny a kanalizace) bylo přikročeno k čerpání zatopené jámy. Hladina vody 
v jámě byla při zahájení čerpání 8 m pod úrovní původního terénu, tedy v úrovni dna stavební 
jámy. Soustavou 2 ponorných čerpadel bylo vyčerpáno 480 m3 zatopených prostor během 
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5 dní. Denní přítok  1,3 m3 byl následně čerpán do doby ukončení prací. Vyčerpaná voda byla 
odváděna přes vodoměr do dešťové kanalizace. 
Během čerpání byl pozorován zejména stav vyztužení jámy. Jáma o světlém průměru 5,9 m je 
vyztužena betonovými tvárnicemi a je vizuálně ve velmi dobrém stavu. Přesto bylo 
instalováno několik prvků dočasné rozpěrné výztuže. Jáma je vystrojena pouze středními 
a bočními rozponami, svisle ve vzdálenosti 3 m. Na bočních rozponách je instalováno kovové 
lezní oddělení, které je v poměrně dobrém stavu. Ve vrchní části lezního oddělení bylo 
provedeno několik drobných oprav.  
Po vyčerpání vody byl proveden báňský průzkum a zhodnocení stavu. Bylo zjištěno, že 
v hloubce 18 – 23 m jsou z jámy zřízeny 2 horizontální rozrážky. Obě rozrážky začínají 
kruhovým profilem o průměru 5,0 m, který se postupně zmenšuje. Situace po vyčerpání vody 
je schématicky zobrazena na obr. 4. Zaústění obou rozrážek bylo provedeno kvalitně, v litém 
betonu do šablony.  
Na severozápadní straně (dále SZ) je, ve vzdálenosti 2,6 m od jámy, pažené čelo z I nosníků. 
SZ rozrážka pokračuje dále zmenšeným profilem (š = 2,4 m; v = 2,0 m) dalších 4,7 m, kde 
končí čelbou, zapaženou pažnicemi Union. V prostoru SZ rozrážky je ponecháno větší 
množství dříve nevytěženého jílu, viz obr. 5. 
Na problémové jihovýchodní straně (dále JV) je v betonovém stropě patrný průnik vrtu 
průměru 0,9 m. Z vrtu byl vytlačen jílovitý materiál, na jehož povrchu byly i po vyčerpání 
vody patrné rýhy ve směru pohybu hmoty, viz obr. 6. Jíl vyjetý a vytlačený z vrtu do vodního 
prostředí tvořil svah o sklonu 25° až 35°. Povrch jílového svahu měl konzistenci husté kaše. 
Chůze po povrchu nebyla možná. Skutečné množství volného jílu v podzemí bylo mnohem 
větší, než množství jílu údajně nasypaného do prostoru havarovaného vrtu. 
 

    
obr. 5  Severozápadní rozrážka obr. 6  Jihovýchodní (problémová) rozrážka 

 

Později, s postupem prací bylo potvrzeno, že velká část jílu byla ponechána v podzemí již 
v době jeho opuštění.  
Na základě upřesněných a nově získaných informací bylo prioritně přikročeno ke stabilizaci 
jílovité hmoty, která měla tendenci vystupovat dále z vrtu. Jelikož byly oprávněné obavy, že 
po odtěžení zásoby pod vrtem by mohlo dojít k dalšímu a nežádoucímu pohybu kašovité 
hmoty z vrtu, byl průnikový otvor zapažen fošnami kotvenými ke stropu, viz obr. 7. Teprve 
potom, bylo přikročeno k částečnému odebírání jílové zásoby. Po odtěžení části jílu a získání 
potřebného prostoru pod vrtem byla doplněna i „podpěrná výztuž“. Stojky byly postaveny na 
horizontální, příčně instalovaný 2 dílný nosník z profilu K24, zapuštěný v hnízdech, viz 
obr. 8.  



 133

Po částečném odstranění vyjetého jílu bylo zjištěno, že vrt zasáhl středem čelo JV rozrážky, 
situované ve vzdálenosti 2,1 m od jámy. Dva ze svisle instalovaných I nosníků byly 
vyvrácené, šikmo umístěné v jílu. Přitom bylo potvrzeno pokračování rozrážky, zatím 
neznámého profilu a délky, i za JV čelem na této straně jámy. 
 

  
obr. 7  Zapažení průniku vrtu fošnami obr. 8  Podpěrná výztuž pod průnikem vrtu 

 

V dalším kroku bylo přikročeno k vytěžení jílu z problémového prostoru tak, aby mohla být  
zřízena opěrná stěna a prostor za toto stěnou mohl být vyplněn. Po jednání s objednatelem a 
po přihlédnutí k novým skutečnostem (existence i protilehlé rozrážky) bylo rozhodnuto, že jíl 
nebude těžen na povrch, ale bude ponechán v dostatečně velkém podzemním prostoru. 
Přemístění jílu bylo fyzicky mimořádně obtížné a časově náročné. Vše bylo mokré a kluzké 
od všudypřítomného jílu, který byl ručním naběrákem nakládán do kolečka a převážen na 
druhou stranu pracovního povalu, kde byl vyklápěn, obr. 9. Přitom byl uvolněn i přístup do 
zbytku JV rozrážky. Tato má šířku 2,4 m a délku 4,6 m. Čelba je rovněž zapažena pažnicemi 
Union. I v této rozrážce je větší množství dříve ponechané, slehlé, zásoby jílu – viz obr. 10. 
 

  
obr. 9  Nakládání jílu obr. 10  Volný prostor JV rozrážky, vpravo 

je dříve ponechaná zásoba jílu 
 

Po získání potřebného prostoru byla postavena na úvodu JV rozrážky opěrná stěna budoucí 
výplně. Opěrná stěna je zhotovena z 50 mm fošen a hranolů 100 x 100 mm, opřená je o 3 
horizontální nosníky z ocelového profilu K24, které jsou zapuštěny v 30 cm hlubokých 
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hnízdech do boků betonové výztuže. V blízkosti opěrné stěny je svislé armování Kari sítí 
100 x 100 / 8 mm. 
Vyplňování prostoru za opěrnou stěnou bylo zahájeno po kontrole objednatelem. Výplňové 
hmoty byly spouštěny z povrchu přes 18 m dlouhé spádové potrubí průměru 150 mm. 
V 1. etapě bylo umístěno 9,5 m3 betonové směsi do spodní části uvolněného prostoru. 
V 2. etapě bylo umístěno 18 m3 popílko-cementové směsi do prostoru horizontální rozrážky. 
V 3. etapě bylo doplněno dalších 9,5 m3 betonové směsi do vrchní části kruhového profilu 
rozrážky. Betonová směs byla dovezena domíchávači a do potrubí zavedena čerpadlem 
Schwing. Popílko-cementová směs byla spouštěna z cisteren samospádem. Vyplněním byly 
hlavní práce ukončeny a byl zahájen výkliz pracoviště, obr. 11 a 12.  
 

  
obr. 11  Připraveno k vyplnění obr. 12 Opěrná stěna JV rozrážky po 

vyplnění dutiny  
 

Závěr 
Provedená sanace nespadá svým obsahem do běžných rutinních činností jedné organizace. Při 
realizaci byly využity postupy a zkušenosti z několika příbuzných oborů. Bylo nutno 
kombinovat báňskou praxi, práci ve výšce a nad volnou hloubkou, vrtné práce, kotvení, 
chemické a výplňové injektáže aj. Vzhledem k tomu, že řešení bylo nutno upřesňovat až 
během postupu prací a v časové tísni, bylo nasazení vysoce kvalifikovaných a zkušených 
pracovníků nutností. Na realizaci díla se podíleli z velké části záchranáři OKD, HBZS a.s., 
v menší míře i pracovníci společnosti Jaroslav Šťavíček – INTERRA. Díky odborným 
zkušenostem a dobré spolupráci všech zúčastněných bylo dílo úspěšně a bezpečně zvládnuto. 
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NOVÝ  POHLED  NA  INJEKČNÍ  MATERIÁLY  PRO  OBLAST 
PODZEMNÍHO  A  POZEMNÍHO  STAVITELSTVÍ  SPOLEČNOSTI 

MINOVA  BOHEMIA 
 
 
Abstract 
Integration of CarboTech-Bohemia s.r.o. into the concern Minova International Ltd. is not 
only a change of the name to Minova Bohemia s.r.o. however for our customers it means a 
new concern philosophy of research, production and sale. It is particularly extension of 
existing assortment of new materials and approach towards new technologies and 
information. These changes have also important impact on assortment of materials determined 
for application in underground and civil construction. 
 
1. Úvod 
Postupem času a zejména na základě specifických požadavků stavebníků na vlastnosti PUR 
pryskyřic začala společnost CarboTech opouštět ideu, že vystačí pouze s produkty, původně 
určenými pro hornictví i ve stavebnictví. Vývoj se ubíral stále rychlejším tempem, paleta 
produktů se neustále rozšiřovala a tak bylo rozhodnuto o  výrazném oddělení sortimentů pro 
oblasti stavebnictví a hornictví. Zatímco v kotevní technice se žádné podstatné změny 
neodehrály, v sortimentu injekčních hmot došlo k některým přesunům, které je potřeba 
podrobněji komentovat. Přitom důraz bude v tomto příspěvku kladen na materiály pro použití 
v podzemním a pozemním stavitelství. 
 
2. Polyuretanové pryskyřice 
Nejzávažnější změny nastaly především v sortimentu polyuretanových pryskyřic, které 
považujeme za základní typovou řadu v našem sortimentu. Všeobecně známá typová řada 
polyuretanových pryskyřic Bevedan – Bevedol je od roku 2005 určena výlučně pro použití 
v hornictví. Pro stavebnictví byla připravena nová výrobková řada s označením CarboPur. 
Na vývoji této řady probíhají práce již delší dobu, např. v roce 2003 jsme jako první z nich 
uvedli do našeho sortimentu polyuretanovou pryskyřici s velmi dlouhou dobou reakce 
CarboPur WX. Aby byla usnadněna našim zákazníkům počáteční orientace v nových 
materiálech a aby přechod nebyl tak násilný, zachováváme zažité označování jednotlivých 
typů pryskyřic: 
CarboPur WF   rychle reagující pryskyřice pro utěsňování a zpevňování stavebních 

konstrukcí 
CarboPur WFA   velmi rychle reagující pryskyřice pro utěsnění silných přítoků vody 
CarboPur WT   velmi rychle reagující pryskyřice s tixotropním chováním pro utěsnění 

silných přítoků tlakové vody z horniny, porušených nádrží, kanalizace, 
atd. 

 
Je nutno zdůraznit, že se nejedná o tytéž materiály jako v případě typové řady Bevedan – 
Bevedol. Prvním a nejdůležitějším rozdílem je upravená formulace jednotlivých složek, která 
je přizpůsobena specifickým požadavkům pro konkrétní oblasti aplikací. To znamená, že 
složky jednotlivých typů pryskyřic pro použití ve stavebnictví obsahují jiné katalyzátory a 
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přísady, než typy pro použití v hornictví. Důsledkem toho jsou poněkud odlišná technická 
data složek (především viskozita a bod vzplanutí), ale důležitější jsou rozdíly v reakčních 
datech (rozdílné doby začátku reakce a délce jejího trvání, stupeň napěnění, atd.). Pro lepší 
manipulaci na stavbách jsou také pro tuto typovou řadu CarboPur zvoleny 20 l kynystry. 
Rozdílné je také schvalování těchto typových řad pryskyřic pro jednotlivé oblasti použití. 
Proto typová řada Bevedan – Bevedol bude schvalována výhradně podle báňských předpisů a 
vyhlášek, a pro stavebnictví bude  schválena  pouze řada CarboPur včetně schválení pro 
aplikace na kontaktu s pitnou vodou. V současnosti probíhá certifikace těchto produktů, která 
by měla být ukončena do konce IQ tohoto roku. 
 
Dalšími materiály ze skupiny polyuretanových pryskyřic jsou:  
 
CarboPur WX   velmi pomalu reagující pryskyřice, u které doba reakce bez kontaktu  
                                    s vodou trvá 3 – 4 hod., aniž dojde k napěnění; při kontaktu s vodou je  
                                    doba reakce cca 3 minuty a dojde k napěnění pryskyřice. Je určena  
                                    k utěsňování a stabilizaci porézních zemin. 
CarboCrackSeal H   pomalu reagující pryskyřice, která nenapěňuje a je určena pro      
                                   utěsňování trvale pohyblivých trhlin v betonových konstrukcích;  
                                   zamezuje přístupu nepříznivých vlivů k betonářské výztuži a  
                                   znemožňuje tak vznik koroze 
CarboCrackSeal T  pomalu reagující nenapěňující pryskyřice, speciálně určená pro  
                                   injektáže pracovních spár betonových konstrukcí přes injekční hadice,  
                                   vložené do spár při betonáži 
Ongrosil 016   speciální pryskyřice pro sanace keramických stropů z hurdisek, které      
                                   jsou ohroženy vznikem trhlin v nosných stěnách s následným  
                                   odpadnutím spodní desky do obytných prostor; vyplněním dutin  
                                   hurdisky dojde k jejímu slepení a obnovení původní únosnosti 
 
3. Organicko – minerální pryskyřice 
Organicko – minerální pryskyřice jsou charakterizovány vývinem nižší teploty při chemické 
reakci a tím, že ani při kontaktu s vodou nenapěňují. To je předurčuje pro použití pro injekční 
práce v podzemním stavitelství. 
CarboLith Flex rychle reagující nenapěňující pryskyřice, určená pro zpevňování hornin 

a zemin, které mohou být zatěžovány dynamickým působením vnějších 
sil. Může se používat také jako výplňový materiál pro velké trhliny 

WilkitFoam T         rychle reagující, silně expandující výplňová pěna, určená pro rychlé  
                                 vyplňování kaveren a nadvýlomů při výstavbě tunelů podzemních děl a 

                           zpevňování a utěsňování hornin a zemin a k zastavení přítoků vody 
 
4. Ostatní pryskyřice 
Mezi ostatní pryskyřice patří jednosložkové polyuretanové pryskyřice, které se používají jako 
pomocné injekční hmoty, např. jako předtěsňující, kterými se zastaví největší průsaky vod a 
teprve potom ve druhém kroku se provede trvalé utěsnění konstrukce nebo zeminy. 
Jednosložkové polyuretanové pryskyřice totiž mají otevřenou strukturu, takže vodu zastaví 
pouze dočasně. Pokud by nebyla provedena injektáž druhého kroku pryskyřicemi typu 
CarboPur nebo CrackSeal, došlo by po nějaké době k průsakům i přes pryskyřici CarboStop. 
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CarboStop U jednoduchá varianta, připravená k okamžitému použití na stavbě. Je 
součástí dvou certifikovaných systémů, kde se používá pro předběžné 
zastavení průsaků vody přes betonové konstrukce – ve spojení 
s CrackSeal H pro utěsnění trvale pohyblivých trhlin betonových 
konstrukcí dopravních konstrukcí (železniční a silniční mosty) a 
s CrackSeal T pro utěsnění pracovních spár betonových konstrukcí přes 
injekční hadice (zakládání konstrukcí tzv. systémem „bílá vana“) 

CarboStop W obdobný systém jako CarboStop U, ale pomocí katalyzátorů CarboAdd 
X, Y lze upravit doba reakce v závislosti na typu injektovaného prostředí, 
teplotě okolního prostředí a množství vody, které přitéká. Používá se 
především pro injektáže zeminového prostředí 

 
5. Metakrylátové gely 
Metakrylátové gely jsou specifickou skupinou, která vyžaduje aplikaci jiným druhem 
čerpadla (nerezové provedení) než ostatní uvedené typy pryskyřic a umožňuje připravit 
injekční směs podle podmínek na stavbě. Pouze změnou dávkování složek ve směsi lze 
dosáhnout různých reakčních časů a tím se přizpůsobit povaze injektovaného materiálu 
(beton, cihla, propustná a nepropustná zemina, atd.), množství přítoků vody, její teplotě, atd. 
Vzhledem k tomu, že mají velmi nízkou viskozitu blízkou vodě, mají vynikající schopnost 
penetrace do injektovaného prostředí. 
CarboCryl Hv gel, který je možno připravit s pomalejší dobou zpracovatelnosti 

v rozmezí 2 – 30 min, určený pro stabilizaci jemných zrnitých hornin, 
utěsňování trhlin v betonových konstrukcích, vytvoření horizontální 
clony v cihelném zdivu proti vzlínající zemní vlhkosti a pro rubovou 
injektáž stavebních konstrukcí na kontaktu s málo propustnými zeminami 

CarboCryl Wv gel s dobou zpracovatelnosti 15 s – 4 min, který se používá pro zastavení 
silných přítoků vody z ostění, pro rubovou injektáž stavebních konstrukcí 
s propustnými zeminami a ve spojení s disperzní složkou CarboCryl 
Plus jej lze použít pro utěsňování dilatačních spár betonových konstrukcí 

CarboCryl T speciální gel, určený pro utěsňování pracovních spár betonových 
konstrukcí přes vložené injekční hadice. Existují dvě varianty tohoto gelu 
– CarboCryl T s dobou reakce 10 min, který je určen pro aplikaci 
dvousložkovým čerpadlem a CarboCryl T(L) s dobou reakce cca 30 min, 
který je vhodný pro zpracování jednosložkovým čerpadlem a pro 
prostředí s vysokou teplotou. 

 
 
6. Závěr 
Změny, které byly uvedeny na začátku článku se výrazným způsobem promítly do skladby 
sortimentu injekčních hmot tím, že většina z nich byla pro oblast podzemního a pozemního 
stavitelství podstatným způsobem inovována. Rozhodně nelze tvrdit, že uvedený výčet je 
konečný. K dispozici jsou také vysoce speciální materiály, které nemělo v tomto obecném 
přehledu smysl uvádět a na druhou stranu již jsou ve výhledu další materiály a technologie, 
kterými v budoucnu náš sortiment obohatíme. 
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NOVÉ MATERIÁLY NA CEMENTOVÉ BÁZI – SANAČNÍ SYSTÉM  
„CT – 95“ 

 

Abstrakt : 
The contribution is focused on introduction of new materials on cement bases CT-95, which 
are determined for improvement of concrete constructions in industrial and engineering 
buildings, bridges, sewage water cleaners and mining. These products could be also used for 
revitalization of apartment buildings, where mainly balconies and loggie have to be repaired. 
With these materials company Minova Bohemia extends its product range 
 
Úvod 
V dnešní době mnoho staveb, které byly vybudovány ze železobetonových konstrukcí ať 
monolitických nebo prefabrikovaných, začíná stárnout. Mezi hlavními vlivy jejich degradace 
patří : 

 špatné složení betonové směsi 
 nedostatečná krycí vrstva výztuže 
 nevhodné ošetřování konstrukce 
 stav znečištění ovzduší, chloridy, CO2, SO2  a množstvím dalších látek 

              
Abychom zabránili dalšímu poškozování konstrukce a škody nebyly několikanásobně vyšší je 
nutno přistoupit k sanaci. 
Sanace má za úkol provést opravu  takovým způsobem, který umožní betonové konstrukci 
zachovat  její plnou funkčnost. 
Hlavními úkoly těchto oprav je : 

 zastavení koroze v železobetonových konstrukcích 
 obnovení pevnostních vlastností konstrukce 
 prodloužení trvanlivosti stavby 
 obnovení vzhledu 

 

 
 Obr. č.1 Degradace konstrukce mostu 
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Vzhledem k tomu, že firma Minova Bohemia realizuje nebo dodává materiály a technologie 
pro speciální stavební práce, například injektáže trhlin, zpevnění staveb, řešení vlhkosti ve 
stavbách a mnohé další, přichází naše firma s novými materiály navazujícími na systémem 
pro sanace betonových konstrukcí na cementové bázi CT-95. 
 
Skladba materiálu 
Sanační systém CT-95 je vytvořen z hotových směsí na bázi portlandského cementu, které 
přidáním modifikačních přídavků dodá hmotám nepropustnost a dále velkou přídržnost 
k podkladu. Materiály  z této skupiny patří k cementovým směsím typu PCC ( modifikované 
polymery) s přidáním mikrokřemičitanů a syntetických vláken. To umožňuje  zvýšení 
vodonepropustnost systému, odolnost na dynamické zatížení a minimální smrštění při tuhnutí 
a tvrdnutí. Hmoty neobsahují azbest. 
 
Systém CT -95 zahrnuje tyto materiály : 
CT-A – antikorozní ochrana 
CT-S – kontaktní můstek 
CT-2 – hrubá neprofilační malta  pro tl. vrstvy 5-20mm 
CT-6 – hrubá  neprofilační malta pro tl. vrstvy 10-50mm 
CT-P –  jemná neprofilační malta pro tl. vrstvy 1,5-3mm 
 
Vlastnosti systému : 

 dlouhotrvající ochrana betonových povrchů 
 velká odolnost proti karbonataci betonu 
 dobrá paropropustnost 
 odolnost proti agresivním látkám  
 velmi dobrá přilnavost k oceli a betonu 
 mrazuvzdornost a vodonepropustnost 
 malty CT-2, CT-6 mají vysoký modul pružnosti   40.000MPa 

 
Použití 
Sanační systém CT -95 je možno použít k sanacím betonových konstrukcí  v průmyslových, 
inženýrských, dopravních a důlních stavbách.  Tímto systémem byly ošetřeny mosty, chladící 
věže, ventilační kanály, komíny, těžní jámy. Velkým kladem u těchto hmot je odolnost  vůči  
agresivním látkám, které jsou přítomné v  ČOV. Neméně významné je použití  
u „ Revitalizací panelových domů “, kde se jedná  hlavně o opravy  balkonů a lodžií. 
Betonové a železobetonové  konstrukce lze opravovat tímto systémem  v případech, kdy došlo 
v betonové konstrukci ke stěrkovým hnízdům,  kavernám, výtlukům, odlomeným rohům a  
hranám z betonu jak prostého, železobetonového tak i předpjatého. Po sanaci povrchu je 
možné  povrch uzavřít ochranným sjednocujícím nátěrem z doporučeného materiálu a dle 
obecných zásad. 
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                Obr.č.2   Dokončená sanace mostní konstrukce  

Příprava podkladu : 
Přípravu podkladu je možno provádět pouze metodami, které nenarušují konstrukci. Očištění 
se doporučuje provádět pískováním, hydropískováním, okuličkováním, otrýskáním a odsátím 
prachu a nečistot a to tak, aby ošetřovaný podklad byl kompaktní a drsný. 
 
 
Dále je nutné odstranění : 

 ochranných povlaků na betonovém povrchu, znečištěných míst od 
olejů,nafty,barev  

 zkorodovaných částí  výztuže 
 očištění výztuže na stupeň SA 2 ½ dle DIN 55928 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr.č.3  Otrýskání betonové plochy vysokotlakým  vodním paprskem  
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Pevnost podkladu musí být min 1,5MPa. Betonový podklad je nutné zvlhčit minimálně 
24 hodin před započetím sanačních prací tak, aby se netvořily louže. Povrch má být  
matně-vlhký .                            
 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                              

 

 

 

         

        

 

          Obr.č.4   Názorná ukázka očištěné konstrukce 

 

Zpracování : 
Materiály  v opravném systému jsou po smíchání s vodou připraveny k okamžitému použití. 
Reprofilace betonového podkladu těmito hmotami  je prováděna při zachování všech 
technologických postupů při ručním nebo strojním zpracování. 
 

       
      Obr.č.5  Názorná ukázka sanované žb. mostní konstrukce 
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Materiálově technické informace  

Technické zkoušky CT – 2 CT – 6 CT - P 

Pevnost v tlaku  

 po 7 dnech 

>30 N/mm2 >30 N/mm2 >20 N/mm2 

Pevnost v tlaku 

 po 28 dnech 

>50 N/mm2 >55 N/mm2 >35 N/mm2 

Pevnost v tahu za 

ohybu po 7 dnech 

>5 N/mm2 >5 N/mm2 >3 N/mm2 

Pevnost v tahu za 

ohybu po 28 dnech 

>9,2 N/mm2 >9,9N/mm2 >6 N/mm2 

Přídržnost k betonu >3,5 N/mm2 >3,5 N/mm2 >3,5 N/mm2 

Teplota zpracování  + 5°C  až + 35°C + 5°C  až + 35°C + 5°C  až + 35°C 

Mrazuvzdornost  

150 cyklů 

Ano Ano Ano 

 

Pořadí materiálu aplikaci : 
1. Dvojnásobný nátěr výztuže antikorozním nátěrem CT-A 
2. kontaktní můstek CT - S 
3. Reprofilace  hrubá dle poškození povrchu materiály CT-2 ( tl.vrstvy5-20mm)  
    nebo CT-6 ( 10-50mm) 
4. Jemná reprofilace CT-P 
5. Sjednocující nátěr 
         
        
Závěr : 
Obsahem příspěvku je seznámení technické veřejnosti s materiály CT-95, které vhodně 
doplňují možnosti  komplexnosti nabídky při sanacích betonových konstrukcí technologiemi 
Minova Bohemia s.r.o. 
V současné době probíhají zkoušky odolnosti  materiálu CT-95 pro použití při sanacích 
v agresivním prostředí, například ČOV. 
Podrobnější  technická data  jsou v  „Informačních listech “ sanačního systému CT-95. 
 
Použitá literatura : 
1. Informační listy  Minova Bohemia s.r.o. 
2. Foto firmy difstav 
 
Mezinárodní referenční stavby : 
Atomové elektrárny  Smolensk a Leningrad - sanace betonových povrchů 
Elektrárna Rybnik - sanace betonové výpusti vodní nádrže 
Mostni konstrukce Wroclav - neprofilační práce podhledu a pilířů cca 4 000 m2 
Štětín Polsko - sanace železobetonového komínu  výška 250m, 1200 m2 
Katowické hutě - reprofilace chladících věží 
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Ing. Petr Kučera 
Minova Bohemia s.r.o. 
Lihovarská 10, 716 03  Ostrava – Radvanice 
Tel.: 596 232 801,  Fax.: 596 232 994 
E-mail: kucera@minova.cz  
 

RAŽBA TUNELU HRASTOVEC V CHORVATSKU POD OCHRANNOU 

TRUBKOVÝCH DEŠTNÍKŮ 

 
Abstract 
Contribution describes process of perforation of tunnel Hrastovec drove under roof stability 
securing made by umbrella method – AT casing system. The length of headed tunnel was 
close to 500 meters, overlaying formation was between 15 – 50 meters and the profile 110 m2. 
The geological conditions were classified like complicated. By reason of process speed, safety 
of work and irregularity of geology composition the designers of this project made the 
decision to use uniform procedure for whole tunnel – sheeting umbrella of AT 114 N and 
NATM method for core excavation.    
 
Problematika ražby a zajišťování tunelových staveb v zeminách, poloskalních horninách a 
přechodech ze zemin do poloskalních hornin při zvolené tunelovací metodě NRTM je 
technickým úkolem nejen pro projekční kanceláře v rámci přípravné a realizační 
dokumentace, ale především pro prováděcí společnosti při realizaci. 
Pro úspěšné řešení této problematiky je nutno vycházet z kvalitně zpracovaných podkladů 
geotechnického průzkumu, posouzení jednotlivých vstupních parametrů ovlivňujících 
výsledky stabilitních výpočtů, technologické možnosti pro daný typ tunelové stavby, včetně 
zkušeností s jejich prováděním. 
Jedním z příkladů úspěšné analýzy a stanovení vstupních předpokladů pro úspěšnou realizaci 
tunelové stavby s potvrzením těchto předpokladů při vlastní realizaci je ražba tunelu 
Hrastovec.   
 
Tunel Hrastovec je součástí budované dálniční sítě na území Chorvatska, konkrétně na 
spojnici Maďarska se Záhřebem, poblíž města Varaždin, a byl ražen v letech 2002 – 2003. 
Dokončení této části stavby proběhlo v roce 2004. 
Celou výstavbu tohoto stavebního objektu provádělo sdružení rakouských a chorvatských 
firem pod vedením firmy STRABAG. 
Vzhledem k tomu, že geotechnickým průzkumem před započetím stavby byly zjištěny 
nepříznivé geologické poměry (zvětralé poloskalní horniny typu jílovců a pískovců), trasa 
dálnice nemohla být již měněna při respektování požadavků na výškové i směrové vedení 
trasy, bylo nutno přijmout v rámci ražby jednotlivých tunelových trub a zajišťování výrubu 
taková technická a bezpečnostní opatření při zvolené tunelovací metodě NRTM, která zajistí 
dostatečnou úroveň zajištění bezpečnosti ražby v celé délce uvažovaných tunelů. 
Vzhledem k délce jednotlivých tunelových trub, okolo 500 metrů a termínu ukončení ražeb, 
byl stanoven předpoklad na průměrný postup ražby v jedné tunelové troubě na 4 metry denně. 
Plocha výrubu jedné tunelové trouby činila 111 čtverečních metrů. 
 
Na základě statických výpočtů v předpokládaném geologickém prostředí  a s důrazem na 
zachování požadované rychlosti stavby v rámci zvolené technologie ražby bylo rozhodnuto 
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zajišťovat tunely po celé délce ražby v postupu před vlastní ražbou ochrannými deštníky 
systému ALWAG-TECHMO (dále jen AT) průměru 114mm / 6,3 mm. Dalším aspektem této 
zvolené technologie je výrazné omezení radiálního kotvení (v našich podmínkách 
neodmyslitelnou součást technologického cyklu). 
Tyto ochranné deštníky, s počtem prvků 35 ks a roztečí mezi jednotlivými prvky 0,4 m, byly 
aplikovány po obvodu kaloty každého tunelu v délkách prvků 15 metrů, včetně cementové 
injektáže. K rychlejšímu nárůstu pevnosti cementové suspenze byly použity modifikované  
cementy s rychlejším nárůstem pevnosti v čase. Překrytí jednotlivých deštníků bylo stanoveno 
na 3 metry. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace byla prováděna pomocí vrtacího vozu Rocket Boomer  vybaveným a napojeným 
na elektronickou totální automatickou optickou stanici zajišťující dodržení stanovené 
přesnosti při realizaci ochranných deštníků. 
V rámci prováděného geotechnického monitoringu byly potvrzeny předpoklady stanovené 
projektem a nebyly v průběhu ražby zaznamenány žádné havarijní stavy.   
 
Závěr 
Vzhledem k tomu, že tunel Hrastovec byl vyražen ve složitých geologických podmínkách bez 
mimořádných událostí a v požadovaném termínu také dokončen, je aplikace ochranných 
deštníků při použití NRTM vhodným prostředkem zajišťující v daných podmínkách 
dostatečnou úroveň bezpečnosti na průsečíku s požadovanou rychlostí postupu ražby. 
V podmínkách České republiky se rovněž setkáváme s podobnou problematikou při realizaci 
tunelových staveb a jistě stojí za úvahu projekčních a prováděcích organizací tento systém 
ochrany použít systematicky, včetně možných modifikací různých průměrů. 
Tunel Hrastovec je jen jednou z mnoha referenčních staveb použití systému ochranných 
deštníků při ražbách tunelových staveb prováděných na celém světě. 
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mgr inż. Wojciech WĘZIK, mgr inż. Jan TREPKA, dr inż. Jan FRANEK  
Minova Ekochem S.A.; 
ul. Budowlana 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, POLSKA 

 

WYROBY PROSZKOWE – SYSTEMY I ZASTOSOWANIA 
 
Abstract 
Minova  Ekochem manufactures long range of powder products for different underground 
mining applications. The powders are ready made grouts used with specific placers, mainly 
by pumping. Among the powders are such systems like: 
-  pumpable grouts (High Yield Grouts) for monolithic packing support and explosion-proof  
    barricades, 
-  cement-mineral foams for cavity filling, ventilation barricades, thermal insulation, 
-  injection and gluing cements, 
-  sprayed grouts and repairing systems,  
-  sealing systems and backfills. 
 
Wstęp. 
Minova Ekochem S.A. ma w swojej ofercie szeroką gamę wysokospecjalistycznych tworzyw 
cementowych, cemento-pochodnych i mineralno-cementowych o właściwościach daleko 
odbiegających od klasycznych zapraw czy betonów. 
Produkty mineralne i cementowe można podzielić na następujące grupy: 

• spoiwa mineralno-cementowe typu High Yield Grout; 
• piany cementowo-mineralne; 
• kleje i cementy iniekcyjne; 
• betony natryskowe i zaprawy naprawcze; 
• środki do uszczelnień i podsadzki. 

 
Przegląd produktów Minova Ekochem S.A. 
Grupę spoiw mineralno-cementowych HYG stanowią takie produkty jak Tekblend, Tekpak 
i Teksil. Podstawową 
ich cechą jest 
niespotykana w 
klasycznych betonach 
i zaprawach 
wydajność. Materiały 
te stosuje się przy 
wskaźniku 
woda/proszek (w/p) 
rzędu 1 do 2,5. W 
szczególnych 
przypadkach 
stosowano Tekblend 
przy wskaźniku w/p 
równym 4. Dla 
porównania w 
betonach wskaźnik ten 
wynosi zazwyczaj 0,05 - 0,1, w zaprawach 0,05 - 0,3, w spoiwie gipsowym 0,4 - 1,0. 
Możliwość użycia tak dużej ilości wody pozwala na uzyskanie wyjątkowo wysokich 



 

146

wydajności. Do wypełnienia objętości 1 m3 przy wskaźniku w/p równym 2 wystarczy 425 kg 
Tekblendu. Dla porównania do wypełnienia 1 m3 zwykłym betonem potrzeba 2 tony cementu 
i kruszywa. W przypadku gipsu przy wskaźniku w/p równym 0,7 potrzeba niespełna 1 tonę 
spoiwa. Wykres 1 przedstawia relacje pomiędzy tymi grupami materiałów.  
W warunkach stosowania materiałów na powierzchni koszt transportu stanowi zazwyczaj 
niewielki udział zabudowanego materiału. W przypadku wyrobisk podziemnych zakładów 
górniczych sytuacja nie jest już tak prosta. Koszty transportu ze względu na ograniczenia 
związane z niewielką przestrzenią zdecydowanie rosną. Szacuje się, że w typowych 
kopalniach węgla kamiennego całkowity koszt transportu jednej tony materiału na odległość 
jednego kilometra może wynosić nawet 100 €. W tej sytuacji koszt transportu materiału 
zaczyna odgrywać istotną rolę. Oprócz samych kosztów występują w kopalniach również 
problemy logistyczne. Trudno jest zgromadzić na miejscu wykonania budowy na raz całą 
potrzebną ilość materiału. Problemy te urastają znacząco w chwili działania akcyjnego – na 
przykład przy budowie tam przeciwwybuchowych w rejonie pożaru. Ilość potrzebnego 
materiału i szybkość wykonania tamy decydują o czasie zakończenia akcji, a tym samym o 
bezpieczeństwie budujących tamy ludzi. Dla przykładu wypełnienie tamy Tekblendem 
zajmuje zazwyczaj 3 do 4 zmian roboczych. Przy tym samym przekroju wyrobiska 
wypełnienie tamy gipsem trwa 20 do 30 zmian (!) roboczych (grubość tam z gipsu musi być 
większa i wynosi zazwyczaj od 5 do 10 metrów, podczas gdy tama z Tekblendu ma 2,5 metra 
grubości). 
Kolejnym ważnym elementem w tworzeniu konstrukcji podziemnych jest szybkość, z jaką 
materiał uzyskuje cechy wytrzymałościowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku budowy 
tam przeciwwybuchowych oraz w konstruowaniu tzw. pasów izolacyjno-podpornościowych. 
O ile w pierwszym przypadku konieczność szybkiego uzyskania odpowiedniej wytrzymałości 
nie budzi wątpliwości, o tyle w drugim przypadku problem wymaga wyjaśnienia. 
Pas izolacyjno-podpornościowy jest zespołem ustawionych w rzędzie wzdłuż chodnika na 
granicy zawał-chodnik worków o pojemności zazwyczaj 1m3, wypełnionych materiałem 
konstrukcyjnym. Przesuwający się front eksploatacyjny pozostawia za sobą pewien obszar 
nienaruszonego pierwotnie przez konwergencję stropu. Jeśli dopuścimy do rozwarstwienia 
tego stropu, to może nastąpić znaczna deformacja chodnika przyścianowego wskutek 
zniszczenia obudowy. Prostym rozwiązaniem z punktu widzenia przejmowania obciążeń 
byłoby układanie wzdłuż chodnika stosów belek (na przykład z betonu lub drewna). 
Tak wykonany pas może przejmować obciążenia od stropu zaraz po przejściu ściany. 
Podstawową trudnością związaną z wykonywaniem takiego pasa jest obrót ogromnymi 
ilościami materiału 
rzędu 3 do 12 m3 na 
dobę (dla betonu jest to 
6,6 do 28 ton). Materiał 
ten trzeba zawieźć na 
miejsce i zabudować. 
Stosując Tekblend 
używa się 1,3 do 8 ton 
materiału. 
Wracając do kwestii 
szybkości przyrostu 
wytrzymałości, Wykres 
2 przedstawia zmianę 
wytrzymałości w 
funkcji czasu różnych 
materiałów używanych 
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w kopalniach. Istotą pasa budowanego z takiego materiału, jak Tekblend jest zachowanie 
następującej zasady: szybkość przyrostu naprężeń w pasie pochodzących od nacisku stropu 
musi być mniejsza od szybkości przyrostu wytrzymałości pasa w czasie utwardzania się 
materiału użytego do jego budowy. 
Minova Ekochem S.A. oferuje do budowy pasów podsadzkowo – izolacyjnych takie 
materiały, jak Tekpak, Tekblend, i Teksil. Tekpak jest systemem dwukomponentowym i 
składa się z komponentów o nazwach Tekbent i Tekcem. Komponenty te po zmieszaniu z 
wodą tworzą trwałe, niewiążące zawiesiny. Dopiero po zmieszaniu zawiesin wodnych obu 
komponentów następuje szybka reakcja i wiązanie. Tekblend jest jednokomponentową wersją 
Tekpaku. Tekpak może być pompowany na duże odległości, jednak konieczne jest tu 
zbudowanie stacji mieszania w celu wytworzenia zawiesin wodnych Tekbentu i Tekcemu. 
Tekblend można przetłaczać przy użyciu pompy Mono, jednak na znacznie mniejsze 
odległości. Tekpak i Tekblend mają podobne cechy wytrzymałościowe. Teksil jest wolniejszą 
wersją Tekblendu. Wstępne wytrzymałości są nieco niższe i stanowią w pierwszej dobie 
około 20% wytrzymałości Tekblendu. Po 7-14 dniach wytrzymałości Teksilu i Tekblendu są 
zbliżone. 
Kolejną grupą tworzyw cementowych są piany. Z punktu widzenia technologii wytwarzania 
są to pianobetony, gdyż czynnikiem porotwórczym jest powietrze mechanicznie 
wprowadzone do materiału.  
Podstawową ideą pian jest uzyskanie jak największej wydajności objętościowej. Minova 
Ekochem S.A. gwarantuje możliwość uzyskania w odpowiednich warunkach nawet 12 m3 
piany z 1 tony np. Durafoamu. Praktycznie uzyskiwane są czasami nawet większe wydajności 
sięgające 14 m3 z tony proszku. Uzyskiwanie większych wydajności ograniczone jest 
warunkami mechanicznymi – otrzymana piana ma bardzo małą wytrzymałość mechaniczną. 
Uzyskiwanie takich wydajności pozwala na wypełnienie 1 m3 przy pomocy mniej niż 100 kg 
proszku. Jest to bardzo ważny atut w sytuacji potrzeby wypełnienia bardzo dużych objętości 
w warunkach utrudnionego dostępu i braku instalacji podsadzkowej. 
Minova Ekochem S.A. oferuje kilka rodzajów pian różniących się właściwościami roboczymi 
i technicznymi. Podstawową pianą w tej grupie jest Durafoam. Jest to materiał oparty na tym 
samym mechanizmie utwardzania jak Tekblend. Można z dobrym przybliżeniem powiedzieć, 
że jest to spieniony Tekblend. Materiał ten przy stopniu spienienia 12 m3/tonę proszku 
uzyskuje w zwykłych warunkach wytrzymałość na ściskanie 0,03MPa, końcowe 
wytrzymałości Durafoamu wahają się zazwyczaj między 0,2 a 2,5MPa w zależności od 
wskaźnika woda/proszek i stopnia spienienia. 
Kolejnym pianobetonem jest Pianocem B. Stanowi on tańszą odmianę Durafoamu o 
wolniejszym przyroście wytrzymałości (analogicznie jak Tekblend i Teksil). Ponadto dzięki 
większej rozlewności pozwala na dokładniejsze wypełnienie np. kanałów, rurociągów czy 
lepszą penetrację gruzowiska. 
Ostatnim z tej grupy jest Pianocem A. Produkt ten ma niższe wydajności i wytrzymałości od 
pozostałych pian. Jednak charakteryzuje się innym profilem reologicznym. Po bardzo 
szybkim żelowaniu pozostaje przez około godzinę niezwiązany. Takie zachowanie pozwala 
na dłuższe przerwy bez potrzeby płukania układu podającego. Jest to szczególnie ważne przy 
wypełnianiu dużej ilości niewielkich pustek oraz w sytuacji konieczności częstego 
zatrzymywania pompy. 
 
Grupę klejów mineralnych do kotwienia i iniekcji stanowią takie materiały, jak Cement KD, 
Cement KL, Ekoment RT i Jetblend. 
Trzy pierwsze produkty otrzymuje się z modyfikowanego szybkosprawnego cementu 
portlandzkiego. Różnią się one głównie cechami reologicznymi. Cement KD pozbawiony jest 
tzw. „granicy płynięcia” – po zmieszaniu z wodą ma konsystencję podobną do żywicy. 
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Cement KL ma zachowaną granicę płynięcia na takim poziomie, aby zminimalizować 
wypływanie zaczynu cementowego z otworów pionowych w stropie, a jednocześnie ułatwić 
penetrację kotwy w trakcie wprowadzania jej w otwór. Ostatni z nich, Ekoment RT 
charakteryzuje się podwyższoną granicą płynięcia i tixotropią, pozwalającymi na łatwe 
wpompowanie zaczynu do otworu poprzez kotew iniekcyjną. Cement KL i Cement KD mogą 
również służyć do iniekcji wzmacniających w szczeliny. 
Specjalistycznym spoiwem iniekcyjnym do wzmacniania skał okruchowych i gruntów jest 
Jetblend. Zawiesina wodna tego materiału charakteryzuje się niską lepkością, długim czasem 
przerobu (około 60 minut) i bardzo szybkim przyrostem wytrzymałości. Wytrzymałości 
iniekowanego metodą jet-groutingu piasku wynoszą około 4 MPa po 4 godzinach i 8 MPa po 
8 godzinach. Wytrzymałość końcowa wynosi około 15 MPa. Należy tu zaznaczyć, że jest 
możliwa produkcja Jetblendu o wytrzymałości końcowej rzędu 25 – 30 MPa, jednak w 
przypadku tymczasowych iniekcji nie są potrzebne tak wysokie wytrzymałości, gdy istnieje 
potrzeba późniejszego urabiania iniekowanego obszaru. 
 
Następną grupą tworzyw nieorganicznych są betony natryskowe i zaprawy naprawcze. 
Minova Ekochem S.A. oferuje zarówno betony natryskowe na bazie cementu portlandzkiego 
– Ekotor, CT-2/M i CT-6/M, jak również specjalistyczne betony natryskowe: wodoszczelny 
FT-30 oraz szybkosprawny FT-501. Ekotor, CT-2/M, CT-6/M i FT-501 są materiałami 
konstrukcyjnymi klasy B45. FT-501 charakteryzuje się ponadto wyjątkowo wysoką 
wytrzymałością już po 4 godzinach – powyżej 25 MPa. 
Specyficznym produktem jest torkret FT-30. Charakteryzuje się on stosunkowo niską 
wytrzymałością wstępną - 1 MPa po 2 godzinach i 25 MPa po 91 dniach. Znalazł on jednak 
dosyć szerokie zastosowanie w osuszaniu zawodnionych wyrobisk górniczych. Materiał ten w 
początkowym okresie dojrzewania jest przepuszczalny dla wody. Nabierając wytrzymałości z 
czasem uszczelnia się stopniowo tamując wycieki. Ostatecznie uzyskuje wodoszczelność 
rzędu W8 do W10. 
Minova Ekochem S.A. oferuje także kompletny System Naprawczy CT-95 do betonu i 
żelbetu. W jego skład wchodzi wyprawka antykorozyjna do zbrojenia CT-A, warstwa sczepna 
CT-S, zaprawa do wypełniania ubytków CT-2 i CT-6 oraz szpachlówka CT-P. Cały System 
należy do klasy PCC I, z wyjątkiem szpachlówki o klasie PCC III. System Naprawczy 
posiada aprobatę IBDiM. Badania aprobacyjne w ITB są w toku. 
Ostatnią grupą cementowo – mineralną są środki do uszczelnień i podsadzki. Reprezentują ją 
Geolith i Geoset.  
Geolith po zmieszaniu z wodą tworzy nie twardniejący żel. Ponadto jest to odwracalny układ 
zol – żel. Pozwala to na użycie przygotowanej mieszanki w dowolnym czasie. Po zatłoczeniu 
w spękany górotwór powtórnie tworzy tam żel. Jakiekolwiek ruchy skał nie powodują 
rozszczelnienia – materiał przemieszcza się w pęknięciach. 
Geoset nie jest jedną zdefiniowaną recepturą. To system różnych domieszek dostosowywany 
do lokalnych warunków użytkownika. Pozwala on modyfikować w szerokim zakresie 
właściwości stosowanych powszechnie zawiesin różnego rodzaju odpadów, jak popioły i 
żużle elektrowniane, żużle hutnicze, odpady poflotacyjne i z odsiarczania węgla i wiele 
innych. 
 
Podstawowe technologie z zastosowaniem produktów Minova Ekochem S.A. 
 
Tamy przeciwwybuchowe i wentylacyjne, pasy podsadzkowe.  
Do budowy tam przeciwwybuchowych zasadniczo stosuje się Tekblend lub Teksil. Rodzaje 
konstrukcji takich tam przedstawiono na rysunkach 1 i 2. Ponadto dopuszcza się możliwość 
budowy tam przeciwwybuchowych o specjalnej konstrukcji z użyciem Durafoamu. Schemat 
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takiej tamy przedstawiono na rysunku 3. Do przygotowania zaczynu Tekblendu najczęściej 
stosuje się agregat pompowy Mono WT-820 lub WT-820/1. Urządzenie to pokazane jest na 
rysunku 4. 

 
Do budowy tam wentylacyjnych najczęściej stosowany jest Durafoam. Konstrukcje takich 
tam mogą się różnić w zależności od lokalnych warunków i potrzeb. Najczęściej jednak 
przyjmują kształt korka.  Sprzęt jest identyczny jak w przypadku tam przeciwwybuchowych. 
Pasy izolacyjno-podsadzkowe budowane są najczęściej z użyciem Tekblendu. Przykład takiej 
konstrukcji przedstawiono na rysunku 5. Podawanie Tekblendu odbywa się przy pomocy 
pompy Mono WT-820. 
 
Wypełnianie pustek.  
Wypełnianie pustek w stropach i 
ociosach najczęściej odbywa się z 
użyciem pian cementowych, przy czym 
najchętniej stosowany jest Durafoam. 
Przy wypełnianiu wyrw w spągu stosuje 
się Tekblend, a tylko z rzadka Durafoam.  
Do wypełniania wielkich pustek, jak 
stare wyrobiska, szyby, komory po 
eksploatacji soli stosuje się system 
Geoset. Do tego celu można wykorzystać 
także istniejące instalacje podsadzkowe.  
Innym ważnym zastosowaniem jest 
wypełnianie rur i kanałów kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Służą do tego celu piany 
Pianocem A i Pianocem B. Mają one tę zaletę, że dodatkowo poprawiają izolację termiczną 
wokół rur ciepłowniczych.  
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Izolacja przed migracją powietrza, hydroizolacja i izolacja termiczna. 
Pokrycie ociosów i stropu pozwala na odcięcie dostępu powietrza w głąb górotworu. W 
zastosowaniach, gdy nie jest potrzebne jednoczesne wzmocnienie obudowy, wystarczające 
jest użycie pian cementowych. Najchętniej stosowany jest w tym celu Pianocem B i A. 
Pianocem A znajduje również zastosowanie jako materiał to termoizolacji chodników 
prowadzonych w rejonach o wysokiej temperaturze górotworu.  
W przypadku konieczności użycia materiałów izolacyjno-wzmacniających stosuje się betony 
natryskowe Ekotor, CT-2/M i w warunkach zawilgocenia FT-30. Podaje się je metodą 
natrysku na sucho. Materiały te stosowane są zarówno do izolacji chodników, zbiorników 
wodnych jak i komór roboczych.  
 
Kotwienie.  
Do kotwienia prętów i lin służą Cement 
KL i Cement KD. Pierwszy stosowany jest 
do otworów pionowych w stropie i 
pochyłych ze spadkiem w kierunku wylotu 
w ociosach. Pozostałe konfiguracje 
otworów pokrywa Cement KD. Do 
wklejania kotew iniekcyjnych stosuje się 
Ekoment RT – rysunek 6. Do wszystkich 
tych klejów można stosować dowolne 
pompy do past i zapraw, jak np.: IBO – 
REP.  
 
Jet-grouting. 
Palisady wykonywane z kolumn iniekcyjnych "jet-grouting" (określanych również mianem 
mikropali) oraz technologii zbliżonych, bazujących na tych samych założeniach, należą 
obecnie do najczęściej stosowanych. Przemawia za tym prostota i szybkość ich wykonania, a 
także cena. Kolumna iniekcyjna jako pojedynczy element składowy wykonana jest z zaczynu 
cementowego tradycyjnego, modyfikowanego lub na bazie innych dostępnych spoiw jak 
Jetblend, Cement KL i Cement KD.  
 
Wzmacnianie i naprawa konstrukcji żelbetowych.  
Minova Ekochem S.A. oferuje System CT-95 do napraw żelbetu. Można stosować go 
zarówno metodą ręczną jak i maszynową z użyciem dostępnych urządzeń do natrysku metodą 
mokrą. Do metody suchej przeznaczona jest modyfikacja pod nazwą CT-2/M i CT-6/M. 
System CT-95 znalazł szerokie zastosowanie w naprawach szybów, ale również i mostów 
oraz innych obiektów energetycznych czy hydrotechnicznych. 
 
Podsumowanie. 
Oferta Minova Ekochem S.A. w dużej mierze zaspokaja zapotrzebowanie rynku górniczego 
na nowoczesne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i efektywność pracy. W obecnych 
czasach nie bez znaczenia jest właściwe prowadzenie rachunku ekonomicznego dla różnych 
technologii. Cena samego materiału nie może już być jedynym wyznacznikiem wyboru 
rozwiązania problemu. Liczy się koszt całkowity i efekt techniczny oraz oczywiście 
bezpieczeństwo załogi. Ewidentnym przykładem takiego rachunku jest praktycznie całkowita 
dominacja technologii wykonywania tam przeciwwybuchowych z użyciem Tekblendu. 
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“THE MONOLITH” CONCEPT 
AN NEW IDEA FOR FIRE AND FROST PROTECTION 

AND NEW LINER 
FOR RESTORATION OF EXISTING TUNNELS 

BASED ON EXAMPLE OF 
THE FESTNINGSTUNNEL IN OSLO 

 
 
Abstrakt: 
This concept to solve the water, frost and fire problems in the existing tunnels basically 
consists of spraying a 5mm thick waterproofing membrane (TekFlex), a 60mm frost- and 
fireproofing membrane (Pyrocoat) and a 3mm wear-/ protection membrane (TekFlex) on to 
the existing concrete liner. The first proposal to use this solution was presented by Jan C. 
Cappelen by Festningstunnel in Oslo. 
TekFlex is based on a mixture of cement and Latex (“flexible” concrete) and Pyrocoat consist 
of cement, gypsum and vermiculite. They react like other cement based products (when mixed 
with water) and form a strong physical and chemical bond with each other – a “monolithic” 
structure. 
One can also think of the proposal as a “sandwich”, where each layer is sprayed on to the 
existing liner after thorough cleaned to ensure maximum bond. 
Both TekFlex and Pyrocoat are products, which have over the past 10 years been used on 
various projects ranging from mining, tunnelling and airports (public infrastructure, red). 
TekFlex is used both as a water barrier (takes pressure up to 8 bar) and for rock stabilisation.  
Pyrocoat is mainly designed for fire protection, but it also has good insulating properties. In 
the proposal the Pyrocoat layer is capable of withstanding a 300MW fire over 2 hours, which 
is more than 15 times the standard requirement. The thickness of the Pyrocoat is depending 
also from frost isolation requirements. 
The calculation of the thickness of the Pyrocoat layer in case of Festningstunnel was based on 
information submitted by Vegvesenet “that the water freezes first when it reaches the surface 
of the concrete liner … and there is no apparent damage to the concrete due to frost”.  
This in turn means that the temperature is/ has always been above 0°C at the point of leakage, 
which is explained by the “heat exchange” from the surrounding rock and ground water. 
By using this observation for the theoretical calculation, a 40mm thick Pyrocoat was 
necessary as an insulation layer. 
However, this approach is depending on designer’s requirements and temperature of the 
rocks.  It means that thickness of the Pyrocoat can be varied to meet the insulation 
requirements.  
The Festningstunnel the proposal was a “stand-alone basis”, but it can easily be integrated 
with other ideas such as pre-cast/ manufactured elements, “false ceilings” etc. 
In terms of the visual aspects of the Monolith: TekFlex surface not only protect Pyrocoat 
again weathering but it is attempted to create a harmonious/ relaxing impression with the use 
of colours and light. 
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Festningstunnel – key data 
The Festningstunnel was opened to traffic in 1990 and was an important contribution to 
improve the traffic condition in central Oslo.  
The tunnel consists of two tubes, each with a length of 1850m where 330m is a concrete liner 
in loose ground formation. The balance of 1520m is basically a rock tunnel. Each tube has 3 
traffic lanes and on/off ramps. (The traffic density is 85 000 vehicles per day, red). 
There are two types of tunnel liners: “watertight” concrete liner and a drained in-situ place 
concrete safety liner. The concrete has a designed thickness of 350 to 700mm and is un-
reinforced. 
 
 

The Problem 
The water and frost problems in the Festningstunnel are caused by stresses in the liner due to 
the relative low temperatures in the winter months. When these exceed the tensile strength, 
the concrete will crack. As foreseen, initially the cracks have been closed through injection. 
However, the movement over a year’s temperature cycle is proven to be too great for the 
injection materials. In the winter periods the cracks re-open causing new leakage. The same 
cracks have unsuccessfully been re-injected and/or new cracks have formed nearby. 
The problem will most likely be solved, by stabilising the temperature of the concrete liner. 
This can be done as proposed with a waterproofing membrane and an insulating layer. 
 
 

Conditions and Limitations 
1. The existing concrete liner shall remain in its present form. 

By taking into account (in part) the very poor ground conditions, any change could cause 
stability problems resulting in rock fall or total tunnel collapse. 
 

2. The traffic requirements put limitations on the amount of free space available for new 
materials and installations. This space is ca 80mm (ref. submitted drawings). 

3. The materials proposed for the solution shall be non-flammable. The use of PE foam is 
not allowed. 

The proposed solution shall meet the static and dynamic loads requirements. 
 
 
The Proposal and its advantages 
The proposal was based on a waterproofing membrane and an insulating layer sprayed 
directly onto the existing concrete liner. 
Compared to other “free standing”/ “hang-on” solutions this offered the following advantages: 
• Seals all cracks and protect the liner against temperature variations 
• Space saving 
• Is not affected by air pressure from the traffic 
• Solves potential leakage problems at bolt holes 
• Easy to repair, no need for specialised equipment nor prefabricated components with long 

delivery times 
• Simple and standard work processes, safe working environment 
• Environmentally friendly products 
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Water protection 
To stop water penetrating into the tunnel the concrete surface was to be sealed with a layer of 
TekFlex. 
The membrane was applied by spraying the liquid solution using standard equipment. It is 
necessary to clean the surface prior to spraying using a water blasting technique. The TekFlex 
mixture sticks well to the concrete surface and forms a waterproof membrane.  
In a hardened state the TekFlex will withstand water pressure in excess of 8bar.  
TekFlex is also flexible in is capable of absorbing movements in the concrete without 
cracking (temperature related: 70% elasticity at 8°C). TekFlex is water and cement based 
product, and is therefore not harmful to the environment. 
Thickness of membrane: 5mm. At low temperatures the elasticity of TekFlex is considerably 
reduced. At temperatures below –15°C the TekFlex will attain similar properties to that of 
concrete. As is the case for the concrete liner it is also necessary to apply insulation to this 
layer of TekFlex (to maintain some flexibility). 
 
 
Frost insulation 
For frost insulation and fire protection Pyrocoat 800 is used, which basically consists of 
vermiculite, cement and gypsum.  
As for TekFlex, Pyrocoat 800 is applied with standard spraying equipment. The Pyrocoat 800 
sticks well and is sprayed directly on to the TekFlex layer. 
 
 
Fire insulation  
Pyrocoat offer very efficient fire protection. In the proposal a Pyrocoat layer of 40mm will 
withstand a fire of 300MW over 2 hours, which is 15 times better than the prescribed 
requirements. 
 

Surface Layer 
A new membrane of TekFlex is sprayed on top of the frost protective layer. This will protect 
the Pyrocoat from water and traffic pollutants and it will give the tunnel a light and pleasant 
surface which is easy to clean.  
At very low temperatures the TekFlex becomes brittle and in order to control any potential 
cracking it is proposed to add Polypropylene fibres to the mixture. If necessary, additional 
joints can be cut (f.ex.10mm deep in a 3m grid). 
Top membrane thickness: 3mm 
 
 
Safety against explosion 
The “sandwich” solution will be an integrated part of the existing structure without any 
hollow sections or weak points. In case of an explosion, the actual mass and physical 
properties will help to minimise any damage. 
 
 
Repair & Maintenance 
The outer TekFlex membrane helps to improve the visual impression and act as a wearing 
surface for cleaning and minor damages. It is easy to “refresh” by applying a new layer, 
which can be sprayed, painted or rolled on. 
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Should part of the “sandwich” be damaged it can easily be repaired by one person (similar to 
that of normal plaster).  
Small amounts of accelerators can be mixed with both the TekFlex and the Pyrocoat to 
optimise the setting time.  
Specific areas of the “sandwich” can be removed if required by using a hydraulic spade. 
 
 
Construction Process 
The work can be carried out using 3 teams (one TekFlex and two Pyrocoat teams) each with 4 
men. In addition support staff is required, giving a total workforce of ca 20. 
Each team is provided with a materials trailer/containers, compressor, generator, amenities, 
lighting, screens, pumps, cables, hoses etc. incl. a mobile road surface protection cover. 
All the equipment is mobile, easy and quick to assemble and dissemble to maximise 
productivity.  
A site is established within 5 min drive from the tunnel entrance for storage of materials and 
equipment, mixing facilities, spare parts etc. 
It is estimated that the total construction time will be ca 130 days or 19 weeks. In order to 
save time other work in the tunnel such as new technical installations can be carried out 
parallel to the spraying activities.  
 
 
Traffic Safety 
At present the traveller in the Festningstunnel would find the traffic hectic, causing confusion 
and stress with high traffic density, on/off ramps, “endless” curves etc. 
The lighting is in places blinding and the driver has to be very concentrated, take quick 
decisions with poor forward view. 
In the proposal focus is set on creating a more relaxing driving environment by using better 
and more colours in the lighting and other surface texture. Monolith coating offers many 
possible solutions due to saved space and surface of TekFlex. 
Of the many possible combinations, the following is favoured: 
Continues overhead lighting; one for each lane 
Coloured (blue/green) light 45° upward at and 200m before all on/off ramps 
Texturing of the surface in some places is foreseen. 
 
 
Conclusion  
There is proposed solution for restoration of an existing tunnel which may be applied in many 
cases. 
The problem of fire protection, temperature stability of construction (Especially in old 
monolithic tunnels), cracks and water dripping is well known in old tunnels.  
The major limitation like space availability, cost and time stay the same. Minova hopes to 
offer a solution that is worth to consider in practical application.   
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KONTROLNÉ A INJEKČNÉ PRÁCE V MIMORIADNYCH 

PODMIENKACH 

 
CONTROL AND GROUTING WORKS IN EXTRAORDINARY CONDITIONS. As 
consequence of failures in sealing elements of dilatation joints in great navigation locks, 
flowing water eroded gravel subsoil and their surroundings. Additional sealing procedures of 
joints with polyurethane resins must be made in several stages. At the control the groundwater 
level measurements, settlements and penetration test used were. For strengthening of weak 
positions under foundation plate grouting with cement suspension executed were. Penetration 
tests and grouting works perform were at the extraordinary conditions, at the water pressure 
difference of 150 kPa. 
 

1. Úvod 
 

O problémoch existencie netesností v dilatačných škárach plavebných komôr 
v Gabčíkove a ich riešení boli na Ostravských seminároch prezentované viaceré príspevky. 

Komplikovaná lokalizácia netesných polôh a prvé informácie o dotesňovaní škár 
polyuretanovými živicami Bevedan – Bevedol  WT potápačmi boli predmetom príspevku 
Hullu a Hummela v roku 2000. Účinnosť dotesňovacích prác sa posudzovala na základe 
zmien hladinového a rýchlostného režimu prúdenia podzemnej vody v okolí komôr. Získané 
poznatky poukázali na potrebu vykonávania dotesňovacích prác vo viacerých etapách. 
 V zásade sa od prvého dotesnenia škár očakávali lepšie výsledky. Okrem iného sa pri 
hodnotení výsledkov vyskytli pochybnosti o vlastnostiach použitých polyuretanových živíc. 
Nasledovali experimenty v Technickom a skúšobnom ústave v Bratislave, ktoré tieto 
pochybnosti vyvrátili. Informovali sme o nich v roku 2002. 
 V roku 2004 bola po vyčerpaní vody z pravej plavebnej komory realizovaná tretia 
etapa dotesňovacích prác v dilatačných škárach. Okrem nich sa vykonali vo vybratých 
polohách podľa projektu J. Cábela (2004) hodnotné prieskumné a sanačné práce podložia 
komôr v mimoriadnych podmienkach daných pretlakom vody s hodnotou vyše 150 kPa. 
  

2. Vývoj sadania  
 
 Na základe starostlivých výsledkov meraní, ktoré na kontrolných výškových bodoch 
osadených pri dilatačných škárach na múroch a zhlaviach plavebných komôr vykonáva 
Vodohospodárska výstavba, š.p. - Závod TBD a špeciálnych meraní možno usúdiť, že 
rozdiely sadania medzi nimi existujú, ale nie sú väčšie ako 7 mm. Pri takýchto posunoch sa 
gumové tesnenie v dilatačných škárach môže naťahovať, ale nemôže sa porušiť, ak je šírka 
dilatačnej škáry aspoň 20 mm. 
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Väčšie rozdiely sa prejavujú len na ľavom múre dolnej časti pravej komory medzi 
blokmi 5 a 6, na ktorých sú osadené kontrolné výškové body 132 (na 5. bloku) a 133 (na 6 
bloku). Vývoj posunov týchto dvoch bodov je znázornený na obr. 1; po prehradení Dunaja sa 
prejavilo rýchlejšie sadanie bodu 133 na 6. bloku. Rozdiely sa postupne zväčšovali a pri 
meraniach 20.1.2004 dosiahli dosiaľ maximálnu hodnotu 42 mm. O porušení gumového 
tesnenia svedčí výtok vody z ľavého múra pri dne komory. Dilatačná škára medzi 5. a 6. 
blokom pravej komory ako aj jej ľavý múr v bloku 6 sa stali prioritnými pri prieskume 
a injektovaní podložia v roku 2004. 

 

 
 

Obr. 1 Vývoj sadania kontrolných výškových bodov v okolí dilatačnej škáry medzi 5. a 6. 
blokom ľavého múra pravej plavebnej komory. 

 

 3. Dynamické penetračné skúšky  
 
 Za mimoriadne možno označiť aj podmienky vytvárania vrtov v silne armovanej 
základovej doske a v pásoch pod dilatačnými škárami. Po prevŕtaní týchto betónových 
konštrukcií s hrúbkou 2,4 až 4,2 m, z niektorých vrtov vytekala čistá voda, z iných striekala 
voda do výšky 4 m, pričom boli z podložia vynášané aj piesočnaté a štrkovité častice. Ihneď 
po prevŕtaní boli hlavy vrtov uzavreté drevenými kužeľmi. 
 Dynamické penetračné skúšky boli vykonávané v štrkovitom prostredí pod prevŕtanou 
železobetónovou doskou ťažkou súpravou (hmotnosť barana 50 kg, výška pádu 50 cm, 
priemer hrotu 43,7 mm, vrcholový uhol 90o). Obdivuhodne jednoducho sa pracovníci firmy 
Keller vysporiadali so silnými výronmi vody a pevných častíc z podložia po otvorení vrtov; 
penetračnú súpravu postavili na drevenú paletu prikrytú pružnou gumovou platňou, ktorá 
usmernila silný prúd vody do horizontálneho smeru. Skúšky sa vykonávali do hĺbky 10 m 
alebo aj menej, ak hrot narazil na tvrdé polohy vytvorené výronmi injekčných zmesí pri 
tesnení dna stavebnej jamy.  

Na vyhodnotenie skúšok bola použitá STN 72 1032 „Dynamická penetračná skúška“ 
a poznatky z literatúry (Hulla a kol. 2002). Príklad vyhodnotenia je uvedený na obr. 2; jedná 
sa o vrt v dolnej časti bloku 6 pri ľavom múre pravej komory. Výsledky z tohto vrtu patrili 
medzi tie, ktoré charakterizovali podložie bloku v najhoršom stave: do hĺbky 0,8 m stačil na 
vnik koncovky o 10 cm jediný úder (N10

´), v tejto polohe boli štrkovité zeminy kypré (ID = 

KVB 132 

KVB 133
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0,31 – 0,36), hlbšie stredne hutné, len ojedinele hutné; uhly vnútorného trenia (ϕef) sa 
pohybovali v rozsahu 31 – 39o; moduly pretvárnosti Edef = 34 – 170 MPa; objemové tiaže γd = 
19 – 21 kN/m3. Na obr. 2 sú ešte uvedené hĺbkové závislosti upravených počtov úderov 
s ohľadom na vplyv vody (N10) a merné dynamické penetračné odpory (qdyn).  

Podobne ako v uvedenom vrte boli zistené a vyhodnotené výsledky penetračných 
skúšok v 23 vrtoch. Umožnili lokalizovať kypré polohy v štrkovitých zeminách pod 
základovou doskou a určiť vlastnosti zemín. Výsledky sa vyznačovali veľkou heterogenitou 
v horizontálnom i vo vertikálnom smere. Už počas hĺbenia vrtov pre čerpacie studne 
a pozorovacie vrty sa súčinitele filtrácie pohybovali vo veľkom rozsahu, až troch radov. Na 
viacerých miestach sa kypré polohy nevyskytovali. Penetračné skúšky poskytli dobré 
informácie pre následné injektovanie podložia. Penetračné vpichy boli užitočné aj preto, že po 
čiastočnom vyplavení piesočnatých a štrkovitých častíc počas vyťahovania sútyčia, vytvorili 
lepšie podmienky pre šírenie injekčnej cementovej suspenzie v danom anizotropnom 
štrkovitom prostredí aj do väčšej hĺbky. 
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Obr. 2 Výsledky dynamickej penetračnej skúšky v podloží pravej komory. 
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 4. Injekčné práce 

 

 Po vykonaní penetračných skúšok boli do vrtov vložené, upevnené a utesnené injekčné 
rúrky s možnosťou úniku cementovej suspenzie v hĺbke približne 10 cm pod železobetónovou 
konštrukciou. Takéto usporiadanie injektáže bolo zvolené preto, že bolo potrebné vyplniť 
najmä prípadné dutiny a kypré polohy v štrkovitých zeminách bezprostredne pod základovou 
doskou. 
 Na registračných zariadeniach sa starostlivo sledovali všetky predpísané parametre, 
najmä injekčné tlaky, rýchlosti sýtenia a celkové spotreby injekčných zmesí. Vizuálne bolo 
potrebné sledovať tiež prieniky zmesí do vnútorných priestorov plniacich a prázdniacich 
kanálov plavebnej komory z podložia cez netesnosti v dilatačných škárach. 
 Maximálne hodnoty injekčných tlakov boli stanovené s ohľadom na nebezpečenstvo 
porušenia tesnení dilatačných škár v rozmedzí 1 až 2 MPa, celkové spotreby injekčných zmesí 
nemali prekročiť v jednom vrte 50 m3. Súhrnný prehľad je uvedený na obr. 3. Pre každý vrt sú 
uvedené výsledky z penetračných skúšok, spotreby zmesí a maximálne injekčné tlaky. 
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Obr. 3 Súhrn informácií o penetračných skúškach a injekčných prácach v podloží komory. 

 

 Výsledky penetračných skúšok sú dané priemerným počtom úderov N10
´ do hĺbky 1 m 

pod základovou doskou. Konkrétne hodnoty sa pohybujú v rozmedzí od 1 do 13 (vo vrtoch 15 
a 16 neboli vykonané penetračné skúšky). 
 Spotreby injekčnej cementovej suspenzie sa v jednotlivých vrtoch pohybovali 
v rozsahu od 0,45 do 55 m3. Tieto hodnoty nemožno považovať za smerodajné pri 
posudzovaní stavu podložia. Injekčné práce boli vykonávané v jednotlivých vrtoch postupne, 
pre neskoršie injektované vrty teda už bola časť volného priestoru v ich okolí vyplnená zo 
vzdialenejších vrtov. Preto neexistuje korelácia medzi výsledkami penetračných skúšok 
a spotrebami injekčných zmesí. Takúto koreláciu by negatívne ovplyvnili aj veľké rozdiely 
priepustností prírodného štrkovitého prostredia v podloží komôr. 
 Injekčné tlaky sa zväčšovali postupne a maximálne hodnoty (0,9 až 2,5 MPa) sa 
dosahovali obvykle až na konci injektovania.  
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 Počas injektovania boli sledované vývery suspenzie hlavne v najbližších dilatačných 
škárach príslušného vrtu. Zmes sa preukazne šírila do vzdialeností až 60 m a vnikla aj do 
vypúšťacích kanálov dolného zhlavia. Na začiatku injekčných prác neboli dilatačné škáry 
spoľahlivo dotesnené, kanály boli vyplnené vodou, takže vývery zmesí neboli dobre 
identifikovateľné.  
  
 5. Zmeny hladinového režimu 
 
 Cez netesné dilatačné škáry uniká voda do okolia komory počas jej plnenia 
a prevádzky, zvyšujú sa hladiny v pozorovacích vrtoch. Pozorovacie objekty sú zabudované 
v prostredí, ktoré je tesnené zo strán podzemnými stenami a zo spodu injektovaným dnom. 
Tieto tesniace prvky boli použité pri zakladaní plavebných komôr, zostali v zemi, boli len na 
niektorých miestach čiastočne odstránené. Zbytky tesniacich prvkov zintenzívňujú zmeny 
hladinového režimu v bezprostrednom okolí komôr. 
 Obvykle sa používa na preplavovanie lodí len jedna komora, druhá je prázdna, má 
otvorené dolné vráta, takže hladina je totožná s odpadným kanálom. Netesné dilatačné škáry 
vytvárajú zvláštnu situáciu; prázdna plavebná komora sa správa ako drén. Časť vody zo 
susednej plnej komory nevteká do štrkovitých zemín v okolí, ale cez prázdnu komoru odteká 
do odpadného kanála. Počas dotesňovania porušených dilatačných škár sa drenážna 
schopnosť plavebných komôr zmenšuje, čo sa prejavuje zvyšovaním hladín v pozorovacích 
vrtoch okolo komôr. 
 Na obr. 4 je znázornený vývoj hladín v pozorovacom vrte PR-4, ktorý je zabudovaný 
najbližšie k pravému múru pravej komory, v jej dolnej časti.  
 Na porovnanie uvádzame, že pred prvou etapou dotesňovania dilatačných škár sa pri 
prevádzke jednej z komôr zvyšovala hladina v tomto vrte približne o 10 m.  
 Keď bola v máji až júli 2004, po dvoch etapách dotesňovania v prevádzke pravá 
komora a ľavá bola prázdna, zvyšovali sa vo vrte PR-4 hladiny približne o 2 m; na obr. 4 je to 
rozptyl hladín registrovaný približne do 20. júla 2004.  

Potom bola plavba preložená do ľavej komory; rozptyl hladín sa zmenšil približne na 
0,5 m. Z toho možno usúdiť, že ľavá komora mala v blízkosti dolného zhlavia lepšie 
dotesnené dilatačné škáry a zmeny hladín vo vrte PR-4 ovplyvňoval aj drenážny účinok 
menej tesnej pravej komory. 

V druhej polovici augusta 2004 bola vyčerpaná voda z napúšťacích a vypúšťacích 
kanálov pravej komory, čo sa prejavilo výrazným znížením hladiny vo vrte PR-4, približne 
o 6 m; aj v týchto podmienkach bol rozptyl hladín okolo 0,5 m v dôsledku prítoku vody 
z ľavej komory. 

Na úrovni okolo 105 m n.m. sa hladina vo vrte PR-4 držala počas prieskumných 
a dotesňovacích prác až do 23. septembra 2005, kedy začala intenzívne stúpať. Takto sa 
prejavila účinnosť dotesňovania dilatačných škár polyuretanovými živicami, ale aj účinnosť 
dotesňovania a spevňovania podložia pravej plavebnej komory pod jej 6. blokom cementovou 
suspenziou. 
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Obr. 4 Vývoj hladín v pozorovacom vrte PR-4 počas dotesňovania škár a podložia pravej 

komory. 

 

Koncom septembra a v priebehu októbra 2004 bola stále voda z kanálov pravej 
komory vyčerpaná a v prevádzke bola ľavá komora (obr. 4). V dôsledku výrazného 
zmenšenia drenážneho účinku dotesnenej pravej komory a jej podložia, sa pri prevádzke ľavej 
komory zväčšili rozdiely hladín vo vrte PR-4 a dosahovali hodnoty približne 1,5 m (pred 
dotesňovaním to bolo 0,5 m). Z toho vyplýva, že ľavá komora má ešte stále netesné dilatačné 
škáry a bude ich potrebné pri najbližšej príležitosti v budúcnosti dotesniť. 

Pri etapovitom dotesňovaní dilatačných škár sa vždy zretelne prejavilo zmenšenie 
rozdielov hladín v pozorovacích vrtoch v dôsledku dotesnenia plnej komory, ale aj zväčšenie 
rozdielov hladín v dôsledku dotesnenia a zmenšenia drenážneho účinku prázdnej komory. 
Takýto charakter mali vývoje hladín vo všetkých pozorovacích vrtoch okolo plavebných 
komôr. 
 
 6. Závery 
 
 Procesy sanácie netesností dilatačných škár plavebných komôr v Gabčíkove majú 
dlhodobý charakter. Hlavnou príčinou sú pomerne vysoké náklady na tieto práce a problémy 
so zabezpečovaním potrebných finančných prostriedkov. Nezanedbateľné sú však aj 
mimoriadne zložité technické podmienky pri lokalizácii a sanácii netesností. 

Dlhodobý charakter prác má však aj pozitívne stránky. Prejavujú sa v zvyšovaní 
kvality tesniacich látok a technológií, významne sa zdokonalili vŕtacie zariadenia, prieskumné 
a injekčné postupy. To všetko umožňuje sústrediť pozornosť na najslabšie články. Na 
začiatku sa napríklad vyskytovali názory, že treba dotesniť všetky dilatačné škáry. Po prvej 

V prevádzke pravá komora V prevádzke ľavá komora, vyčerpaná 
voda z kanálov pravej komory 
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etape prác, ktoré umožnili vyčerpať vodu z napúšťacích a vypúšťacích kanálov, sa 
požiadavky na dotesňovanie škár výrazne zredukovali len na zretelne netesné polohy. 

Z hľadiska geotechniky ide najmä o stabilizáciu 6. bloku pravej komory. Počas 
kontrolných a injekčných prác v podloží boli starostlivo sledované všetky dôležité údaje. 
Možno oprávnene predpokladať, že tieto práce budú účinné a zastavia ďalšie neúmerné 
zväčšovanie sadania tohto bloku.  

Pri podobných prácach v budúcnosti treba zabezpečiť v prvom rade dotesnenie 
dilatačných škár polyuretanmi, súčasne sa môžu vykonávať aj vrtné práce a penetračné 
skúšky, ale injekčné práce v podloží musia nasledovať až po nich. 
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CARBOCRYL   WV – NĚKTERÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 
 
Abstract: 
Paper discusses the laboratory tests of grouting material based on acrylic resin CARBOCRYL 
WV. The goal of test was to prove the designed technological approach for refilling of 
extension joints and spaces as well as to find out some significant properties of this composite 
materials.  
 
  
1. Úvod 

 
V praxi se stále častěji vyskytují požadavky na utěsnění dilatačních spár a prostor zejména na 
velkých vodních dílech např.přehradách, zdymadlech apod., kde tyto spáry byly původně, za 
účelem utěsnění, vyplněny bitumenovými materiály. Z různých příčin je v současné době 
těsnost těchto dilatací narušena, těsnící bitumeny jsou zdegradovány a dochází k průsakům 
nebo i průtokům vody přes betonovou konstrukci.  

Firma Minova Bohemia s.r.o. v Ostravě si vytkla za cíl, najít vhodný materiál, kterým 
bude možné utěsnit nejen nové nebo úplně vyčištěné dilatační spáry a prostory, ale také 
stávající spáry, původně vyplněné jiným těsnícím materiálem.  

Protože vlastnosti těsnícího materiálu se jevily jako nejvhodnější u akrylátového 
materiálu pod obchodním pojmenováním Carbocryl WV, byl tento materiál podroben 
aplikační zkoušce, na kterou pak navazovala zkouška fyzikálně-mechanických vlastností 
tohoto injekčního materiálu, provedená v laboratořích VŠB-TU FAST v Ostravě. 
Vzhledem k ekonomickým konsekvencím byla provedena také zkouška prostupu injekčního 
materiálu plnivem - v tomto případě pískem o různé zrnitosti, tedy prostředím s různmi 
vlastnostmi. Cílem bylo ověřit prostup injekčního materiálu především na rozhraní obou 
těchto rozdílných prostředí. 
 
2.  Zkouška injektážního materiálu  Carbocryl WV  

Cílem zkoušky materiálu Carbocryl WV bylo laboratorně ověřit navrhovaný  
technologický postup vyplňování dilatační spáry, a ověřit splnění předpokladů spočívajících v 
rozprostraňování injektovaného materiálu v materiálu vyplňujícím dilatační spáru a dále pak  
zjištění některých vlastností vzniklého kompozitu jako je jeho přilnavost na betonovou 
konstrukci, elasticitu apod.  
 
Provedení zkoušky : 
Do skleněné nádoby (viz obr. 1) (speciální akvárium o rozměrech 50x 70 x 50 cm) byly  
umístěny : 
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→ dvě betonové desky - dlaždice o rozměrech  50 x 50 cm. Dlaždice byly od  
sebe vzdáleny cca 30 mm a prostor mezi těmito dlaždicemi byl zcela vyplněn  
pískem o zrnitosti 1 - 3 mm. Vše bylo zatopeno vodou. Uprostřed  
betonových dlaždic byla mezi dlaždice vložena a vystředěna injektážní  
trubice napojená na injektážní systém - čerpadlo, směšovač atd. 

→ jedna betonová deska - dlaždice o rozměrech 50 x 50 cm. Dlaždice byla  
vzdálena od čelního skla speciálního akvária 30 mm, prostor mezi dlaždicí a  
skleněnou stěnou akvária byl vyplněn pískem. Do středu  
tohoto prostoru byla zavedena injektážní trubice napojená na injektážní  
systém. 
 
Pro injektáž bude použito injektážní směsi Carbocryl WV, která byla zabarvena do červena, 
aby pozorování bylo zřetelnější. K injektáži bylo použito čerpadlo WIWA. 
Průběh zkoušky byl zaznamenán digitální kamerou, zaznamenány byly také  
veškeré měřitelné i neměřitelné údaje použitelné pro další využití uvedené  
injektážní hmoty. 
 

 
obr. 1 

 

Podle schváleného návrhu na provedení zkoušky s materiálem Carbocryl WV, byla  
dne 9.3.2004  injektážní zkouška provedena. 

 
Do skleněného akvária o rozměrech 50 x 70 x 50 cm byla ve vzdálenosti cca 50 mm od jeho 
čelní stěny paralelně instalována betonová dlaždice o rozměrech 50 x 50 x 5 cm, na druhou 
čelní stranu akvária byla instalována betonová dlaždice a ve vzdálenosti cca 30 mm od ní byla 
paralelně instalována další betonová dlaždice o stejných rozměrech. Prostor mezi čelní stěnou 
akvária a betonovou dlaždicí byl vyplněn do výšky cca 30 cm pískem se zrnitostí nad  
1 mm, další prostor byl zasypán pískem o zrnitosti pod 1 mm. Cílem bylo vytvoření horizontu 
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nestejných zrnitostí a ověření prostupu injektovaného materiálu na tomto rozhraní. Tímtéž 
způsobem byl vyplněn prostor mezi instalovanými dvěma betonovými dlaždicemi. Následně 
bylo akvárium vyplněno vodou do výšky cca 45 cm. 

 
K injektáži bylo připraveno celkem  16  litrů injektážní směsi  Carbocryl WV z toho : 
Složka A 
8 litrů, tj. 9,84 kg složka A1 
0,25 kg  složka A2   (935 kg/m3) 
 
Složka B 
8 litrů vody B1 
100 gramů složka B2 
 
Koncentrací složky B byl nastaven počátek gelovatění na 39 sec., při 20° C, provedenou 
kelímkovou zkouškou byl tento čas ověřen na cca 50 sec, při teplotě 18° C. 
 
Pro zajištění vhodnějšího sledování pronikání injektovaného materiálu do prostředí byla 
složka A obarvena cca 1 gramem červěně Ponceau 4 R (E 124) - potravinářské barvivo. 
K injektáži bylo použito dvoukomponentní pneumaticky poháněné čerpadlo WIWA. 
 
Průběh zkoušky: 
Do středu prostoru mezi čelní stěnu akvaria a betonovou dlaždici byla volně vertikálně 
zasunuta injektážní trubka délky 55 cm o průměru 8 mm. Konec trubky byl upraven - 
zploštěn, aby se do trubky při jejím zavádění dostalo minimální množství písku. Následně 
byla zahájena injektáž. Při injektáži bylo ověřeno pronikání injektovaného materiálu do 
prostředí. Injektáž byla prováděna vcelku pomalým tempem s minimálním injektážním 
tlakem, tlaky prokazované manometrem, pohybující se až do výše cca 20 bar byly způsobeny  
zúžením vyústění injektážní trubky. Zkouškou bylo zjištěno, že injektovaný materiál se v 
prostředí rozšiřuje vcelku pravidelně od místa do  kterého byl injektován. Bylo rovněž 
prokázáno, že na rozhraní horizontů hrubšího a jemnějšího materiálu dochází ke zpomalení 
pronikání injektovaného materiálu. Po proinjektování cca 60 % objemu vyplněného hrubším 
výplňovým materiálem dochází ke zvýšení injektážního tlaku a úniku injektážního materiálu 
kolem injektážní trubky. Injektáž byla zastavena. Následně byla injektážní trubka zavedena do 
středu prostoru mezi betonové dlaždice. Injektáž byla prováděna od počátku prováděna 
pomalým tempem, aby hmota mohla pronikat do prostředí. Injektáž provádějící pracovník 
nabyl domnění, že hmota reaguje v injektážním systému a dopustil se chyby v tom smyslu, že 
uvedl čerpadlo na téměř maximální výkon, což mělo za následek proražení injektovaného 
materiálu okolo injekční trubky na povrch pískové výplně a injektáž musela být ukončena. 
Lze předpokládat, že při menším objemu čerpaného injekčního materiálu by tento mohl při 
menším hydraulickém odporu proniknout dále od místa injektáže.  
 
 
Vyhodnocení provedené zkoušky: 
V zájmu zjištění některých základních vlastností injektáží vzniklého kompozitu bylo 
dohodnuto s  FAST VŠB-TU Ostrava zhotovení dvou vzorků. 
Divizí Grouting bylo provedeno odvrtání dvou kusů jader. Jádro sestávalo ze dvou částí 
betonových dlaždic mezi kterými se nacházel proinjektovaný písek se zrnitostí vyšší jak  
1 mm. 
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Bylo zjištěno, že došlo k proniknutí injekčního materiálu do jemného písku a  
jeho plné nasycení. Další kroky budou spočívat v hledání a odzkoušení retardovaně ve vodě  
bobtnajícího výplňového materiálu, který ve výplni dilatace vytvoří jisté předpětí, čímž bude 
pozitivně reagováno na rozšiřování dilatační spáry z titulu tepelné roztažnosti betonové 
konstrukce. 
Pozornost bude dále zaměřena na teplotní podmínky v samotné dilataci a vliv teploty, 
zejména nízkých teplot na kompozit. 
 
3. Výsledky měření vybraných fyzikálně-mechanických vlastností materiálu  
    Carbocryl WV s pískem 
 
3.1.  Objemová hmotnost připraveného vzorku ρ = 1740 kg/m3 
3.2. Objemová hmotnost vysušeného vzorku ρ = 1490 kg/m3 
3.3.  Sušina po vyžíhání 95 % 
3.4.  Tlaková zkouška vzorků 
 Tlaková zkouška 2 připravených vzorků byla vykonána na lisu Frowag se snímáním 

velikosti osové síly a podélného posunu vzorku. 
 vzorek č. 1, Ø 43,3 mm, výška vzorku 81 mm 

vzorek č. 2, Ø 42,5 mm, výška vzorku 83 mm 
Vyhodnocené pracovně-diagrační diagramy jsou v příloze 1 a 2. Výsledky měření 
ukazují, že materiál je schopen přenosu tlakového napětí ve velikosti cca 60 kPa. Při této 
úrovni napětí dosahuje poměrné stlačení hodnoty cca 25 % a při zkoušce nebyl žádný ze 
vzorků porušen (viz obr. 4, 5). Pracovně-deformační diagramy ze zkoušek jsou na  
obr. 8.  

                           
                    obr. 2 Vzorek před zkouškou                               obr. 3 Vzorky po zkoušce 

 

                         
                obr. 4 Vzorek v průběhu zkoušky                     obr. 5 Vzorek na konci zatěžování 
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3.5. Modul přetvárnosti 
Pro interval 30-40 kPa byly zjištěny následující velikosti modulu přetvárnosti: 
vzorek č. 1: Ed = 152 kPa 
vzorek č. 2: Ed = 400 kPa 

3.6. Pevnost v tahu 
Tahovými zkouškami (viz obr. 6) byla stanovena tahová napětí, při kterých nebyl vzorek 
porušen a prodloužení bylo větší než 18 až 25 %. 
vzorek č. 1: σRT = 72,45 kPa 
vzorek č. 2: σRT = 92,8 kPa 
Při tahové zkoušce nedošlo k odtržení injektážního média od betonového povrchu, 
porušení v obou případech nastalo v samotném injektážním materiálu (viz obr. 7). Až do 
úrovně zatížení 70 kPa nebylo pozorováno tahové porušení, přičemž prodloužení vzorku 
bylo větší než 25 %. Soudržnost injektážního materiálu s betonem byla tedy větší než 
hodnota tahové pevnosti. 

 

                               
 

                               
 

obr. 6 Průběh tahové zkoušky 
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obr. 7 Vzorek po tahovém porušení 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
obr. 8 Pracovně-deformační diagramy tlakové zkoušky 

vzorek č. 1

vzorek č. 2
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ZKUŠENOSTI Z APLIKACÍ METAKRYLÁTOVÝCH GELŮ 
CARBOCRYL PŘI SANACÍCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 
 
Abstract 
Aplikace metakrylátových gelů umožňuje realizační firmě sanovat poruchy stavebních 
konstrukcí, na které polyuretanové pryskyřice nebylo možno vůbec použít nebo jejich 
aplikace byla velmi obtížná s nejistým výsledkem. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplně jiný 
materiál, je potřeba používat i jiný způsob práce, který jsme si museli osvojit.  
 
1. Úvod 
    Naše firma se injektážemi stavebních konstrukcí prakticky zabývá již od počátku své 
činnosti, přičemž vzhledem k našemu zaměření provádíme jak injektáže cementové, tak 
i chemické. Mnoho let jsme aplikovali výhradně polyuretanové pryskyřice z produkce firmy 
CarboTech, pomocí kterých jsme prováděli utěsňování a zpevňování, tzn. sanace betonových, 
cihelných i smíšených konstrukcí. Jmenovitě jsme používali především pryskyřice Bevedan – 
Bevedol WF, WFA a WT, které však je možno pouze omezeně používat pro sanace cihelného 
zdiva proti vzlínající zemní vlhkosti a obtížně se s nimi utěsňují trhliny velmi malých šířek 
v betonových konstrukcích. Tak se nám stávalo, že podstatnou část průsaků se nám podařilo 
zatěsnit v relativně krátké době, ale na 100%-ní utěsnění defektu jsme spotřebovali neúměrně 
více času. Proto jsme přivítali novinku v sortimentu – dnes už firmy Minova Bohemia s.r.o. – 
metakrylátové gely CarboCryl, které měly tyto „nedostatky“ polyuretanových pryskyřic 
vyřešit. 
 
2. Zkušenosti z aplikací 
    Protože metakrylátové gely CarboCryl mají naprosto jiné vlastnosti než polyuretanové 
pryskyřice Bevedan – Bevedol, vedlo to k mírné úpravě našeho zařízení a návyků. Předně 
bylo nutné pořídit si nový typ injekčního čerpadla, protože metakrylátové gely je nutno 
aplikovat speciálním plunžrovým čerpadlem, které je celé zhotovené z nerezové oceli. Naše 
stávající čerpadla tomuto požadavku nevyhovovala. I když nám byla nabízena možnost 
zapůjčování čerpadla na jednotlivé aplikace formou pronájmů, volili jsme raději přímo 
zakoupení typu Minibooster 5U. Zvolili jsme tento typ z nabízených tří typů čerpadel, protože 
Miniibooster 5U je po stránce výkonů velmi blízký čerpadlu DV 97, které používáme pro 
injektáž PUR pryskyřicemi. Umožňuje nám injektovat tlakem až 160 bar, přičemž maximální 
výkon čerpadla je 5,4 litrů směsi za minutu (u DV 97 jsou uvedené parametry 150 bar a 2,8 
l/min). Další důvod, proč jsme zvolili Miniibooster 5U je ten, že čerpadlo je pneumatické a 
pro pohon je možno použít kompresor na 220 V. Tam, kde se v praxi pohybujeme, není zdroj 
380 V pro pohon výkonnějších kompresorů všude přístupný, což by nám působilo obtíže. 
 
    Z dalšího vybavení nebylo nutno provádět nějaké změny, ostatní pracovní nástroje jsou 
v podstatě shodné s injektážemi PUR pryskyřicemi. Pouze injekční pakry, přes které se 
provádí injektáž konstrukce, se musí opatřovat maznicemi. Ty plní funkci zpětného ventilu a 
zamezují vytékání metakrylátového roztoku z konstrukce – jeho viskozita je totiž velmi nízká, 
v podstatě blízká vodě. Používáme maznice s plochou hlavou, protože jsou mnohem 
výhodnější než kulové maznice – umožňují větší komfort práce (pokud je pakr ve vývrtu 
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dobře upnutý, je možno na něj celou injekční pistoli zavěsit a nemusí se po celou dobu 
injektáže držet) a protože jsou těsnější, umožňují i vyšší injekční tlaky. 
Co se týče rozmístění injekčních pakrů v injektované konstrukci, používají se stejné principy 
jako při injektáži PURy. Např. pro plošnou injektáž betonové konstrukce jsme použili svislé i 
vodorovné vzdálenosti mezi pakry 15 cm. 
 
    Velkou změnou je příprava směsi - museli jsme si odvyknout, že používáme dvě připravené 
složky A a B, které smícháme v čerpadle v objemovém poměru 1:1 a směs injektujeme. Teď 
si musíme jednotlivé složky A a B předem připravit z celkem čtyř složek (tři chemické látky a 
voda), což nám na druhou stranu dává velkou možnost připravit si injekční směs s takovou 
dobou reakce, jakou přesně potřebujeme. Můžeme tak reagovat na různé typy injektovaných 
materiálů, na teploty injektovaného prostředí nebo vzduchu, na rychlost proudící vody 
z utěsňované konstrukce, atd. Tato možnost u polyuretanových pryskyřic je omezena a to pro 
nás bylo v minulosti v některých případech limitující. Další zpracování složek A a B gelů 
CarboCryl je už shodné – jejich směšovací poměr je taktéž 1:1 objemově, což zajišťuje 
čerpadlo.  
Je tady ještě jedna zvláštnost. Vlastní injekční čerpadlo Minibooster 5U obsahuje tři možnosti 
čerpání – dvě jsou určena pro čerpání složek A a B, třetí je určeno pro výplach. Protože se 
metakrylátový gel připravuje téměř z 50% z vody, je možno vodu používat i pro proplach 
injekční pistole při přerušení injektáže nebo pro celkové čištění čerpadla po ukončení prací.  
U injektáže polyuretanovými pryskyřicemi se proplach provádí jednou ze složek pryskyřice – 
polyolem. 
 
    Největší změna při používání metakrylátových gelů oproti polyuretanovým pryskyřicím je 
patrná při vlastním provádění injektáže. Při aplikaci PUR pryskyřic čerpadlem DV 97 je 
nutno průběh injektáže ovládat rychlostí běhu čerpadla, případně manuálním spouštěním a 
zastavováním čerpadla na ovládacím panelu čerpadla. Tuto činnost provádí pracovník, který 
je přímo u čerpadla a je tak do jisté míry odkázán na pokyny svého kolegy u injekční pistole. 
Úspěšnost a kvalita proinjektování konstrukce je tak závislá na zkušenostech obsluhy a 
z velké míry také na jejich odhadu, jaký maximální tlak konstrukce snese. U injektáže 
metakrylátovými gely je situace jiná. Jednak se ovládání čerpadla provádí přímo z injekční 
pistole (jak čerpadla složek A a B, tak i proplachového čerpadla) a odpadá tak komunikace 
mezi obsluhou, která může být někdy problematická (vzdálenost pracovníků, hluk, jazyková 
bariéra). A potom čerpadlo samo hlídá, aby konstrukce nebyla vystavena neúměrnému tlaku. 
Pokud dojde k nárůstu tlaku nad hraniční mez (ta se definuje nastavením tlaku na přívodu 
stlačeného vzduchu u čerpadla), dojde k samočinnému zastavení chodu čerpadla. Materiál, 
který je dopraven do konstrukce, je tímto tlakem pomalu dopravován do trhlin nebo porézního 
systému injektovaného materiálu. Pokud dojde k poklesu tlaku, čerpadlo se automaticky opět 
rozeběhne a injektáž může pokračovat. 
Dále již žádné rozdíly při injektáži jednoho nebo druhého typu hmot nenastávají. Cílem 
utěsňující injektáže je zajistit nepropustnost konstrukce, tzn. těsnou a suchou (i když 
vyschnutí cihelné konstrukce může být otázkou delšího časového úseku). A právě 
s objevením se metakrylátových gelů se podstatně rozšířily možnosti injekčních firem. 
Vzhledem k tomu, že oba popisované materiály lze vzájemně při práci kombinovat, jsme 
schopni naše práce provádět účinněji.  
 
3. Realizace 
    V roce 2004 jsme pomocí metakrylátových gelů prováděli tyto práce: 
- ČOV Adamov – plošné utěsnění stěnové betonové konstrukce mezi odkalovací nádrží a 

dodatečně přistavěným objektem strojovny 
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- rodinný dům, Borová u Poličky – utěsnění kamenocihelného smíšeného zdiva proti 
vzlínající vlhkosti – vytvoření vodorovné izolační clony 

- měšťanský dům, Brno – plošné utěsnění cihelného zdiva proti podzemní vlhkosti – 
injektáž detailů na styku dodatečně prováděné hydroizolace nopovou fólií v místech 
příčných nosných stěn a příček. 

 
4. Závěr 
    Osvojení si technologie injektáže metakrylátovými gely nebylo složité a naší firmě se určitě 
vyplatilo – a to i když vezmeme v úvahu pořízení nového injekčního čerpadla. Kdybychom 
měli shrnout důvody, které nás vedly k rozhodnutí používat gely CarboCryl, budou to určitě: 
- gely lze s úspěchem aplikovat tam, kde polyuretanové pryskyřice není účelné používat 

(úzké trhliny a spáry v betonu, vzlínající vlhkost u cihelných konstrukcí), 
- gely lze používat jako doplněk injektáží PUR pryskyřicemi na tzv. „dotažení“ – úplné 

utěsnění konstrukce (je při tom nutno dodržovat zásadu, že vždy se nejdříve aplikuje 
pryskyřice, teprve potom gel, nikdy ne naopak!), 

- jednotlivé modifikace gelů typu Carbocryl umožňují volbu  mechanických vlastností 
výsledného gelu a tím širší použití v rámci řešených problémů u jednotlivých typů 
konstrukcí. 

- použití CarboCrylu umožňuje „bezezbytkovou“ aplikaci – pokud se nám nepodaří 
připravit si přesné množství materiálu pro konkrétní aplikaci, je možno namíchané složky 
uschovat a po provedení aktivace znova použít. 

- materiály typu CarboCryl  mají zkušebně potvrzeny další vlastnosti a charakteristiky, což 
rozšiřuje jejich další možnosti použití např. zkoušky mrazuvzdornosti a schválení pro 
kontakt s pitnou vodou. 
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AKTIVACE POJISTNÉHO INJEKČNÍHO SYSTÉMU MEZILEHLÝCH 

FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ TUNELU MRÁZOVKA 
 

ACTIVATION OF THE INSURANCE GROUTING SYSTEM OF THE 

INTERMEDIATE FOIL WATERPROOFING IN THE MRÁZOVKA TUNNEL 
 

Abstract  
Příspěvek  popisuje  realizaci dokončení  systému hydroizolací na silničním tunelu Mrázovka  
Praha. Foliové hydroizolace, pojistný injektážní systém a jeho aktivace injektážními gely jako 
součást hydroizolačního systému stavebního díla.   
 
The paper describes final completion of the waterproofing system in the Prague´s Mrázovka 
tunnel, especially the foil waterproofing, the insurance grouting system and its activation by 
means of grouting gels as one of the components of the tunnel construction waterproofing 
system. 
 
 
Úvod 

  
   Téměř po roce od našeho referátu s obdobnou tématikou, předneseným na předchozím 

ročníku tohoto semináře, přinášíme další poznatky. 
  Na jaře předchozího roku jsme dokončili aktivaci injektážního systému hydroizolací na 

trase metra v Praze Holešovice – Ládví. V průběhu roku jsme se pak ještě vrátili k dotěsnění cca 
5 nově vzniklých tečí. V žádném z těchto míst nebyla ještě prováděna těsnící injektáž. 
Mimochodem, dnes již odstraněné dodatečně vzniklé poruchy byly zřejmě způsobeny 
dotvarováním nadloží nebo dorovnáním hladiny podzemní vody.   Tyto poslední aktivace jsme 
realizovali v době nočních výluk mezi 1 a 3 hodinou ranní při běžném provozu metra. Velmi 
pozitivně jsme při těchto časově omezených pracích hodnotili přístupnost a funkčnost  
injektážního systému. Za 45 – 60 minut času na samotnou injektáž není prakticky možné provést 
zatěsnění v potřebném rozsahu bez injektážního systému. Další výhodou byla zkušenost a 
sehranost našich injektážích týmů. 

  Po občasných prohlídkách metra pak můžeme dnes konstatovat, že použitá metoda 
aktivace injektážního systému byla velmi úspěšná. Do této chvíle ani v nejkomplikovanějších 
místech, což je stanice Kobylisy a její napojení na eskalátorové a jednokolejné tunely, nejsou 
žádné netěsnosti.  

 
  Po úspěšném ukončení aktivací injektážích systémů v metru jsme zahájili obdobné práce 

na dokončovaném silničním tunelu Mrázovka. Tímto tunelem  byl dokončen obchvat Smíchova 
a propojení Jižní spojky , Strakonické silnice a Strahovského tunelu.    
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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TUNELU 
  Tunel se skládá ze dvou třípruhových tunelových trub (západní a východní) s podzemním 

rozpletem na dvoupruhové a jednopruhové trouby. Tunel byl vyražen metodou NRTM 
v horninovém prostředí břidlic s výskytem křemenců. V dotčené lokalitě stavby tunelu Mrázovka 
jsou velmi složité hydrogeologické podmínky, které vedly k návrhu  celoplošně uzavřené fóliové 
izolace umístěné mezi primárním a sekundárním ostěním. Pro tunel Mrázovka  byla použita 
polyetylénová hydroizolační fólie SARNAFIL MP 915-30 B2 tloušťky 3,2 mm se signální 
vrstvou. Jako ochranná vrstva byla použita geotextilie NETEX 800 B2. V místě pracovních spár 
mezi konstrukcí kaloty, mostovky a opěří, probíhajících souběžně s podélnou osou tunelové 
trouby, je hydroizolace opatřena zesilujícím pásem izolace v šířce 500 mm. V celé ploše spodní 
klenby je hydroizolační vrstva navíc zajištěna proti poškození ochrannou fólií N8-25 tloušťky 
2,5 mm. Svařování fólie bylo prováděno strojně svařovacími poloautomaty na principu horkého 
klínu, detaily byly prováděny ručně horkovzdušnými elektrickými svářečkami.  

  Systém hydroizolace spočívá v samotné folii a dále ve  vytvoření jednotlivých příčných 
sektorů. Tyto sektory jsou tvořeny spárovými pásy Fugenband AFI 600/35 MP, umístěnými v 
příčných spárách. Kromě příčných spár jsou stejnými spárovými pásy opatřeny také podélné 
pracovní spáry mezi dolní a horní klenbou. V obou případech jsou pásy po svém obvodu 
přivařeny na izolační fólii. Tato konstrukce rozděluje celou tunelovou troubu na segmenty o 
průměrné délce 7,5 m.  

Rozdělení plochy izolací umožňuje zřízení pojistného systému, který je tvořen dvěma 
separátními okruhy. První okruh tvoří injekční hadice, umístěné v horní klenbě sekundárního 
ostění. Jsou určeny pro vyplnění kaveren a dutin, které mohou vzniknout ve vrcholu horní 
klenby při betonáži sekundárního ostění. V těchto případech se k injektáži používá cementová 
malta. 

Druhý okruh pojistného systému je určen pro dodatečnou utěsňující injektáž v případě 
výskytu poruch hydroizolační vrstvy. Princip řešení je velmi podobný tomu, který  je použit u 
tunelu Metro IV.C1. V segmentech, vymezených podélnými a příčnými spárovými pásy, jsou 
rozvedeny injekční a odvzdušňovací hadice, které jsou přichyceny k izolační fólii a vyvedeny 
v krabicích centrálního vývodu. Ty jsou osazeny v opěří tunelu. V místě spárových pásů však 
nemusely být osazovány injekční hadice, protože spárové pásy již obsahují kanálky, které plní 
stejnou funkci jako injekční hadice. Bylo pouze potřeba provést napojení plnicích hadic na 
kanálky a provést jejich zaústění v krabicích centrálního vývodu. 

Tento soubor opatření umožňuje pak po samotné realizaci díla identifikovat místa 
netěsností, ale zejména je pak cíleně , úspěšně a v případě potřeby opakovaně zatěsnit. 

 
 
POSTUP AKTIVACE POJISTNÉHO SYSTÉMU 
 
Při aktivaci pojistného systému v tunelu Mrázovka byla naše situace podstatně usnadněna 

nabytými zkušenostmi z tunelu Metro IV.C1. Vzhledem k tomu, že pojistný systém obou tunelů 
byl velmi podobný, mohla naše firma Matteo spol. s r.o.  provést utěsňující injektáže obdobným 
způsobem s použitím stejných hmot firmy MINOVA (dříve CARBOTECH BOHEMIA s.r.o.) – 
metakrylátových gelů CarboCryl Hv, CarboCryl WV a CarboCryl T.  

Prováděli jsme dotěsňování v ražené části západního a východního tunelu Metrostavu, 
dotěsnění severního portálového objektu a dále jsme se podíleli na zatěsnění jižního hloubeného 
objektu realizovaného firmou Subterra. Součástí ražených tunelů pak bylo i dotěsnění tří z pěti 
propojek a čerpací šachty.  

Těsněním propojek jsme práce zahajovali. Samotným injektážním pracím předcházela 
detailní defektoskopie rozmístění, funkčnosti a souvislosti injektážního potrubí. Pouze 
v ojedinělých případech souhlasilo označení takzvaných „T“ trubiček s projektem. Při zkouškách 
průchodnosti a souvislosti tlakovým vzduchem bylo pak výjimkou najít spárový pás, který by 
bylo možno tímto injektážím systémem kontinuálně dotěsnit. V další etapě, kdy jsme se pokusily 
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injektáží dotěsnit spárové pásy došlo k zajímavému poznatku. Trubičky o průměru 5 mm 
napojené do perforovaných kanálků ve spárových pásech tvořily pro vodu „drenážní systém“, ale 
při tlakové injektáži gelem se ve většině případů nepodařilo těsnící medium do systému dostat. 
Při navrtání sekunderu do oblasti rozvodu kanálků ve spárovém pásu pak došlo při injektáži 
k proinjektování celého obvodu pásu a k výronu těsnícího media z přívodních trubiček. Tato 
skutečnost napovídá o specifickém chování tohoto prvku injektážního systému. Při tlaku do 
perforovaného kanálku zřejmě dochází k dotlačení k betonu v okolí a k utěsnění perforací. 
Jestliže gel čerpáme do spáry mezi betonem a pásem dojde asi ke zborcení tvaru kanálku, vytvoří 
se žlábek a tím se rozvede injektovaný gel po celém požadovaném obvodu.  

Vzhledem ke komplikovanému tvaru a složitému napojení izolací propojek bylo rozhodnuto 
provést celoplošnou injektáž všech sekcí . Při injektáži byly zčásti použity injektážní příruby do 
ploch typu „S“ . Tam kde byly znehodnoceny předchozími výplňovýmí injektážemi cementem 
byla injektáž provedena navrtanými otvory v sekunderu.  

Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné, protože v úsecích těsněných propojek se již žádné 
další netěsnosti neprojevily. 

Během průzkumu injektážích systémů a injektáží v samotných ražených tunelech jsme 
získávaly obdobné zkušenosti. V sekcích tříproudových silničních tunelů byly aktivace 
pojistných systémů prováděny většinou lokálně v místech evidovaných výronů.  V několika 
případech byly lokální injektáže rozšiřovány nebo byla provedena opakovaná injektáž, protože 
ne vždy se podařilo na první pokus zasáhnout zdroj netěsnosti. 

Při zatěsňování hloubeného objektu severního portálu nám chyběli projekčně zpracované 
detaily kritických míst izolací .  Protože zde nebyl  ve většině úseků aplikován pojistný 
injektážní systém, bylo dotěsnění  mnohem komplikovanější.  

 
 
 
 Při rozboru příčin poruch a jejich rozložení se nám opět potvrdilo několik faktů 

zmíněných již minulý rok na tomto fóru. Některé z nich si dovolujeme opět připomenout a 
doplnit další. 

 

 

1. Injektáží systém musí umožňovat: 

- výplňovou injektáž po betonáži pro dotažení klenby a vyrovnání rubu sekundéru 

- kontrolu těsnosti daného úseku 

- cílenou opakovatelnou těsnící injektáž nezávisle pro jednotlivé sekce 

2. Při návrhu celého izolačního a hlavně injektážního systému a injektážího média je třeba 
spolupracovat s odbornou firmou, aby byl systém navržen smysluplně a účelně, a tím se 
šetřily náklady při  následném provádění vlastních injektáží. 

3.  Pro účinnou dodatečnou injektáž plyne potřeba maximální důslednosti při osazování a 
evidenci umístění celého injektážního systému. 

4. Injektážní systém je potřeba navrhnout tak, aby funkčnost nemohla být ovlivněna betonáží, 
doinjektáží cementem, případně dalšími pracemi. 

5. Doporučujeme zajistit stálou přítomnost nezávislého technika pro sledování kvality               
  izolačního a injektážního systému po celou dobu výstavby. 
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6. Hydroizolační folie, injektážní systém a jeho následnou aktivaci je nutno obzvláště na 
stavbách tak velikého rozsahu a důležitosti vnímat jako nedílnou součást hydroizolace 
objektu a tudíž jako součást celého stavebního díla a jako takové je zahrnout do projektové 
dokumentace díla a do kalkulace ceny stavby.  

  

ZÁVĚREM 
 
Při porovnání hydroizolačních systémů Metra IV.C a  tunelu Mrázovka  jsme se při aktivaci   

injektážního systému  tunelu Mrázovka setkali s ne vždy technicky vhodnými  řešeními detailů. 
Ty se i přes pečlivý technický dozor zhotovitele  v mnoha případech projevily poruchami. Přesto 
zkušenosti z obou těchto staveb prokázali, že aktivace injektážního systému mezilehlých 
foliových izolací je řešením pro kvalitní suché podzemní dílo i v náročných geologických a 
hydrogeologických podmínkách. 
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Ing. Milan Červený, Ing. Jan Sedláček 
VOKD, a.s., Nákladní 1/3179,  702 80 Ostrava-Moravská Ostrava, 
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HLOUBENÍ ŠACHTICE  V GIJÓNU  

(ŠPANĚLSKO)  
 
Anotace 
The authors of this article wanted to let the expert public know, that after completing of 
sinking of vertical shafts in ostrava-karvina area the company VOKD, a.s. goes on with these 
works in abroad, particulary in Spain. Just the first sinking out of mining field of action 
provided us with many interesting experiences concerned not only using sinking gear 
„Kudlanka„. The article mentions the grouting works provided by spanish companies, too. 
 
Autoři chtěli tímto příspěvkem dát na vědomí odborné veřejnosti, že po ukončení hloubení 
vertikálních děl v tomto revíru, pokračuje VOKD, a.s. v tomto sortimentu v zahraničí, 
konkrétně ve Španělsku. Hned první hloubení mimo resort hornictví poskytlo mnoho 
zajímavých zkušeností a to nejen s uplatněním zahlubovacího zařízení Kudlanka. V článku je 
rovněž zmínka o injektážích prováděných španělskými firmami. 
 
 Úvod             
 Společnost VOKD vyhloubila od doby svého vzniku v revíru OKD velkou řadu vertikálních 
děl od světlých průměrů 4m až do 8,5m. Celkem vyhloubil podnik VOKD za dobu své 
činnosti  přes 37 km jam, což představuje téměř 2 milióny m3 výlomu.         
V minulých letech realizovala naše společnost VOKD,a.s. ve Španělsku několik hloubení pro 
společnost HUNOSA, a to  na dolech v Asturii. V  roce 2004 se podařilo naší dceřiné 
společnosti EOSA 2002, S.A. získat zakázku mimo resort hornictví,  a to na vyhloubení 
šachtice a ražbu spojky pro METROTREN v Gijónu.  
 
 
Záměrem bylo vyhloubit jámu o světlém průměru 7m a hloubce 22m. Staveniště bylo 
situováno na velmi omezeném prostoru na parkovišti těsně před hlavním nádražím města 
Gijón.  
 
Před vlastním hloubením bylo nutno eliminovat následující skutečnosti: 
 

⇒ situování staveniště v blízkosti moře ( Biskajský záliv),  
⇒ nízká nadmořská výška cca 3,5m,  
⇒ podloží v místě stavby je složeno z návozů nepevných a propustných materiálů 
a jílovitých zemin, 

⇒ nutnost zajištění  stability vlastní historické budovy vlakového nádraží, která jak je vidět 
z fotografie, je velmi blízko budoucí šachtice. 
 
Zajištění místa budoucí šachtice 
Výše uvedené okolnosti vedly k  nutnosti stabilizace místa hloubení, včetně okolí budoucí 
jámy. Španělský investor zadal  provedení injektážních prací pro zpevnění okolí budoucí 
šachtice zdejší specializované firmě. Podle stanovených hodnot mechanických vlastností 
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injektovaných hornin, byla injektáž provedena suchou jednosložkovou cementojílovou směsí, 
určenou pro zpevňující vodotěsnou injektáž. Krátká charakteristika směsi: 
 

⇒ rozmíchává se pouze s vodou 
⇒ obsahuje složky kompenzující objemové změny 
⇒ má optimální konzistenci pro zpracování 
⇒ zajišťuje dokonalé utěsnění propustných vrstev vůči průniku vody 
⇒ vyniká vysokou penetrační schopností do jemných pórů i vlasových trhlin 
⇒ zajišťuje náležité rychlé zpevnění proinjektovaných vrstev 
⇒ má zvýšenou odolnost vůči podzemním vodám 
 
 

Byly provedeny dva prstence vrtů o průměru 40 cm vzdálených 40 cm od sebe. Do vrtů byly 
instalovány injektážní trubky o průměru 15 cm, přes které se provedla tlaková injektáž.  
 
První vnitřní prstenec byl situován ve vzdálenosti cca 35 – 75 cm od kraje budoucí šachtice a 
vrty byly provedeny do hloubky 22m. Druhý vnější prstenec byl umístěn ve vzdálenosti 40 
cm od prvního vějíře a byl realizován do hloubky 13,5m (viz obr.č.1). 

 
Obr. č.1 – Schéma hloubené jámy 
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Takto provedené zainjektované vrty měly zabezpečit hloubení před proniknutím vody do 
jámy a zajistit stabilitu hloubené jámy. Ve vzdálenosti cca 20 m od budoucí šachtice směrem 
k moři byl proveden vrt se zainjektovanou sondou pro měření hladiny spodní vody. Před 
zahájením prací naší  firmou  bylo provedeno zaústění na hloubku 1m včetně zaarmovaného 
betonového límce. 
 
Zahlubovací zařízení Kudlanka 
Vlastní hloubení šachtice bylo realizováno pomocí zahlubovacího zařízení KUDLANKA 
s okovem 2 m3 a s vratem H 1200. Jedná se o  patent Ing. Petra Brychty, bývalého pracovníka 
VOKD,a.s., který byl v loňském roce poprvé uplatněn na zahraniční stavbě ve Španělsku. 
V ČR bylo toto zařízení naposledy použito na zahloubení jámy Nové Pole pro Důl ČSA 
v Karviné v 90. letech minulého století. Rozpojování hornin tu bylo prováděno pomocí trhací 
práce a k nakládání se používaly nakladače KS-3. Vzhledem k jedinečnosti tohoto typu 
zahlubovacího zařízení  u něj chvíli zůstaneme. 
 
KUDLANKA se skládá ze sloupové konstrukce, pojezdové dráhy a lanovnicového vozíku, 
jak je vidět na fotografii. Na pojezdové dráze, která je ve své poloze držena od jámy přední 
vzpěrou a na straně odlehlé je podepřena zadními vzpěrami, má  2 aretační polohy - jednu pro 
jízdu lidí a druhou  koncovou, pro samovyklápění okovu. Vzpěry jsou tvořeny sloupy 
souměrně rozkročenými v rovinách kolmých k podélné ose pojezdové dráhy. Zadní vzpěry 
mají sloupy ve středové části spojeny vodorovně příčníkem do tvaru písmena A. Těžní 
zařízení je doplněno vhodným vratem,  v našem případě to byl typ ČKD H 1200 (viz obr.č.2). 
 

 
Obr. č. 2 Kudlanka s vratem H 1200 

 

Konstrukce je ukotvena na ohlubni hloubené jámy do betonových patek a může být nasazena 
prakticky ihned po provedení první zabírky jámy nebo šachtice. 
Šachtice v Gijónu byla hloubena bez použití trhací práce univerzálním nakladačem typu 
RETRO ( sbíjecí kladivo, nakládací hydraulická lopata), tedy s odlišnými mechanismy než 
tomu bylo u nás, jak je i vidět na obr.č.3. 
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Obr.č.3 – Nakládání v hloubení 

Výhodou celého zařízení je, že svými rozměry nezabírá velký prostor a zároveň umožňuje 
nakládání vytěžené horniny přímo na nákladní auta. Další výhodou tohoto těžního zařízení je 
možnost variabilního umístění těžního vratu, podle dispozice vymezeného prostoru pro 
zařízení staveniště a to tak, že v prvním případě lze těžní vrat umístit na stejné straně jámy 
s Kudlankou a druhou možností je umístění vratu a Kudlanky na opačných stranách jámy. 
Nejbližší vzdálenost těžního vratu od Kudlanky je dána deviačním úhlem pro náběhovou 
lanovnici a proto zde bylo nutné použít děleného bubnu pro navíjení lana o průměru 14mm.  
Vyztužování jámy bylo prováděno litým betonem přímo z domíchávačů pomocí betonovacího 
čerpadla se separátními výložníky se 4 rameny za ocelovou šablonu (obr.č.4).  
 

 
Obr č. 4 – 4ramenný betonovací výložník 

Jako výztužné prvky se zde umísťovaly armovací pruty a přes ně byla natažena armovací síta. 
Propojení (provázání) jednotlivých 2m zabírek, na požadavek investora, bylo zajišťováno 
ocelovými trubkami o průměru 40 mm a dlouhými  60 cm, tudíž s přesahem 30 cm do 
jednotlivých  zabírek. 
V průběhu vlastního hloubení šachtice nevznikl žádný problém se stabilitou boků výlomu 
právě díky injektáži bezprostředního okolí a taky včas prováděným betonážím jednotlivých 
zabírek. Boky zpevněné injektáží jsou zřejmé i z obr.č.5.  
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Obr. č 5 – Pohled na zainjektovaný bok jámy 

Rovněž nenastal ani problém s vodou. Hladina spodní vody v sondě se pohybovala na úrovni 
projektovanébo dna šachtice, tj. na úrovni cca 20 - 22m.  
 
 
Problémy s vodou 
 
Dostatečný těsnící prstenec kolem šachtice zabránil jakémukoliv průniku vody do hloubené 
jámy. S postupujícím hloubením, když se jeho dno přiblížilo ke staničení jejího zajištění, tj. 
22m, došlo v hloubce cca 18,5m k průvalu vody ze dna hloubení a zatopení dna šachtice na 
výšku cca 1 až 1,5m. Španělský investor zahájil čerpání vody s následnou betonáží dna. Po 
počátečních problémech se podařilo přítok vody do hloubení zastavit zabetonováním dna 
šachtice. Poté investor rozhodl o dodatečné injektáži dna hloubení, ke které se přistoupilo po 
zatvrdnutí betonu. Vrty pro injektáž dna a jeho okolí měly hloubku přibližně 1,6m a vrtány 
byly  přímo ze zabetonovaného dna. 
Injektáží byla pověřena firma CarboTech se sídlem ve Španělsku, mající bohaté zkušenosti 
s prováděním injektáží v tunelech, kolektorech a v přístupových šachticích k nim. 
Obdobný problém s pronikáním vody do vylomeného a již zajištěného prostoru nastal 
v pomocných přístupových vertikálních jamách do kolektoru v městě Avilés, rovněž 
v Asturii. Zde se však jednalo o průsak vody přes betonovou výztuž. Pro zadržení pronikání 
vody byla provedena injektáž trhlin v okolí rovněž lepidlem WILKIT  E, lepícím okamžitě 
trhliny v bezprostřední blízkosti dna jámy a bezvadně reagující v přítomnosti vody. 
Následně byla realizována sonda nad místem budoucí zarážky pro ražbu. Na základě 
zjištěných skutečností, že ze sondy je  velmi značný přítok vody, bylo od ražby upuštěno. 
  
Závěr 
 
Z praktického hlediska můžeme v tomto publikovaném příspěvku najít hned několik 
poučných příkladů. 
Prvním je poučení z nedocenění vlastností zemin či hornin v bezprostřední nebo blízké 
vzdálenosti vodního zdroje, v našem případě moře. Platí to zejména pro předpolí hloubeného 
díla, které nebylo preventivně zajištěno. Určitě po vyhodnocení všech příčin průsaku vody do 
šachtice ze dna díla, bude toto jeden z důvodů. Jistý je již nyní fakt, že zajištění hloubení 
věncem injektážních vrtů jen na hloubku projektovaného díla, bylo ve zdejších podmínkách a 
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s ohledem na blízkost moře, nedostatečné. Budeme přítomni i dalšímu průběhu postupu prací 
a určitě zaznamenáme i hodnocení našich španělských přátel. 
Další skutečností byl fakt potvrzující chování lepidla  WILKIT E v přítomnosti vody. 
Zpevňující injektáž, i když v našem případě dodatečná, příznivě ovlivnila pevnostní vlastnosti 
v okolí dna hloubené šachtice. 
V neposlední řadě se naší společnosti VOKD, a.s. potvrdily velmi dobré vlastnosti 
zahlubovacího zařízení Kudlanka i v zahraničí. V současné době máme vyrobené další toto 
zařízení a v průběhu měsíce března bude nasazeno na hloubení jámy o průměru 6 m u města 
Pontevedra v Galicii. Toto zařízení zde bude fungovat s okovem o objemu 1m3 a s těžním 
vratem VT 25. 
Očekáváme získání dalších zahraničních zkušeností v tomto sortimentu a věříme, že na 
příštím semináři budeme moci naši odbornou veřejnost o nich informovat. Vede nás k tomu 
skutečnost, že již nyní máme dojednán kontrakt na realizaci dalších 4 šachtic v městě Gijón. 
 
 
 



 184

Dipl. Ing Peter Simon 
Minova Carbo Tech  

 
BARCELONA: METROLINE N° 9 

 
 
Consolidation, Water sealing, Cavity Filling 

 Spain; Barcelona – 
 Extention of Metroline N°. 9, TBM heading 
 Company: FCC 
 Carbotech CODIV 
 Time: Start - July 2003          End: 2006 

 

 
Tunnel Entrance Northwest 
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 The products: 
 Consolidation: Geoflex ( 2-comp.-Silicat Resin ) 
 Cavity Filling: Geofoam ( 2-comp.-Silicat resin –high foam factor  - ~30 ) 
 Injection pump:  SK 90 

 
The Metro Tunnel in Barcelona is situated along the cost of the Mediterranian Sea. 
Partially the Metro will be built under the Town of Barcelona, under the harbour and will 
have an important connection to the international airport. 
Based on this matter it is absolutely important to save the tunnel works against water inrush‘s, 
overbreak‘s – etc. Each break will be followed by a disaster – Buildings, Streets, Railway-
lines and other Traffic systems can be destroyed.... 
The cost‘s for our applications and safety works are high,  
...but everything what we doe is cheaper than accidents... 
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• Metroline N°9 in a project drawing 
• The area with our safety works, water sealings and consolidation is in the north west 

of the drawing. 
 

• In heading of TBM is partially Dolomit, Gneis or Granit together with Sand and sable 
to find. 

• This very unnormal  Geology makes  Problems of the roof and also in advance of the 
heading. 

• Solution: Drilling and injection of roof and the advanced area from pressure chamber 
of TBM. 

• Using Geofoam and Geoflex were the cavities filled, consolidated and the water has 
been stopped( in combination of both products). 

 
• The application of Geofoam and Geoflex has been done by experienced people of our 

spanish partner Carbotech CODIV, 
• All of the geotechnical problems, cavities , water have been solved by combinated 

injection works. The roof and the advanced areas wer consolidated and the danger of 
more or bigger outrush‘s could be reduced and the ground is stabilised. 

 
 Technical Supervising: 
 MINOVA Carbotech 
 MINOVA Codiv  
 Peter Simon 
 Diego Velez 
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Ing. Jiří Svoboda, Ing. Pavel Menger   
PRAGOPROJEKT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
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Ing. O. Fabian, Tubes s.r.o., Praha 

 

PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTORU VODIČKOVA V CENTRÁLNÍ 

OBLASTI PRAHY 

 
Abstract 
New drifting collector „Vodičkova street” is building in historical part capital city of Prague. 
The length of collector is approximately 1300 m, cross section varies from13 to 22 m2. 
Drifting corridor is building in the depths of 10 to 15 m, partly under level of groundwater in 
very adverse geological conditions. In addition there is necessary to improve the foundation 
system adjacent objects and the stabilization soil solidification by jet grouting. 
 
1. Úvod 

Hlavní město Praha se může pochlubit jednou z nejmodernějších a technicky nejlépe 
vybavených kolektorových sítí nejen u nás ale i v Evropě. 

Kolektor Vodičkova je logickým pokračováním již dokončených větví kolektoru CI.A 
Jindřišská a vytváří základní předpoklad pro další rozvoj kolektorové sítě směrem na Smíchov 
a k zokruhování směrem na kolektor CI.A Uhelný trh. Délka trasy je 1 288 m, příčný profil 
kolektoru je 13 až 22 m2. 

Kolektor Vodičkova řeší systém kolektorů v oblasti středu Václavského náměstí 
(půdorys typu H). Navržený systém umožňuje napojení do všech šesti směrů. Trasa kolektoru 
podchází stávající vestibul metra, nadchází traťové tunely trasy A a obchází eskalátorový 
tunel metra. Ražba bude prováděna částečně pod hladinou podzemní vody v předem 
sanovaném prostředí. Kolektor je dále navržen pod celou ulicí Vodičkova. Odbočné větve 
zasahují do přilehlých ulic a končí až na Karlově náměstí. Vzhledem k tomu, že celá trasa je 
budována v nepříznivých geologických podmínkách a je pod hladinou podzemní vody, je 
nutné provádět rozsáhlé sanační práce v nadloží budoucího kolektoru. Již v předstihu je nutné 
sanovat některé základy objektů v zóně poklesů pomocí tryskové injektáže nebo kombinací 
mikropilot a pilot. Sanace byla navržena také jako předsazená stěna před základy objektů 
nebo jako přímé podchycení objektů. Z důvodů minimalizace poklesů objektů se jeví lepší 
předsazená stěna. Současně bylo nutné na stávajících kanalizačních stokách obnovit (nově 
vybudovat) revizní komory, zlikvidované v 60.letech minulého století. 

 
2. Geologické podmínky 

Zájmové území bylo v rámci zpracování jednotlivých stupňů projektů prozkoumáno 
poměrně početným množstvím dokumentačních bodů různého charakteru a úrovně 
hodnověrnosti. Geologický vývoj území způsobil vysokou různorodost a nepravidelnost 
vývoje kvartérního (pokryvného) útvaru (zastoupení a různorodost biologických typů) a 
členitost povrchu podložního skalního souvrství (průběh báze). 

Povrchovou vrstvu tvoří velmi různorodé antropogenní sedimenty, zejména navážky a 
záhozy. Pod nimi jsou fluviální terasové sedimenty (údolní terasy). Podloží je tvořeno 
zpravidla dobrotivskými souvrstvím pražského ordoviku – jílovité až siltové břidlice. Na bázi 
pokryvných vrstev jsou břidlice zcela zvětralé, které postupně přecházejí do břidlic silně až 
mírně zvětralých.  
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3. Postup projekčních prací 
V Praze byly pro přípravu a projektování Magistrátem hl.m.Prahy vydány Technické 

kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb sdružených tras inženýrských sítí (TKP-D-
STIS). Jedná se o soubor požadavků objednatele dokumentace stavby nebo dokumentace 
změny dokončené stavby na její zpracování, kontrolu a převzetí. Jsou zde stanoveny 
požadavky na jednotlivé stupně dokumentace včetně doprovodných dokumentací.  

Při zpracování dokumentace kolektoru Vodičkova byly v úrovni dokumentace pro 
územní řízení (DÚR) stanoveny zóny ohrožení, zóny sledování, zóny poklesu a byla 
provedena inventarizace a stavební průzkum objektů v zóně ohrožení. V úrovni dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) byla provedena podrobná pasportizace objektů v zóně ohrožení a 
byly uzavřeny s jednotlivými majiteli objektů smlouvy o připojení. Pro stavbu byla 
vypracována rozšířená dokumentace pro zadání stavby, která mimo jiné obsahovala i 
Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) pro vlastní realizaci díla. Jsou souborem požadavků 
investora (mandatáře) stavby na provedení, kontrolu a převzetí prací, výkonů a dodávek. 
Stanovují též kvalitativní požadavky na materiál a zhotovovací práce. Tyto požadavky jsou 
závazné pro zhotovitele díla. Součástí TKP jsou i požadavky na technologické vybavení 
kolektoru. Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby zde uvedené druhy prací zahrnuly 
většinu prací při provádění STIS-kolektor Centrum I.A (trasa Vodičkova). 

 
4. Zhodnocení obecných podmínek pro návrh kolektoru „Vodičkova“ 

Kolektor je navrhován: 
• v obtížných geologických podmínkách místo od místa značně proměnných 

geotechnických vlastností, 
• v nepříznivých hloubkách pod povrchem terénu, pod stávajícími inženýrskými sítěmi 

včetně kanalizace a částečně pod hladinou podzemní vody, 
• v soustředěné zástavbě centrální oblasti Prahy, v Pražské památkové zóně, v místě 

převažující „luxusní“ zástavby, 
• v časovém tlaku se specifickými nároky na zajištění kontinuity provozu města, tj. jak 

kontinuity provozu dopravního, tak kontinuity provozu stávajících inženýrských sítí, 
telekomunikačních spojení (kabelovodů), vodovodních řadů, kanalizačních stok a často 
neznámých domovních kanalizačních přípojek. 

V průběhu staletí došlo k přeměně původních přirozených a hydrologických podmínek 
do současného stavu. Tyto přeměny jsou nedostatečně dokumentačně zaznamenány, pokud 
nechybí vůbec. Z toho vyplývá, že zpracovat projekt, zohledňující a respektující výše uvedené 
podmínky, je velmi složité a obtížné.  
 
5. Posouzení některých možných rizik, souvisejících s výstavbou  

Jedním ze závažných negativních důsledků výstavby kolektoru může být vznik škod na 
majetku vlastníků a provozovatelů okolních objektů, na inženýrských sítí, komunikacích a 
tramvajové trati. 

Jako účinné nástroje a předpoklady k omezení právních rizik výstavby se jeví tato 
opatření: 
• provedení podrobné pasportizace a zajištění nadzemních objektů nebo objektů v nadloží 

kolektoru, 
• projektová dokumentace (zadávací i realizační) vychází jednak z geologického průzkumu 

daného místa a z dalších technických parametrů, jednak ze zkušeností ze srovnatelných 
podzemních staveb, včetně návrhu možných variant technologie řešení a stanovení 
nutných způsobů zajištění nadzemních objektů, 
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• vypracování projektu geotechnického monitoringu jako součást zadávacího projektu a 
ustanovení řídící skupiny pro sledování jeho provádění – Rady geotechnického 
monitoringu (RAMO) 

• uzavření smlouvy o dílo s jednoznačným určením práv a povinností objednatele a 
zhotovitele, včetně určení práv a povinností objednatele a zhotovitele ve vztahu k Radě 
geotechnického monitoringu, 

• průběžné provádění geotechnického monitoringu (GTM), včetně jeho vyhodnocení, 
• zajištění součinnosti subjektů účastnících se na výstavbě kolektoru (projektant, objednatel, 

zhotovitel, Rada geotechnického monitoringu), 
• repasportizace (zhodnocení stavu objektů stávající zástavby po dokončení stavby). 

V souladu s výše uvedeným byla, jako jeden z prvních kroků, provedena pasportizace 
nadzemních objektů, nacházejících se na trase připravované stavby kolektoru. S vlastníky 
objektů, tj. s konkrétními fyzickými a právnickými osobami, jsou uzavřeny dohody, které 
mimo jiné upravují podmínky pro činnost zhotovitele ve vztahu k nadzemním objektům 
v průběhu výstavby kolektoru. Lze konstatovat, že dohody, které investor uzavřel s vlastníky 
budov, tvoří přiměřeně dostatečný rámec pro činnost zhotovitele kolektoru ve vztahu k těmto 
výstavbou kolektoru dotčeným subjektům. Dohody ale logicky nemohou postihnout všechny 
situace, v nichž se zhotovitel v průběhu tak složité stavby, jakou kolektor bez všech pochyb 
je, může ocitnout, a právní řešení se bude odehrávat „případ od případu“. Přes všechna již 
přijatá i dále zamýšlená opatření nelze vyloučit stav, kdy některému z vlastníků dotčených 
budov může v souvislosti s výstavbou kolektoru vzniknout škoda a tedy i právo na její 
náhradu za podmínky, že půjde o škodu, která byla v příčinné souvislosti s prováděním prací 
zhotovitele kolektoru. 

Odpovědnost za škodu u účastníků výstavby je nutné rozlišit mezi odpovědností 
objednatele a odpovědností zhotovitele, neboť u těchto subjektů připadá v úvahu vznik 
odpovědnosti za jiných podmínek a podle jiných ustanovení zákona. 

 
6. Riziková analýza 

Na počátku realizace díla provedl zhotovitel díla ve spolupráci s projektantem rizikovou 
analýzu a vytipoval veškerá možná rizika. Součástí byl kontrolní matematický model 
kolektoru, zpracovaný katedrou experimentální geotechniky FSv ČVUT Praha. Byl 
vypracován matematický model v 2D pro výpočet sedání povrchové zástavby, tramvajové 
trati, inženýrských sítí apod. vlivem ražby. Do výpočtů byl zahrnut vliv sanací základů 
objektů v zóně ohrožení a také vliv sanace horninového prostředí pomocí sloupů  tryskové 
injektáže (TI) v okolí budoucího výrubu kolektoru. 

Cílem matematického modelu je získání dalších limitních údajů pro provádění 
geotechnického monitoringu, stanovení hlavních rizik stavby, zejména dopadů na povrchovou 
zástavbu v zóně ohrožení. Technický návrh kolektoru je průběžně upřesňován, zejména 
v oblasti sanací horninového prostředí v nadloží kolektoru a vlastních ražeb s využitím 
“živého modelu geotechnického monitoringu“, který vychází z principu observační metody. 
Z výsledků matematického modelu vyplynulo, že zejména pod dnem kolektoru by mohlo 
dojít k porušení prostředí, které může mít velmi nepříznivý dopad na výsledné deformace a 
případně i stabilitu výrubu. Na základě této analýzy bylo provedeno snížení trasy kolektoru ve 
střední části směrem ke skalnímu podloží tak, aby byla co nejvíce snížena oblast porušení. 
Model také ukázal, že vlivem sanačních prací provedených v předstihu se velmi snížilo 
ohrožení budov v okolí výstavby kolektoru. 

 
7. Sanace horninového prostředí v předstihu před ražbou 

Kolektor Vodičkova nelze razit po celé délce díla bez provedení sanace nadloží pomocí 
tryskové injektáže (TI) nebo mikropilot. Je navrženo posílení stability klenby, části boků a 
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popř. i čelby výrubu ve formě ochranného deštníku navrženého sloupy TI. Vějíře TI v případě 
nutnosti budou z půlkruhové klenby pokračují i do svislých boků po stranách kolektoru tak, 
aby zpevnily štěrkopísky i po stranách budoucího výrubu. V případě nutnosti jsou ve sloupech 
TI též ponechány mikropiloty pro zvýšení únosnosti. Realizace nového vějíře TI je prováděna 
z čelby zajištěné stříkaným betonem tl. 200mm, která je vyztužena 1x svařovanou sítí. Tato 
čelba je při ražbě následujícího kornoutu částečně odbourána. 

Obálka ve formě trychtýře z TI je tvořena jednotlivými navzájem se překrývajícími 
sloupy o minimálním ø600mm, délka jednotlivých sloupů je závislá na geometrii kolektoru a 
možnosti sanační techniky. Optimální délka je cca 12m, max. do 15-18m. Velkou pozornost 
je třeba věnovat při návrhu geometrie jednotlivých sanačních vrtů, na budoucí sklon kolektoru 
a tech. možnosti vrtací techniky.  

 
8. Primární ostění kolektoru 

Provizorní ostění je navrženo ze stříkaného betonu C20/25-X0 tl. cca 180-250mm 
vyztuženého příhradovými ramenáty (à cca 0,6-0,9m) a dvěma vrstvami KARI sítí 
ø6/6/100/100mm. Velikost rámů příhradové výztuže je proměnná, kopíruje tvar zajištění 
nadloží tryskovou injektáží. 

Postup ražby a zajištění počvy je v závislosti na vlastnostech zeminy v počvě a výskytu 
úrovně hladiny podzemní vody řešen ve 3 variantách. Převážně je ražba členěná s počvou 
horní lávky ve výšce 1,2m nad počvou díla. S ohledem na geologické prostředí je provedena 
provizorní ochrana dna i při prvním pracovním záběru.  

Před zahájením ražby je zhotovitel ve spolupráci s investorem povinen provést vytyčení 
všech inženýrských sítí, zajistit se správci sledování těchto sítí během prací a respektovat 
pokyny a předpisy těchto správců. 

Realizaci hlavní větve kolektoru Vodičkova lze považovat za velmi obtížnou, neboť 
výškové vedení jednotlivých úseků kolektoru je limitováno zejména těmito faktory: 
• polohou stávajících vodovodních a kanalizačních řadů a nutnosti jejich zachování a 

neporušení vlivem výstavby kolektoru, 
• polohou stávajících kabelovodů včetně kabelových komor, 
• výškovým sledem jednotlivých geologických vrstev v zájmové oblasti včetně povrchu 

skalního podkladu, 
• výškovou úrovní založení jednotlivých okolních objektů. 

V každém realizačním projektu je připraveno technické řešení pro případ výskytu 
nepředvídané události. Jsou zde také uvedeny varovné a limitní stavy (hodnoty), zejména pro 
konvergenční měření a poklesy objektů v nadloží. 

 
9. Závěr 

Výstavba kolektoru Vodičkova je dalším krokem moderního řešení ukládání 
inženýrských sítí v historické části hl.m.Prahy.  
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RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU 
TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE 

DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE 
JETGROUTING PROTECTION   

 

Abstract:    Collector C I.A in Vodičkova Street and on the Wenceslas square is built in the 
busy centre of the city, in the vicinity of adjacent development, and in difficult geological 
conditions (gravel-sand terraces of various grading, here and there under the underground 
water level). The paper describes the technology of the collector driving performed with the 
jetgrouting protection, and hitherto experience with tunnelling in such conditions. 

  

Metrostav a.s. divize 1 ve sdružení se Subterrou a.s realizují výstavbu kolektoru C I.A 
Vodičkova ulice v Praze 1. Metrostav provádí úsek od Václavského náměstí a dále 
Vodičkovu ulici až po ulici Palackého a ulici V Jámě. Jedná se o ražby v mimořádně 
obtížných podmínkách a to jak z důvodu umístění stavby v živém centru města tak i z 
ohledem na dané geologické podmínky. Ražby probíhají převážně ve stěrkopískové terase 
různé zrnitosti, v nejhlubších partiích v oblasti Václavského náměstí s přechodem do skalního 
podloží. V této části stavby jsou i značné přítoky podzemní vody. Ze shora uvedených důvodů 
se jedná beze sporu se jedná o velmi rizikový projekt jehož přípravě byla věnována 
maximální pozornost.  

Vzhledem ke skutečnosti, že s ražbou v podobných geologických podmínkách jsou v Praze již 
zkušenosti z předešlých etap výstavby kolektorů, projekt řeší zajištění výrubu v průběhu ražby 
obdobným způsobem jako např. u Kolektoru Příkopy, tj.metodou tryskové injektáže. 
V daných geologických podmínkách, při profilech výrubu od 14 do 25 m2 je to metoda, která 
zatím ze všech zkoušených zajišťuje největší postupy a při tom úspěšně eliminuje většinu 
možných rizik. Bezpečnost ražby a stabilita okolních budov je zajištěna kombinaci svislých 
sloupů tryskové injektáže, které vytvářejí clonu, která chrání okolní budovy v případě poklesů 
nadloží nad štolou a vodorovných sloupů tryskové injektáže, které vytvářejí zpevnění a 
stabilizaci stěrkopísků v okolí výrubu. Vlastní ražba postupuje střídáním technologických 
procesů na čelbách kolektoru v cca 5 ti denních cyklech v závislosti na délce vějíře. 
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 Technologie TI: 

Jedná se o injektáž cementovou směsí velmi vysokými tlaky (30-70 MPa). Injekční směs 
rozruší strukturu horniny v okolí vrtu a promísí se s ní. Tím vytvoří sloup zpevněné horniny, 
který slouží jako základový prvek. Volbou metody tryskové injektáže a technologického 
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postupu lze vytryskat v dané hornině sloupy různých průměrů nebo stěny (membrány). 
Tryskovou injektáž lze využít pro statické zajištění historických i jiných objektů, jako pažící 
konstrukci stavebních jam, jako těsnící stěnu, jako nosný základový prvek a v mnoha dalších 
případech i v kombinaci s ostatními metodami speciálního zakládání. 

 

 

 

 

 

 

Na kolektoru Vodičkova byla TI použita při statickém zajištění objektů zasahujících do 
poklesové zóny. Toto zajištění bylo provedeno dvěmi způsoby: 

1. Podchycením průčelní stěny pomocí TI převádějící zatížení obvodového zdiva 
z původní základové spáry do nižší úrovně mimo vliv zálomového úhlu od ražby. 
Navržené řešení minimalizuje vliv následné ražby na případné deformace zajištěného 
objektu. 

2. Clonou z TI, která svým působením v horninovém prostředí omezuje rozvoj poklesové 
zóny od ražby a nedochází tak k ovlivnění základových poměrů pod konstrukcí 
vlastních objektů. 

 

 

 

 

 

 

Dalším a hlavním úkolem TI na kolektoru Vodičkova je však zajištění nadloží kaloty a 
boků výrubu při ražbě. Geologické poměry v místě realizace sanační injektáže jsou 
odvozeny na základě realizovaného geologického průzkumu a jsou především tvořeny 
hrubými středně ulehlými až ulehlými písky až štěrkopísky s místní příměsí jílu. Při této 
technologii je struktura zeminy rozrušena na jednotlivé úlomky nebo zrna paprskem 
cementové směsi. Po následném promísení rozrušené zeminy cementovou směsí a 
zatuhnutí směsi se zeminou vznikne prvek požadovaného tvaru a geotechnických 

 
Podchycování a pažení   

Podchycování  
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vlastností. Injektáže, s průměrem pilíře 600 mm, realizované z čelby kolektoru vytvoří 
soustavu prostorových vějířů. Z pronikajících se vrtů je vytvořena obálka kolem rubu 
ostění o tloušťce 0,5 – 0,6 m, která má zaručit stabilitu výrubu. Délky vrtů jsou navrženy 
s max. cca 1,2 m přesahem jednotlivých vějířů přes délku záběru ve vrcholu klenby. Na 
bocích je tento přesah vodorovných vrtů ve stěnách snížen na 1,0 m. Injektážní práce jsou 
cyklicky střídány s ražbou po úsecích, daných délkou vějířů. Ve většině vějířů je 
aplikováno 17 pilířů v klenbě a 4 oboustranné vodorovné vrty po bocích výrubu. 
Požadovaná pevnost zpevněného horninového prostředí je 1,5 MPa. Postup vrtů j e od 
bočních sloupů klenby směrem k vrchlíku ob 2 vrty tak, aby se injektáž uzavřela nad 
vrchlíkem. Pak následují boční vrty ve stěnách. 

Neméně důležitou součástí TI je monitoring. Kontrola celistvosti provedené injektáže se 
provádí sledováním a vyhodnocováním injektážních tlaků a množstvím použité injektážní 
směsi. Spotřeba injektážní směsi nás dále upozorňuje na její možné úniky do okolních 
volných prostor. 

 

 

 

 

Technologie ražby: 

Ražba kolektoru probíhá pod ochranou obálkou TI. Po dokončení vějíře tryskové injektáže a 
vybourání čílka je vyražen úsek pod touto ochranou obálkou. Provizorní ostění je prováděno 
ze stříkaného betonu C20/25-X0 v tl. od 180 – do 250 mm vyztuženého příhradovou výztuží 
bretex v osové rozteči 0,7m – 0,9m uložené  do rozpěrných prahů U160. a vrstvou Kari sitě 
6/6/100/100 při vnějším i vnitřním líci. Velikost rámů příhradové výztuže sleduje proměnný 
tvar štoly. V první fázi po TK 17c ražba probíhala  v plném profilu a za komorou je rozdělena 
v obou směrech do dvou lávek (spodní lávka o mocnosti cca 1,2m). Podlaha je v obou 
lávkách tvořena provizorní vrstvou stříkaného betonu, chráněna PE rohoží Geoweb tl.100 mm 
s přesypem 100mm.materiálem štěrkopískové terasy. Tato rohož slouží zejména k ochraně 
provizorní betonové podlahy před poškozením pojezdem kolové mechanizace. Po dokončení 
ražby v rozsahu jednoho vějíře je nutno vytvořit na čelbě čílko ze stříkaného betonu tl. 25 cm 
vyztužené Kari sítí. Poté je předáno pracoviště zhotoviteli TI.  
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Pokud se ve spodní části profilu objevují břidlice provádí se TI pouze po úroveň této břidlice . 
Tuto úroveň vyznačujeme na čele čílka před započetím TI. Je-li celý profil čelby v píscích 
nebo štěrkopíscích dosahují sloupy TI 30 – 100 cm nad počvu kolektoru (závisí na rozlití TI 
ve štěrkopíscích směrem k počvě ). Stabilita této nechráněné části štěrkopísků nám doposud 
nečinila žádný problém. 

Boky díla při ražbě spodní lávky budou podle potřeby zajištěny v předstihu svislými sloupy 
TI, nebo při  vlastní ražbě příložným nebo hnaným pažením. 

Pro zamezení vykomínování pískového nadloží čelby do poředpolí za koncem TI  a stabilitu 
čelby se do profilu  v horních dvou třetinách čelby zhotovují 2 až 3 zámkové vrty vyplněné TI 
v posledních dvou metrech vějíře a jeden až dva metry za koncem vějíře. 

MTS využívá strojní sestavu bezkolejové mechanizace pro ražbu: „pásový bagr s impaktorem 
JCB 8017 a pro: odtěžení z čelby k těžní šachtě smykem řízený čelní nakladač L752-tunel. 
Pro větší dopravní vzdálenosti se připravuje kolový kloubový dempr s výklopnou korbou 4m3 
(Paus245) a výkonější bagr JCB 

Pod ochranou TI jsme dosud vyrazili 200m. Ražba jednoho vějíře trvá vzhledem 
k proměnlivé délce jednotlivých vějířů TI (8-11m.) a délce kroku ražby (0,7-0,9m.) 5 až 7 
dní.(tj dva rámy za 24h.). Dalších min. 24 hodin zabere stavba celoprofilového 25cm čílka ze 
SB s kari sítí pro provádění TI , jeho následné bourání a pokládka geowebu do podlahy. 
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 Naše zkušenosti s ražbou pod ochranou tryskové injektáže: 

Rychlost, bezpečnost a cenu ražby zásadně ovlivňuje přesnost provedení TI. Pokud sloupy TI 
zasahují do profilu je nutné je bourat impaktorem bagru a ručně sbíječkama doprofilovat. 
Pokud uhýbají mimo profil je nutno provádět stříkaný beton provizorního ostění ve větší 
tloušťce. 

Drobné nespojitosti TI (20 – 40cm) jsou podle konkrétní situace řešeny založení dřevitou 
vatou (hebdím) a klíny  s následným přestříkání SB. 

Větší nespojitosti vznikly doposud zéjména odchýlení  jednotlivých sloupu TI do nebo mimo 
profil čelby (60 a více cm.) nebo jeho vylitím do kolidujících ing.sítí. Tyto stavy jsme dosud 
řešily  vzhledem k tomu, že v nadloží jsou převážně jemné písky a hrozí nekontrolované více 
výlomy nadloží, zastavením čelby v okamžiku kdy se objevuje vybočení sloupu TI. Po 
vyhodnocení stavu se zhotovitelem TI se buď pokračuje v ražbě dalšího kroku k ověření 
průběhu TI, nebo se provede  stavba čílka a zpětně trysková injektáž. 

Závěr: 

Ochranná obálka ze sloupů TI v dosud vyraženém úseku poskytla bezpečnou ochranu  pro 
dostatečně rychlou ražbu kolektoru v daných podmínkách. Rovněž pomohla minimalizovat 
vliv ražby na povrchových objektech v centru města o čem svědčí dosavadní výsledky 
geotechnického monitoringu kdy naměřené hodnoty patří do pásma vysoké bezpečnosti ve 
smyslu varovných stavů a lze je považovat za ustálené.  
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PŘÍPRAVA SANAČNÍCH PRACÍ V ŽELEZNIČNÍM TUNELU NA 

TRATI PETROŠANI – TIRGU JIU,  CFR - RUMUNSKO 
 

Abstract 
The intention of the paper is to present results and evaluation of maintenance works realized 
on Petrošani – Tirgu Jiu tunnel in Romania. The target and purpose of these works was to 
verify in-situ the effectiveness of maintenance high-pressure grouting works made by 
polyurethane resins. Above mentioned works had to lead to reinforcement and sealing of 
tunnel lining and to acquire of general data for setting of next work process including of 
economical analysis.  
 
Úvod 
V západní části Rumunské republiky se nachází jedna z důležitých železničních tratí 
spojujících města Simeria a Craiova. Část této železniční tratě prochází severojižním směrem 
hornatou krajinou mezi pohořími Vilcanului a Capatinii s nejvyšší horou Paringul Mare 
s nadmořskou výškou 2519 m – obr. č 1. Železniční trať je vedena údolím řeky Jiu, společně 
se silniční komunikací – obr. č.2. Sanovaný železniční tunel, délky 396,5 m, se nachází na 
úseku trati mezi městy Petrošani a Tirgu Jiu. Na tomto úseku, dlouhém cca 50 km, se nachází 
celkem 43 tunelů různých délek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                Obr.č.1                                        Obr.č.2                                         Obr.č.3                                          
             Mapka tratě                             Portál na 112,58 km                       Údolí řeky Jiu 
 

Železniční trať byla postavena v minulém století, zejména pak v jeho padesátých létech. 
Poměrně drsné klimatické podmínky, geologická skladba pohoří, výskyt vody apod. působí 
nepříznivě nejen na tunely, ale na celou trať. Začínají se projevovat různá narušení ostění 
tunelů a betonových konstrukcí, projevují se netěsnosti s přítoky vody, které zejména 
v zimním období činí problémy, neboť přes ostění přitékající voda do tunelu vytváří 
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rampouchy, které jsou z hlediska provozování tunelu velkým nebezpečím pro projíždějící 
vlaky. Vnikání vody do betonové konstrukce a její zamrzávání v zimním období způsobuje  
její stále narůstající narušování.  
Pro sanační práce v železničním tunelu byl zpracován v rámci CFR (Rumunské státní 
železnice) projekt, ve kterém jsou označeny plochy k provedení sanace v jednotlivých 
tunelových pásech, je také konkretizována míra poškození nebo narušení ostění tunelu a 
označeny úseky s výskytem vody. Ve zpracovaném projektu jsou v podstatě navrhovány čtyři 
způsoby sanace ostění tunelu podle míry poškození konstrukce a výskytu vody. Část projektu 
včetně legendy je uvedena na obr. č .4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. č. 4  Část projektu CFR pro sanaci tunelových pásů č. 33 – 37  včetně legendy 

 

Způsoby provádění zkušebních sanačních prací 
Zkušební sanační práce byly zahájeny dne 23.11.2004 a ukončeny 16.12.2004. Základna 
pracovní skupiny provádějící sanační práce byla v městě Petrošani, stanoviště železniční 
drezíny se nacházelo na nádraží Pietrele Albe vzdáleném cca 15 km od Petrošani. 
Konkrétní způsoby sanace ostění tunelu byly projednány před zahájením sanačních prací a to i 
pro jednotlivé sanace podle míry poškození betonové konstrukce a účelu prováděné sanace 
s přihlédnutím ke zpracovanému projektu. Během provádění sanačních prací musely být 
z různých důvodů a zejména pak z titulu nespolehlivosti použitých zařízení a organizačních 
problémů, dohodnuty a realizovány určité změny ve způsobech provádění sanačních prací. 
Průběh sanačních prací byl denně zaznamenáván včetně všech podstatných záležitostí a 
vyhodnocován. Detailně jsou tyto údaje zaznamenány v “ Zápisu ze zahraniční pracovní cesty 
č. 69 – 71 vykonané ve dnech 22.11.2004 – 17.12.2004 do Rumunské republiky “ 
Odzkoušeny byly následující způsoby sanačních prací : 
a) systematická síť injekčních vývrtů 
byla použita při plošných sanačních pracích v portálovém pásu P2 a tunelových pásech č. 57, 
58 a 59 a dále v tunelovém pásu č. 37. V tunelových pásech P2, 59, 58 a 57 byla           
provedena síť vývrtů  s rozestupem jednotlivých vějířů cca 1,2  - 1,5 m, s tímtéž   rozestupem 
vývrtů ve vějířích. Provedená zkušební injektáž prokázala, že použité  rozestupy vývrtů o 
průměru 14 mm s rozšířeným úvodem pro mechanický těsnící pakr o průměru 28 mm jsou 
dostačující. Doplňující injektáž pro dotěsnění nově se vyskytlých přítoků byla vzhledem 
k místním podmínkám v odpovídajícím rozsahu. 
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Speciální záležitostí byl portálový pás P2, kde byla realizována zhuštěná síť injekčních   
vývrtů ve dvou vějířích s rozestupem cca 0,8 m a rozestupem jednotlivých injekčních vývrtů 
ve vějíří od 0,4 do 0,8 m. Také zde byla doplňující injektáž za účelem dotěsnění v 
odpovídajícím rozsahu. Schematické znázornění situování vývrtů je uvedeno na obrázku č. 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Obr. č.5       Situování injekčních vývrtů v tunelových pásech P2 a 57 – 58 

Dále byla systematická síť injekčních vývrtů realizována v tunelovém pásu č. 37 po 
obou jeho stranách, za účelem provedení zpevňující a utěsňující injektáže silně narušené 
betonové konstrukce. Síť vývrtů byla provedena ve vodorovných řadách s rozestupem řad cca 
0,5 m s tím, že v jednotlivých řadách byl rozestup mezi injekčními vývrty také cca 0,5 m. 
Vývrty byly v řadách situovány šachovitě. 
Injektáž potvrdila velmi rozdílnou kvalitu betonové konstrukce a její narušení s tím, že 
nejvíce je zřejmě narušena povrchová vrstva betonové konstrukce do hloubky cca 25 cm. 
Schematické znázornění situování vývrtů je uvedeno na obrázku č. 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. č.6       Situování injekčních vývrtů v tunelových pásech 37, 38 a 39 
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b) nesystematicky situované injekční vývrty 
byly použity pro utěsnění jednotlivých lokalit s přítoky vody a dále pro dotěsnění v místech, 
kde byla provedena systematická injektáž – pásy č. P2, 59, 58, 57 a v okolí dilatační spáry 
mezi tunelovými pásy č. 37 a 38. Schematické znázornění situování vývrtů je uvedeno na 
obrázku č. 5 a 6. 
Účinnost provedené doplňující injektáže byla poměrně vysoká, je však nutno předpokládat, že 
i po této doplňující utěsňující injektáži se mohou projevit další průsaky nebo přítoky vody.   
 
  
c) injekční vývrty pro utěsnění dilatační spáry 
byly realizovány v dilatační spáře mezi 57 a 58 tunelovým pásem na levé straně tunelu. 
Utěsňovací práce byly prováděny do vývrtů o Ø 14 mm s pakry o Ø 13 mm. Při injektáži se 
prokázalo, že v převážné většině injekčních vývrtů byla spotřeba injekčního materiálu více jak 
10 litrů, takže injektáž čerpadlem typu DV 97 byla zdlouhavá a zřejmě bude vhodnější 
provádět tuto injektáž s těsnícími pakry Ø 28 mm a čerpadlem s vyšším výkonem. Injektáž 
byly účinná, došlo k utěsnění dilatace, částečně byl injektovaný materiál vytlačen z dilatační 
spáry. Pokud bude požadováno, mohou být dilatační spáry utěsňovány obdobným způsobem 
jako na tunelu Predeal Mare, kde byla dilatace nejdříve po svém obvodu utěsněna rychle 
tuhnoucím cementem a následně vyplněna hmotou CrackSeal. Tento způsob je však 
ekonomicky náročnější. Schematicky je situování injekčních vývrtů uvedeno na obrázku č.5 
  
d) speciální injektáž pro zpevnění a utěsnění silně narušené betonové konstrukce v základech    
ostění tunelu  
byla realizována na levém a částečně pravém boku tunelového pásu č. 38 a 39.  Injekční 
vývrty o průměru 13 mm s rozšířeným úvodem na Ø 30 mm pro těsnící pakr Ø 28 mm, byly 
s rozestupem cca 0,2 – 0,3 m vedeny střídavě horizontálně a úpadně do betonové konstrukce. 
Tak jako v případě systematicky provedené injektáže v tunelovém pásu č. 37 prokázala 
injektáž velmi rozdílnou kvalitu betonové konstrukce. Mimo to byla betonová konstrukce 
zřejmě nasycena zamrzající vodou, což znesnadňovalo pronikání injektované hmoty do 
betonu. V úsecích s poškozenou a chybějící betonovou konstrukcí bylo doporučeno provést 
její doplnění za stejných podmínek jako v následujícím bodě. Schematicky je situování 
injekčních vývrtů znázorněno na obrázku č.7 
 
e) zavrtání a injektáž celozávitových kotevních tyčí IBO R 25 do dilatační spáry se silně  
narušenou betonovou konstrukcí v jejím okolí  
bylo provedeno mezi tunelovými pásy č. 37 a 38. Po obvodu dilatační spáry bylo radiálně, 
s rozestupem cca 1,2 – 1,4 m, zavrtáno celkem 10 kotev IBO R 25 délky 2 m, z toho počtu 
byly 3 kotvy na pravém boku tunelu zainjektovány. V případě dvou injektovaných kotev, kdy 
vzniklé vývrty neměly zřejmě kontakt s narušením betonové konstrukce, bylo injektované 
množství odpovídající cca objemu provedeného vývrtu. V jednom případě však bylo 
injektováno cca 20 litrů, t.zn., že bylo injektováno do okolí vývrtu osazeného IBO kotvou. 
Vzhledem k tomu, že aplikované kotvy mají poměrně vysokou zatížitelnost na tah – cca 170 
kN a více, bylo doporučeno na tyto kotvy připojit vhodnou armaturu a následně celý volný 
prostor vyplnit betonovou směsí. 
Schematicky je záležitost zobrazena na obrázku č. 8   
 
Poznatky a zkušenosti z provedených sanačních prací 
Provedené sanační práce, docílené výsledky a získané poznatky jsou uvedeny v pracovním 
materiálu “ Vyhodnocení zkušebních sanačních prací provedených v období 23.11.2004 – 
16.12.2004 v železničním tunelu na trati Petrošani – Tirgu Jiu“. Vyhodnocení potvrdilo 
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opodstatněnost záměru na provedení sanačních prací za účelem zpevnění a utěsnění betonové 
výztuže tunelu použitými způsoby a metodami včetně použitých materiálů a zařízení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č. 7     Situování injekčních vývrtů                  Obr. č. 8  Situování celozávitových tyčí    
                  pro zpevnění a utěsnění silně                                IBO R 25 v dilatační spáře 
                  narušené betonové konstrukce  
                  v základech ostění tunelu 
 
V návaznosti na tento materiál bylo provedeno „ Vyhodnocení provedených sanačních prací 
pro účely stanovení materiálové spotřeby pro sanaci zbývající délky tunelu “, které bylo dáno 
k dispozici rumunské straně. V tomto materiálu jsou na základě zkušebními sanačními 
pracemi získané údaje využity pro orientační kalkulace v souvislosti s dalším prováděním 
sanačních prací. Jedná se především o materiálovou spotřebu, potřebu technického i  
personálního obsazení prací a bude jich také využito k orientačnímu propočtu časového úseku 
provádění prací při dodržení určitých podmínek. 
Za zmínku stojí některé poznatky, které musí být brány v úvahu při stanovování opatření k 
provádění dalších sanačních prací nejen v předmětném tunelu. 
Značně proměnlivá kvalita betonové konstrukce klade vysoké nároky na vlastní provádění 
vrtacích a zejména injekčních prací. V této oblasti bude ještě potřebné realizovat řešení, 
pomocí kterého bude možno alespoň orientačně zjišťovat, zda je provedený vývrt 
injektovatelný a jakou spotřebu injektážního materiálu do injekčního vývrtu můžeme 
předpokládat. Praxe totiž prokázala, že injekční vývrty provedené v betonové nebo jiné 
stavební konstrukci, byť provedené ve velmi malé vzájemné blízkosti, mají velmi různé 
kontakty s trhlinami nebo volnými prostorami ve stavební konstrukci, od čehož se pak odvíjí 
spotřebované množství injektovaného materiálu. Byly zjištěny případy, kdy do injekčního 
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vývrtu v betonové konstrukci bylo nainjektováno cca 20 litrů směsi než došlo ke zvýšení 
injekčního tlaku. Do vývrtu nacházejícího se ve vzdálenosti cca 20 cm od tohoto vývrtu, 
nebylo možno nainjektovat i při vysokém injekčním tlaku ( cca 180 bar) ani sebemenší 
množství injekčního materiálu. Z uvedeného také vyplývá, že do neinjektovatelného vývrtu 
nemá smysl zavádět injekční těsnící pakr, bude zřejmě stačit vývrt, pokud to bude možné, 
zalít injekční hmotou. 
Z hlediska provádění injekčních prací do výztuže tunelu, jejíž tloušťka – síla činí max. cca 80 
cm, se jeví parametry injekčních vývrtů o průměru 14 mm s rozšířeným úvodem pro těsnící 
pakr o průměru 28 mm jako velmi vhodné, zejména z pohledu časového intervalu k provedení 
vývrtu a provedení injektáže. 
Použití mechanického injekčního pakru o průměru 13 mm není vzhledem k jeho průchodnosti 
( trubička s vnitřním Ø 4 mm) vhodné pro injektáž větších objemů injektážní hmoty. 
Těsnícími pakry o průměru 13 mm je vhodné injektovat v těch místech, kde bude spotřeba 
injektážní hmoty pod cca 5 litrů do vývrtu. Při vyšších injektovaných objemech (10 a více 
litrů) je injektáž s použitím elektrického čerpadla typu DV 97 časově velmi náročná. 
Další výhodou při realizaci injekčních vývrtů uvedených parametrů je možnost jejich 
provádění pomocí elektrických příklepných vrtaček, např, Hilty. Byl potvrzen názor 
spočívající v nevhodnosti injektáže zvodnělých zemin nebo stavebních konstrukcí v jejichž 
trhlinách, které mají být proinjektovány, se nachází zledovatělá voda nebo led jako takový. 
Značné problémy, jak bylo již výše uvedeno, se projevovaly v souvislosti s nízkými teplotami 
v tunelu, které se pohybovaly v rozmezí od cca + 5  do – 7 °C. Potíže vznikaly nejen při 
startování dieselových motorů, ale zejména při injektáži, kdy ztuhlé komponenty injektážních 
materiálů byly čerpatelné s obtížemi, docházelo rovněž k nedodržování čerpaných poměrů 
jednotlivých komponent. 
Vysoká nespolehlivost a poruchovost strojního vybavení, zejména pokud se jedná o zajištění 
stlačeného vzduchu pro pohon pneumatických vrtacích kladiv a injektážních čerpadel vedla 
k řadě prostojů a zpoždění zahájení prací. Mnohokrát muselo být improvizováno, aby vůbec 
byly nějaké práce realizovány. K provádění vrtacích a injekčních prací musela být často 
použita pouze elektrická zařízení poháněná el. energií dodávanou diesel-elektrickou centrálou.  
Organizace práce nebyla na potřebné úrovni, vyšší pozornost bude nutné věnovat 
zainteresování pracovníků na docílených pracovních výsledcích. Zejména vzhledem k 
poměrně malému časovému intervalu pro provádění sanačních prací v tunelu je velmi nutné 
věnovat maximální pozornost organizaci práce, zajištění pracoviště a provádění prací po 
všech stránkách. 
 
Závěr 
Údaje a poznatky získané při realizaci zkušební sanace je možno považovat za objektivní, 
použitelné nejen pro provádění sanačních prácí v dotyčném tunelu. Je možno je plně využít 
pro zpracování návrhu na zbývající sanaci železničního tunelu. 
Během provádění prací v tunelu byla opakovaně provedena prohlídka celého tunelu a 
jednotlivých tunelových pásů. Byly porovnány údaje uvedené ve zpracovaném projektu CFR. 
Výsledkem této činnosti je materiál „ Orientační předpoklad plochy ostění tunelu k ošetření 
sanační injektáží a spotřeby celozávitových kotevních tyčí IBO R 25 “. Tento materiál je 
podkladem pro stanovení celkového objemu sanačních prací včetně materiálové spotřeby.   
V pracovním pořádku budou zpracována zcela konkrétní opatření k provádění dalších 
sanačních prací. Vzhledem k poměrně krátkému časovému intervalu, ve kterém je možno 
práce  v tunelu provádět, bude nutné aby zpracovaná opatření byla velmi podrobná, zahrnující 
všechny oblasti realizace a nic nebylo opomenuto. Jenom tak je totiž možno docílit, aby 
objem vykonané práce byl při dodržení podmínek bezpečnosti práce co nejvyšší a v potřebné 
kvalitě. 
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MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI OSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO 

SBĚRAČE 
 
 

 
Abstract: 
Paper refers to the method of possible enhancement of sewage lining stability in Cihelni´s 
street that will be loaded by under construction road embankment. 
 
 
1. Úvod 

Při rekonstrukci silnice č. I/56 – prodloužená Místecká vznikla potřeba provést  
posouzení součastného stavu ostění kanalizačního sběrače A na ulici Cihelní v Ostravě, který 
má být přitížen násypem výšky 2,8 m v délce cca 50 m.  

Kanalizační sběrač A byl vybudován na počátku šedesátých let metodou štítování ve 
světlém průřezu Dsv = 2,05 m a je vyztužen montovaným ostěním z betonových bloků tl.  
0,25 m. Zeminové krytí (hloubka stropu pod povrchem) činí cca 2,4 až 2,8 m. 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy žádné fyzikálně-mechanické charakteristiky ostění 
(pevnost, modul pružnosti, hloubka koroze betonu atd.) a expozice betonového ostění 
v korozivním zeminovém (vnější povrch bloků) a vnitřním atmosférickém prostředí (koroze 
v důsledku uvolňovaní plynů z odpadních vod) převyšuje již 40 roků, je přitížení konstrukce 
velmi významným silovým zásahem, který by mohl způsobit kolaps ostění překročením jeho 
únosnosti nebo deformace. 

Po prvních pokusech o posouzení byla získaná přesnější znalost stávající situace, která 
byla doplněna hlavně o velikost a tvar geotechnického tělesa násypu(šířka v patě 13,2m, 
výška 2,8 m), zpřesnění některých materiálových charakteristik podloží sběrače podle 
výsledků uvedeného IG. Bylo přijato, že pro snížení účinků přitížení bude využito stávající 
konstrukční vrstvy vozovky, která nebude odstraňována.  

Cílem posouzení bylo stanovení vlivu provedení násypu na konstrukci ostění sběrače 
po provedení násypu a přitížení ostění jeho tíhou. Vzhledem k neznalosti součastného stavu 
ostění (pevnostní, přetvárné vlastnosti) bylo chování sběrače hodnoceno pro varianty 
namáhání: 

• současný stav při ponechání konstrukce silnice a vybudování násypu,  
• současný stav s ponecháním konstrukčních vrstev vozovky a s vytvořením tuhého 

roznášecího prahu na vozovce(geokompozitní armovaná deska),  
• současný stav s ponecháním konstrukčních vrstev vozovky a vytvoření armované 

geodesky podepřené mikropilotami ∅ 200mm délky 6m. 
Kromě těchto zatěžovacích stavů byl řešen zatěžovací stav který, pravděpodobně 

vznikl v době vlastního provedení díla. Tento stav je srovnávacím stavem, při němž je 
v současnosti zajištěna stabilita díla ale s nejasnou spolehlivosti. 

Pro stanovení zatížení a velikosti vnitřních sil v ostění byly využity programové 
systémy PLAXIS v. 7.2 a PHASES, umožňující simulovat vytváření podzemního díla (ražba, 
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vyztužování), čerpání pevnosti a přetváření horninového okolí v pružně-plastickém režimu a 
stanovit průběhy a velikosti napětí a vnitřních sil v kloubovém řetězci ostění.  

x

y

 

obr. č. 1 Příčný řez s vyznačením variant řešení 
 

2.  Inženýrsko-geologické poměry 
Kanalizační sběrač je lokalizován ve spodní části ostravské štěrkopískové terasy 

v hloubce cca 5 m pod povrchem (niveleta stoky). Nadloží díla činí cca 2,4 - 2,8 m a zasahuje 
do kvartérních poloh povodňových hlín a antropogenních uloženin. Hladina podzemní vody a 
zjištěna v průzkumných vrtech se nachází  na úrovni stropu sběrače. Jeho drenážní účinek ji 
snižuje na úroveň dna stoky. 
K vytvoření geotechnického modelu byl přijat profil, který vytváří nejméně příznivé 
geotechnické prostředí pro zatížení sběrače(obr. 1). Geotechnické vlastnosti zemin byly 
aplikovány ve velikostech uváděných ve výsledcích inž.-geologického průzkumu (viz 
tabulka.č.1). 

Materiál ostění byl pro srovnávací stav uvažován v kvalitě betonu B20 tloušťky 0,25 
m. Vzhledem k tomu, že ostění svým statickým charakterem tvoří kloubový řetězec, byl 
využit programový systém PLAXIS, který umožňuje tento tvarově neurčitý systém 
modelovat, při součastné aplikaci deformací indukovaného pasivního odporu. 

 

 γ [kN/m3] E [MPa] µ [-] c [kPa] ϕ [°] 
Navážky 20,1 6 0,4 16 20 
Jíl šedý 20 7 0,4 12 21 

Miocení jíl 20,5 18 0,42 5 15 
Štěrk 19 90 0,25 0,1 33 

Vozovka 23 300 0,25 500 40 
Násyp 20 60 0,25 5 32 

Roznášecí geodeska 20 400 0,25 100 35 
Tab. 1) Geotechnické parametry pro zeminu 

 

 
3. Výsledky řešení a jejich zhodnocení 

Výsledky řešení byly srovnávány z výstupů programových systémů Plaxis 7.2  a 
PHASE2. Z výsledků  programového systému PHASE2, kde byl prstenec štoly modelován 
konečnými prvky, byl posuzován pouze vliv přitížení povrchu od provedení násypu, na vývoj 
hlavních napětí v ostění a jeho deformací. Charakter napjatosti v ostění se po provedení 
násypu podstatně mění v neprospěch jeho únosnosti. Podstatně se rozšiřuje oblast tahových 
namáhání a zvyšuje jejich velikost (viz. obr. 2). Vývoj deformací je poměrně jednoznačný a 
po přitížení od násypu dojde k sednutí (zaboření) prstence štoly do podloží. Velmi podobné 
výsledky přinesla i řešení provedená programovým systémem Plaxis 7.2 kdy docházelo až 
k zaboření konstrukce ve velikosti cca 130mm.  
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obr. č. 2 Průběh napětí v ostění před a po zatížení (PHASE2) 
 

Následující řešení a výpočtové modely prošly úpravami geometrie násypu, tuhosti 
podloží a zahrnutí vlivu konstrukce vozovky. Další výsledky a řešení bylo zpracováno pouze 
s využitím programového systému Plaxis 7.2 kdy byly modelovány uvedené  varianty 
zatížení. Z výsledků těchto variant byly posuzovány zejména průběhy vnitřních sil 
v konstrukci (M, N) a sedání prstence . 

Vliv vybudování násypu nad kanalizačním sběračem se projevil zvýšením ohybových 
momentů až o 100 % proti jejich původní hodnotě. Hodnoty ohybových momentů se měnily 
v mezích 1,5 ÷2,5 kNm/m podle varianty zatížení. Přírůstky normálových sil se pohybovaly 
kolem 100 kN/m. Maximální hodnoty dosahovaly hodnot až 188 kN/m. 

Posouzením z hlediska ohybové únosnosti ostění 

=== 73,0.0,1
6
25,0.1..

6
. 22

btdbu RhbM γ 0,0076 MNm/m ⇒ Mu=7,6 kNm/m >Md = 2,5 kNm/m 

lze říci, že původní i současný stav ostění je stabilní pouze za předpokladu určité kvality 
betonu. Současná kvalita ostění je ale zatím nejasná a práce pro její stanovení nebyly 
zahájeny. 

Jednoznačně nejméně příznivý je vývoj zaboření konstrukce do podložních vrstev. 
Hodnoty sedání se dají očekávat v rozmezích 15mm až 20mm. Při různých stavech zatížení 
byly měřeny hodnoty sednutí ve strobě díla ve dně díla. Rozdíl mezi sednutím stropu a dna 
činil až 30% z celkové deformace. Hodnota sednutí se snížila vlivem tužšího podloží jehož 
reálné přetvárné vlastnosti jsou obdobné jako u  jiných staveb (kolektor Centrum) 
v podobných podmínkách v Ostravě. Vzhledem podélnému vedení trasy sběrače dochází i 
k hlubšímu uložení sběrače ve větších mocnostech štěrkové terasy což může snížit 
zatlačení,ale současně způsobit nerovnoměrné sedání díla v přitíženém úseku. Podle výsledků 
modelování by se sedání snížilo až o 30%. 

 
Z informací které byly získány modelováním vyplynulo že, je nutné při realizaci 

násypu uvažovat s monitoringem díla. Při provádění násypu se doporučuje měřit hodnoty 
konvergence ostění a současně vyhodnocovat sedání tubusu pomocí přesné nivelace dna 
sběrače. Dalšími prvky monitoringu by mělo být vizuální sledování ostění a rozvoj trhlin. 
 
4. Možnosti zvýšení únosnosti ostění  

Z výsledků modelovaného posouzení vyplynulo, že aplikace uvažovaných opatření 
(ponechání konstrukčních vrstev vozovky, vytvoření armované geodesky, přemostění pomocí 
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mikropilot) nezajistí, aby namáhaní ostění (velikost vnitřních sil) nebylo zvýšené až o 100% 
jeho součastné velikosti. Pro zajištění spolehlivosti ostění je teda zapotřebí hledat jiný způsob 
jeho stabilizace. V úvahu přichází: 

• zpevňovací injektáž ostění materiálem  typu PUR, která zpevní současnou strukturu 
bloků betonu a odstraní a zpevní ložné (horizontální) spáry ostění, čímž bude vytvořen 
bezkloubový prstenec v části obvodu nad kynetou kanalizace 

• Injektáž a kotvení horninového zpevňovacího prstence tl. cca 1 až 1,5 m za výztuží v 
části obvodu nad kynetou, případně v celém obvodu díla 

• vložení vnitřního nosného ŽB prstence tl. 100 mm v části nad kynetou (dvoukloubový 
oblouk), obrázek č. 3 

Matematická simulace stabilizačních účinků jednotlivých variant zpevnění prokázala, že: 
• všechny varianty zpevnění samotného ostění, nebo vytvoření zpevněného prstence za 

ostěním  (kotvy + injektáž) nepřináší očekávaný efekt. Velikost vnitřních sil v žádné 
variantě stabilizace neklesají pod pravděpodobnou „ současnou“ úroveň namáhaní.  
(viz obr. č5) 

• jediným účinným řešením zůstává vložení vnitřního nosného ŽB (stříkaný beton B20) 
ostění v části obvodu nad kynetou v tlouštce 100 mm, vyztuženého dvěma sítěmi 
KARI 100/100/8, případně oblouky ASTA + sítě 100/100/4) – obrázek č. 4. Průkaz 
únosnosti je uveden na obrázku č. 4 (vnitřní síly v prstenci) a obr. č. 6 (interakční 
diagram průřezu). 
Tento způsob zvýšení únosnosti by také významnou měrou pomohl přenést podélné 

tahové a tlakové síly vznikající při podélném ohybu ostění vlivem nerovnoměrného zatlačení 
do podloží a eliminoval by do značné míry potřebu realizovat nákladný průzkum stavu 
materiálu ostění. 
 
5. Závěr 

Z výsledků modelování stavu ostění vyplynulo, že není možno problém stability 
podceňovat a že je potřeba věnovat velkou pozornost jeho dalšímu vývoji. Z předpokládaných 
materiálových charakteristik jak horninového materiálu tak i ostění sběrače vyplývá, že 
přitížení od násypu způsobí značnou změnu  napětí v prstenci ostění sběrače ,což se projeví 
velkým přírůstkem vnitřních sil. Spolehlivé posouzení vlivu těchto změn se zatím nedá určit 
vzhledem k neznalosti stupně porušení a pevnosti materiálu ostění. Sedání tubusu bude také 
značně ovlivněno podložím a jeho tuhostí. 

Z navržených opatření, jediným efektivním opatřením se jeví provedení vnitřního 
zpevnění ŽB prstencem. Efektivním je také ponechání konstrukce stávající komunikace, která 
do jisté míry roznáší zatížení od zemního tělesa do širšího okolí sběrače a snižuje tak účinek 
přitížení . 

 

Literatura 
[1] PLAXIS 7.2. PROFESIONAL – Reference manual  
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obr. č. 3 Výpočetní schéma zpevnění vnitřního ŽB prstence 
 

Bending moment
Extreme bending moment 12,68 kNm/m

Axial forces
Extreme axial force -39,77 kN/m  

 
obr. č. 4 Vnitřní síly ve vloženém vnitřním ŽB ostění 

Vývoj ohybových momentů pro jednotlié zatěžovací stavy
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obr. č. 5 Vývoj ohybových momentů pro jednotlivé zatěžovací stavy 

VLOŽENÉ OSTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ 
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Interakční diagram průřezu ŽB ostění tl. 100mm  B20, 2x KARI  100/100/8
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obr č. 6 Interakční diagram vloženého ŽB ostění 
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Praxiserfahrung mit alternativen Ankersystemen am Beispiel der Foresight 
Erdanker 
 
1.Vorbemerkung 
 
Um von einem verantwortungsbewussten Techniker ernstgenommen zu werden, muß jedes 
sogenannte„ alternative Ankersystem“ in allen Fällen  die  geltenden  technischen 
Forderungen und Parameter ebenso gut erfüllen wie die am Markt etablierten und bekannten 
Systeme. 
 
Prüfstein von jedem System ist seine Aufnahme in lokale,  nationale oder internationale 
Ausschreibungsunterlagen . 
Jeder Bautechniker kennt die Begriffe wie temporäre Anker, Erdnägel, ungespannte Boden- 
und Felsanker, Injektionsanker etc, meist sogar verbunden mit einem allgemein  bekannten 
Markennamen.  
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Um so erstaunlicher , und fast reaktionär, ist es, wenn in einer Ausschreibung unter dem 
Begriff: „Besondere Anker“  ein Foresight Erdanker mit seiner detaillierten 
Typenbezeichnung angeführt wird,  und da den meisten  technischen Ausführungsbüros dieser 
Anker nicht bekannt ist, wird gleich die Adresse : ATBM Wien  … als Bezugsquelle 
ausgewiesen.   
 
Ein Foresight Erdanker kann innerhalb seiner Grenzen  all das was andere Ankersysteme auch 
können, nämlich  Last über einen Ankerstab in Verbindung mit einer  Ankerplatte und 
Ankermutter aufnehmen.  
 
Die Grenzen der Foresight Erdanker zu den gängigen Systemen sind durch ihre technische 
Konzeption vorgegeben. 
Das Aktivieren des Foresight Erdankers ist ein mechanischer Vorgang  und  in seiner 
Funktionsweise und Wirkung ähnlich dem Prinzip eines Kippdübel. Das heißt, dass beim 
Ziehvorgang der eigentliche Ankerkörper sich senkrecht zum Zugglied stellt und die erzielte 
Lastaufnahme eine Funktion von Bodenfestigkeit und Wirkfläche des Ankerkörpers ist.  
Das mit steigender Lastaufnahme die max. Bruchlast des Ankers und der Ankerstange laufend 
angepasst sind ist selbstverständlich.  
 
Mit obiger Definition ist auch automatisch die Einsatzgrenze der Foresight Erdanker 
vorgegeben. Dort , wo im „ solid  rock „ geankert werden muß , geht nichts mehr. 
 
In Verwitterungshorizonten, stark geklüfteten Festgesteinshorizonten oder hochverdichtete 
Sedimente, oft als Bodenklasse 6 gekennzeichnet, können Foresight Erdanker bedingt nach 
Vorbohren eines Pilotlochs eingesetzt werden. 
 
Auf der entgegengesetzten Seite nämlich für Bodenklasse 1 oder sumpfige, stark durchnässte 
Bereiche wird die Wirkfläche des Erdankers derart groß, dass der Vergleich mit Plattenanker 
aus der Schiffahrt nahe liegt.  
 
2.Gründe warum Foresight Erdanker ein alternatives Ankersystem für Böden sind. 
 
Böden, insbesonders inhomogene Mischböden oder stark durchfeuchtete und wasserführende 
Böden  sind mit herkömmlichen Systemen meist nur mit komplexem technischem Aufwand 
bei hohen Kosten zu Ankern. 
 
In dicht verbauten Gebieten sind große Ankerstablängen meist nicht erwünscht.  
 
Lange Abbindezeiten verzögern einen raschen Baufortschritt und immer häufiger wird die 
Forderung nach Rückbau der Anker zum  Ende der Baumaßnahme, gestellt. 
 
Wenn es also darum geht  mit kurzen Ankerstablängen, Einzellastaufnahmen von 100 kg bis 
20 oder 30 Tonnen in Böden der Klasse 3 bis 5 zu realisieren, die sofort nach  Setzen und 
Aktivieren des Ankers „MESSBAR“ zur Verfügung stehen sollen, dann bietet das 
Erdankersystem von Foresight die alternative Lösung. 
 
3.Einbau und Funktionsweise der  Foresight Erdanker 
 
Foresight Erdanker sind plattenförmige Erdanker die ihr Lastmoment durch Querstellen der 
Ankerplatte beim Ziehvorgang erreichen und sofort belastbar sind  ( Kippdübelprinzip). 
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Mit dem Aktivieren (=Querstellen) des Ankers wird gleichzeitig die Gebrauchslast aufgebaut 
und geprüft. 
 
Beim Setzen der Anker ist die Ankerplatte parallel zur Ankerstange eingedreht und bildet mit 
der Treibstange eine Rammspitze, ideal zum punktgenauen Eintreiben. 
 
Je nach Größe können die Anker von Hand oder mit leichter bis schwerer maschineller 
Ausrüstung  eingeschlagen, einvibriert oder gerammt werden. 
 
In sich gut abgestimmte unterschiedliche Größen der Ankerplattenkörper gewähren den 
praktischen Einsatz in allen möglichen Bodenkombinationen von wassergesättigt über locker, 
bis stark verfestigt. 
 
Die Serie Duckbill hat Ankerseil,-stablängen von 0,5 bis 1,8 m mit Traglasten von 135 kg  
bis 2,3 t. 
Die max. Bruchlast der Serie MantaRay ist 17 t . Die Mindesteinbautiefe beträgt 2,1 m.  
Die max. Bruchlast der Serie StingRay    ist 50 t. Die Mindesteinbautiefe beträgt 5 m  
 
Da vollständig trocken gearbeitet wird, ist ein schräg nach oben gerichtetes Ankersetzen, oder 
die Sicherung einer Firste rasch und ohne zusätzlichen Maschinen- und Reinigungsaufwand 
möglich.  
 
Mit Hilfe von ATBM gelieferten Übergangsadaptern können alle lafettengeführten 
Bohrgeräte sowie Bagger mit hydraulischem Rammhammer zum Ankersetzen verwendet 
werden. 
 
Dort wo eine Lafette nicht eingesetzt werden kann , ist das Einbringen leichterer und kürzerer 
Erdanker  mit einem pneumatischen oder hydraulischem Aufbruchammer  (35 bis 40 kg), aber 
auch mit einem schweren Elektrohammer möglich. 
 
4.Einsatzbeispiele aus der Praxis 
 
4.1.Erdanker mit Prüflast bis zu 6 t 
 
Geschwindigkeit bei Baugrubensicherung 
Aufgabe : Sicherung einer ca. 4,5 m tiefen Baugrube mit 83 Stk Foresight Erdanker 
 MantaRay MR 3 in drei Horizonten . 
 
Nach Aushub des ersten Horizontes und Aufbringen der ersten Spritzbetonarmierung konnte 
das Projekt  innerhalb dreier Tage fertiggestellt werden.  
Ankertyp MR 3  
Ankerlänge zwischen 4,5 und 6m 
Pro Stunde wurden 6  Anker gesetzt, gespannt und geprüft 
Ausschlaggebend für die rasche Auftragserledigung war, dass Injektionsphase, Aushärtezeit 
und nicht zuletzt die Verunreinigung des Arbeitsplanums mit Selbstbohranker entfielen, und 
sofort die Aushubarbeiten zum nächsten Horizont  fortgesetzt werden konnten 
 
Wasserführende Böden 
Aufgabe : Sicherung einer Baugrube mit 200 Stk Foresight Erdanker 
MantaRay MR1 ; Ankerlänge 7 m 
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Für die Sicherung eines stark Grundwasserführenden Bauabschnittes wurde eine nur in 
Segmenten  aufzubringende Spritzbetonarmierung mit Foresight Erdanker derart rasch 
gesichert, dass der Spritzbeton über weite Bereiche übergangslos aushärten konnte. 
 
Mobile Hallen 
Aufgabe: Ankerung von Einzelfundamentplatten oder durchgehende U-Träger mit Foresight 
Erdanker der Serien Duckbill und MantaRay. 
 
Je nach Hallengröße und Bodenbeschaffenheit wurden die von der Statik vorgegebenen 
Ankerlasten zwischen einer und vier Tonnen erreicht. 
 
Die Ankerlänge variiert zwischen einem und 3 Meter. 
 
Geankert wurden einzelne Grundplatten mit bis zu vier Ankern und auf U-Träger 
aneinandergereihte Einzelanker, wobei für die Auswahl der Anker die jeweils gegebene 
Bodenbeschaffenheit ausschlaggebend war. 
 
Gerade bei der Errichtung von Hallen ist der Zeitfaktor von größter Bedeutung. In annähernd 
allen Fällen wird mit den Ankerarbeiten während der Anlieferung und Zusammenbau der 
Konstruktionselemente begonnen, und die ersten Segmente werden noch während der 
Ankerarbeiten aufgestellt.  
 
4.2.Kurze Ankerlängen bei Ankerprüflast bis 35 t  
 
Spundwansicherung 
 
Geschlagene Spundwände zu deren Sicherung eine Einzelankerprüflast von mehr als 30 t 
gefordert wird, sind mit Erdankern der Serie StingRay zu sichern. 
Der StingRay Erdanker hat eine max. Bruchlast von 445 kN und eine entsprechend große 
Aufnahme für die geforderte Ankerstange. 
 
Aufgabe: Sicherung einer Spundwand in verbautem Gebiet, wobei die zu setzenden Anker im 
Hangendbereich nicht über eine bestimmte Länge hinausragen dürfen. Der Baugrund ist eine 
Moräne. 
Obwohl die zu setzenden StingRay Erdanker 10 % der Gesamtankerleistung sind, ist mit 
keiner Verzögerung  im Baufortschrittzu rechnen. 
 
4.3.Eine Aufzählung weiterer praktischer Einsatzmöglichkeiten von Foresight Erdanker 
 
Flächensicherung der Aufsprungkalotte von Sommersprungschanzen 
Für die Befestigung der Kunststoffmatten im Aufsprungbereich wurde mit Foresight Erdanker 
der Serie Duckbill verzinktes Baustahlgitter mit einer Vlieszwischenlage der komplizierten 
Form der Aufsprungkalotte angepasst. Gefordert war eine vibrationsfreie Befestigung und 
Flächensicherung des Baustahlgitters, mit zusammenhängenden Größen von ca. 1000m² 
 
Befestigung von temporären Schneenetzen und Zuschauertribünen 
Foresight Erdanker können problemlos in gefrorenen Boden geschlagen werden. Werden die 
Endschlaufen von Seilankern oder Augmutter in verzinkte Behälter versenkt, sind diese 
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Befestigungspunkte beim Abbau im Sommer verdeckt und geschützt für den nächsten 
Einsatz. 
 
Wassersport 
Bootsanlegestellen und Uferverbauten sind einfach herzustellen. 
 
4.4.Technische Sicherungsmaßnahmen 
 
Rohrleitungsbau 
Rohrleitungen  können sowohl über und unter Wasser gegen Auftrieb gesichert werden. 
 
Masten 
Fundamentplatten können mit Foresight Erdanker ebenso gesichert werden wie 
windgefährdete Objekte durch das klassische Mastabspannen 
 
Großbäume 
Wertvolle Großbäume können durch Abspannungen über Jahre erhalten werden. 
Beim Versetzen der Großbäume kann mit einer speziellen Foresighttechnologie  der 
Wurzelballen gesichert werden.  
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Ing. Rudolf Ziegler – Minova Bohemia s.r.o.  Ostrava 

Ing. Radovan Matzner – Matteo s.r.o  České Budějovice 

 
TECHNOLOGIE PRO ZVYŠOVÁNÍ ODOLNOSTI STAVEB PROTI 

POVODNÍM 
 
Anotace 

Příspěvek je zaměřen na řešení zvyšování odolnosti staveb na vodních tocích a zvyšování 

odolnosti koryt vodních toků v souvislosti s jejich poškozováním při vysokých průtocích vod 

při povodních. Jsou popisovány materiály a technologie včetně jejich aplikace zajišťující 

zvýšení odolnosti staveb a koryt vodních toků proti erodující vodě.  

 

1.  Úvod 

Vysoké vodní srážky, přívalové deště a některé další záležitosti jsou příčinou vysokých 

průtoků vod ve vodních tocích. Značná energie protékající vody se ve svém důsledku projeví 

nejen jako síla formující nový tvar koryta toku, ale také jako síla poškozující stavby a jejich 

konstrukce nacházející se na vodním toku nebo v jeho blízkosti. Po zkušenostech z povodní 

v ČR z let 1997 a 2002 je nutné si uvědomit, že se nejedná o zvýšené průtoky vod, které byly 

v minulosti v různých obdobích zaznamenány, ale průtoky řádově vyšší s adekvátně vyšší 

kinetickou energií a tudíž i s vyšší erodující ničivou silou způsobující taková poškození koryt 

a staveb na vodních tocích, která z minulosti neznáme. Dokladem této skutečnosti jsou 

poškozené stavby na vodních tocích způsobené vysokými průtoky vod při povodních v jižních 

Čechách v měsíci srpnu 2003. 

 

Obr. č. 1 – Železniční most na trati Nepomuk - Blatná – povodní odplavený násep po obou stranách mostu 
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Obr.č. 2 – Železniční most na trati Blatná – Nepomuk – totální poškození povodní 

Obr.č. 3 – Silniční most – podemletý a pokleslý středový pilíř mostu 

Obr.č. 4 – poškozená stavební konstrukce mostní podpěry 
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Pokud mají poškozené stavby např. mosty, železniční a silniční tratě apod. dále sloužit svému 

účelu a být funkční, musí být opraveny nebo nahrazeny stavbami novými. Je pak na místě, aby 

opravené nebo nové stavby byly odolné i proti vysokým průtokům vod, které nemohou být 

v budoucnu vyloučeny. Nemenší pozornost je nutno zaměřit na prevenci zvyšování odolnosti 

staveb poškozených vysokými průtoky vod nebo staveb nacházejících se ve stavu, kdy k jejich 

poškození může dojít i při relativně nižších průtocích vod a nebo je pouze otázkou času, kdy 

tyto stavby přestanou být funkční. 

 

V souvislosti s těmito skutečnostmi bude potřebné také změnit myšlení při posuzování 

těchto problémů, hledat a realizovat nová řešení a postupy, zajišťující vyšší odolnost staveb na 

vodních tocích a vyšší odolnost koryt vodních toků proti vysokým průtokům vod a jejich 

ničivým silám. 

 

2.  Návrhy řešení zvyšování odolnosti staveb proti povodním 

Firma Minova Bohemia s.r.o se sídlem v Ostravě v rámci dodávaného sortimentu 

a prováděných služeb nabízí a aplikuje materiály a technologie pro zpevňování staveb, 

stavebních konstrukcí, koryt vodních toků apod., které mohou být nebo již byly za tímto 

účelem úspěšně použity. 

Předkládané návrhy spočívají především ve zpevňování stavebních konstrukcí, jejich 

základů a podzákladí, případně zpevňování koryt vodních nebo staveb nacházejících se 

v korytech vodních toků pomocí injektáže polyuretanových pryskyřic (dále jen PUR 

pryskyřic) a dále pak v kombinaci injektáže PUR pryskyřic se zaváděním zpevňujících 

armovacích a kotevních prvků. Použití polyuretanových pryskyřic je navrhováno především 

vzhledem k jejich vlastnostem a schopnostem o čemž bude ještě dále pojednáno.  

Tlakovou injektáží polyuretanových pryskyřic do stavebních konstrukcí, jejich základů 

a podzákladí je docíleno jejich pronikání do volných prostor a to i do trhlin o velikosti méně 

než 0,1 mm. Současně dochází k vytlačování vody z trhlin a volných prostor ve stavební 

konstrukci a pórů v zeminách podzákladí. Ve svém důsledku tlakové proinjektování znamená 

nejen dokonalé zpevnění stavební konstrukce, jejich základů a podzákladí, ale také 

znemožnění zamrzávání vody a jejímu destrukčnímu působení. 

Vlastní injektáž PUR pryskyřic je realizována prostřednictvím injektážních vývrtů různých 

průměru, provedených do stavební konstrukce, jejich základů nebo podzákladí běžně 

dostupnou technologií. K vytvoření potřebného injektážního tlaku je k dispozici několik typů 

čerpadel s potřebným příslušenstvím. 
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Obr. č. 5, 6 –  Stavební konstrukce proinjektovaná tlakovou injektáží PUR pryskyřicí a vyztužená použitím 

armovacího prvku 

 

Kvalitnějšího spojení a tím i zpevnění je možno docílit vložením armovacího prvku 

do stavební konstrukce nebo zavedením kotevního prvku procházejícího stavební konstrukcí, 

jejími základy až do podzákladí. V prvém případě je do injektážního vývrtu ve stavební 

konstrukci nebo jejím základu vložen před injektáží armovací prvek, např. armovací kulatina 

∅ 10 mm, který je následně ve vývrtu zainjektován. Pevné spojení mezi armovacím prvkem 

a stěnami injektážního vývrtu realizované PUR pryskyřicí zajistí přenos sil z injektovaného 

prostředí – stavební konstrukce – na armovací prvek a naopak. 

 

Ve druhém případě je použito kotevního prvku, který může být veden buď přes všechny 

uvedené části nebo jen přes základy do podzákladí. Vysokotlakou injektáží je pak docíleno 

proinjektování podzákladí, základů a samotné stavební konstrukce. Pokud se použije např. 

injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R nebo Titan apod., pak taková tyč plní několik funkcí 

současně neboť slouží jako vrtací tyč, následně  jako injektážní tyč a v konečné fázi jako 

kotvící prvek pro kotvení stavební konstrukce a jejich základů do podzákladí a také jako 

armovací prvek stavební konstrukce a jejich základů. Použití zavrtávacích kotevních tyčí řeší 

také velmi úspěšně problematiku možné nestability injektážních vývrtů.   

 
Obr. č. 7 – Injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R v kompletu se spojníkem, podložkou, maticí a vrtací korunkou 
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Obr.č. 8 –  Injektážní zavrtávací kotevní tyč typu R vedená stavební konstrukcí a jejími základy do podzákladí. 

 

Vlastní zavádění injektážních zavrtávacích tyčí ( dále jen IZT ) je poměrně jednoduchou 

záležitostí, kterou je možno provádět i v komplikovaných podmínkách. Možnost prodlužování 

IZT po libovolných úsecích umožňuje zavádění kotev i ve stísněných prostorových 

podmínkách, např. pod mostní konstrukcí apod. Provádění těchto prací je možno maximálně 

mechanizovat s využitím různých vrtacích zařízení ať pneumatických nebo hydraulických 

podle možnosti instalovaných i na odpovídající zemní stroje, malé či větší bagry apod. Firma 

CTB odzkoušela zatím velmi úspěšně hydraulickou vrtací soupravu Morath, kterou hodlá 

v následujících dnech nainstalovat na malý bagr typu Kobelko. 

 
Obr.č. 9 – Lehká pneumatická 

vrtací souprava pro zavrtávání 

IZT typu R na volném 

prostranství 

Obr.č. 10 – Zavrtávání IZT ve 

stísněných podmínkách pod 

mostní konstrukcí 

 

 

 

 

Tlaková injektáž PUR pryskyřic, zpravidla dvoukomponentních, je prováděna 

prostřednictvím pneumatických plunžrových čerpadel různého provedení s příslušenstvím. 

IZT jsou trubkovitého charakteru a umožňují tudíž provádění vysokotlaké injektáže prakticky 

po celé jejich délce s tím, že vývrty jsou na vyústění utěsněny např.hliníkovou nebo olověnou 

vatou, případně jiným utěsňovacím materiálem. Speciální záležitosti nebo potřeby 
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v souvislosti se zpevňováním konstrukcí, jejich základů a podzákladí jsou řešeny podle 

konkrétních podmínek a požadavků. 

Vzhledem k tomu, že PUR pryskyřice mají některé vlastnosti a schopnosti, kterými se 

podstatně liší od jiných injektážních medií, např. cementu, má injektáž PUR pryskyřicemi 

určité výhody zajišťující m.j. :  

- lepší pronikání injektážního media do trhlin, puklin, pórů, případně  jiných volných prostor 

ve stavební konstrukci, horninách nebo zeminách a jejich řádné vyplnění 

- vysokou pevnost proinjektované stavební konstrukce, zeminy nebo horniny vzhledem k 

vysoké adhezi injektované PUR pryskyřice 

- odolnost proti namáhání stavební konstrukce v souvislosti se změnami teplot, vzhledem k 

poměrně vysoké elasticitě nainjektované PUR pryskyřice  

 

Velmi zajímavá je schopnost PUR pryskyřic pokud se jedná samoutěsňování při prováděné 

vysokotlaké injektáži.. Pokud se injektovaná PUR pryskyřice při injektáži dostane např. na 

povrch injektované stavební konstrukce, je možné injektážní tlak na určitou dobu přerušit. 

V určitém časovém intervalu injektovaná hmota na povrchu konstrukce, v trhlině nebo puklině 

částečně nebo zcela chemicky zreaguje, zvýší svoji viskozitu, pevnost, hydraulický odpor a 

dojde tak k utěsnění. Následně je možno pokračovat v další injektáži, přičemž injektované 

medium se dále pohybuje cestou nejmenšího odporu, tedy do volných prostor. Interval 

přerušení injektážního tlaku, je nutno volit podle konkrétních podmínek, zejména teploty a 

typu použité injektážní hmoty a teploty injektovaného prostředí tak, aby nedošlo k zatvrdnutí 

injektované hmoty ve směšovacím zařízení, hadicích, přívodech a injektážních vývrtech odkud 

se dostává do injektovaného prostředí. Je vhodné a někdy i nutné, aby vlastní injektážní práce 

prováděli pracovníci s příslušnou odborností a zkušeností nebo za dozoru odborníka. 

PUR pryskyřic použitelných k výše uvedeným účelů je k dispozici několik a mohou být tudíž 

voleny podle podmínek, účelu, smyslu a způsobu použití apod.. Pro výše uvedená použití jsou 

firmou CTB navrhovány typy PUR pryskyřic schválené pro styk s pitnou vodou. 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.11 –  Návrh použití betonových 
prefabrikátů nebo přírodních materiálů 
navlékaných na IZT typu R při stavbě 
nebo opravě křídla mostu 
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Navrhovaná technologie zpevňování může být realizována mnoha způsoby v různých 

variantách v kombinaci s jinými stavebními prvky např. dřevem, prefabrikáty, přírodními 

materiály apod. Na uvedených obrázcích jsou znázorněny konkrétní návrhy.  

 

 

 

Obr. č.12 – Návrh použití IZT 

pro stabilizaci, zpevnění a 

zvýšení odolnosti křídla mostu 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.13– Návrh použití 

IZT s injektáží PUR 

pryskyřic pro stabilizaci a 

ochranu mostních podpěr. 

 

 
 

Obr. č. 14 – Návrhy použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro zvýšení odolnosti koryta vodního toku – doplnění 

návrhů Prof. Macury – STU Bratislava 

 

 

IZK typu 
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Obr. č. 15 – Návrhy použití IZT s injektáží PUR pryskyřic pro zajištění říčního břehu – doplnění návrhů Prof. 

Macury – STU Bratislava 

 

Ve spolupráci s firmou Minova Bohemia byly uvedené materiály a technologie již 

několikrát úspěšně použity některými firmami. Jednalo se např. o zpevňování jezů, skluzů a 

koryta na Divoké Desné po povodních v roce 1998 na severní Moravě apod. 

Obr. č.16 –  Konstrukce balvanitého skluzu 

 

V nedávné minulosti byly tyto materiály a technologie použity firmou Matteo s.r.o. České 

Budějovice a firmou Minova  Bohemia s.r.o., divize Grouting při řešení následků povodní 

v jihočeském kraji v loňském roce 2002. 

IZK typu R   
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Obr. č. 17 –  IZT použité pro 

zpevnění základů mostní 

podpěry na železničním mostě 

v Bavorově 

 

 

Obr. č. 18 –  IZT použité pro 

zpevnění základů železničního 

mostu na řece Blatné   

 

 

 

 

Obr. č. 19 –  Železniční most na řece 

Blatné po opravě, při které bylo použito 

IZT a zpevňující injektáže pomocí PUR 

pryskyřic 

 

 

 

 

 

Závěr 

Uvedené technologie a materiály pro zpevňování, utěsňování a kotvení stavebních 

konstrukcí a staveb jsou vcelku nové záležitosti, které nejsou zatím v odpovídající míře, 

adekvátně jejich vlastnostem, schopnostem a kvalitě provedených prací, využívány. Ve větší 

míře, dá se říci standardně, jsou tyto materiály a technologie  používány ve Slovenské 

republice, své přednosti prokázaly např. při sanaci plavebních komor na VD Gabčíkovo.  

Firma CTB je připravena k technické i technologické pomoci těm firmám, které se hodlají 

zabývat pracemi souvisejícími se zvyšováním odolnosti staveb a koryt vodních toků proti 

povodním. V obapolně prospěšné spolupráci pomůže najít taková technická i ekonomická 

řešení, která zajistí maximální splnění požadavků a potřeb v souvislosti s minimalizací 

následků povodní. 
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Ing. Peter Slašťan 
Minova Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 32, 010 01 Žilina 

 

VÝBER  ZAUJÍMAVÝCH  ZREALIZOVANÝCH A 

 PRIPRAVOVANÝCH  SANAČNÝCH  PROJEKTOV  S POUŽITÍM   PU  

ŽIVÍC  NA  SLOVENSKU  V  ROKU 2004 

 
Abstract:The recent development in use of polyurethane resin in soil injection in civil 
engineering has growing importance. Some interesting realized and prepared projects as well 
were before the use verified by laboratory tests with positive results and provide information 
to users. 

 
1. ÚVOD 
Popri uplatnení sa polyuretánových živíc v existujúcich objektoch je stále väčšou požia-

davkou zlepšovania mechanicko – fyzikálnych vlastností prostredia v etape prípravy nových 
stavebných objektov. Po posúdení inžiniersko-geologických, hydrogeo-logických a geotech-
nických pomerov je potrebné navrhnúť efektívny spôsob pre účinné zabezpečenie porušeného 
horninového prostredia. Pri overení v skúšobnom stende sa získa informácia o vhodnosti 
použitia injekčných hmôt pre otestovanie rôznorodého injektovaného horninového materiálu 
z hľadiska zmeny geotechnických charakteristík s dôrazom na deformačno-pevnostné skúšky 
a skúšky priepustnosti. Touto cestou predkladáme projektantom, investorom a dodávateľom 
rôznych stavebných prác, výsledky a vzorky geokompozitov pre makroskopické posúdenie 
realizovanej injektáže predmetného horninového prostredia. 
 
     

2. ZLEPŚOVANIE GEOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ HORNÍN S POUŽITÍM 
POLYURETÁNOVÝCH ŽIVÍC 

 
Čo najviac informácií,  vedomostí s analýzou geotechnických parametrov na príprave pro-

jektu je pre stavbu krokom vpred pre možné situácie počas realizácie. Nainjektovaný geokom-
pozit v skúšobnom stende po dôkladnej analýze je najlepším podkladom pre prípravu projektu 
s najvhodnejšími technickými a ekonomickými parametrami. V tomto príspevku vás obozná-
mime na  jednom príklade s týmto postupom.  
Tabuľka č. 1 predstavuje základné vstupné fyzikálne vlastnosti 4 vzoriek– frakciovaných 
dolomitických kataklazitov : 
 Vzorka č. 1 – nevytriedený dolomitický kataklazit frakcie 16/32 mm 
 Vzorka č. 2 – zmes frakcií dolomitických kataklazitov v pomere: 40% 8/16mm, 20%       
    4/8 mm, 40% 0/4 mm 
 Vzorka č. 3 -  zmes frakcií dolomitických kataklazitov v pomere: 20% 8/16mm, 20%      
    4/8 mm, 60% 0/4 mm 
 Vzorka č. 4 – dolomitické kataklazity vytriedenej frakcie 8/16 mm 
 
Na vzorkách sa vykonali nasledovné merania a testy: 
a) granulometrický rozbor zrnitosti 
b) meranie geometrických rozmerov vzoriek 
c) stanovenie objemu a objemovej hmotnosti vzoriek (hustoty) 
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d) pre niektoré vzorky sa zisťovala aj ich prirodzená vlhkosť 
e) stanovenie oedometrických modulov deformácie Edef cyklickým zaťažovaním – vo 

veľkorozmerom oedometri /φ=320 mm, h=210 mm/, ktorý umožňuje vykonávať aj 
veľkorozmerové šmykové skúšky /Slivovský, 2003/ - uvedený prístroj je jediný svojho 
druhu na Slovensku 

 
Názov podľa USCS Hmotnosť vzorky  

m /kg/ 

Výška vzorky  

h /mm/ 

Priemer 

d /mm/ 

Objemová hmotnosť 

/kg.m-3/  

vz
or

ka
 č

. 

Pred 

skúškou 

Po 

skúške 

Pred 

skúškou 

Po 

skúške 

Pred 

skúškou 

Po 

skúške 

 Pred 

skúškou 

Po skúške 

1 G1=GW G1=GP 18,243 18,240 141,53 139,05 299,06 1835,022 1867,443 

2 G2=GP G2=GP 18,970 18,970 144,00 139,50 299,06 1875,419 1935,916 

3 G2=GP G2=GP 19,980 19,980 146,55 143,32 299,06 1940,900 1984,628 

4 G2=GP G2=GP 18,176 18,170 143,10 140,19 299,06 1808,224 1845,149 

5 G1=GW G1=GW 18,157 18,157 144,31 140,68 299,06 1791,188 1837,406 

tabulka 1 

Inkjektovanie vzoriek prebehlo v laboratóriu spoločnosti Minova Slovakia s.r.o. v Žiline.  
Meranie mechanických vlastností injektovaných dolomitov sa vykonalo v TSÚS n. o. 
Bratislava . 
Meranie bolo vykonané na skúšobných telieskach v počte 12 ks , s rozmermi φ=100mm, 
h=200mm 
Na týchto telieskach sa vykonali nasledovné merania: 

a) Meranie geometrických rozmerov vzoriek 
b) Meranie hmotnosti vzoriek 
c) Stanovenie objemovej hmotnosti 
d) Meranie pozdĺžnych rezonančných frekvencií 
e) Stanovenie dynamického modulu pružnosti 
f) Stanovenie statického modulu pružnosti 
g) Stanovenie medze pevnosti v tlaku 
h) Stanovenie Poissonového čísla 
 

Tabuľka č. 2 poskytuje súhrn výsledkov fyzikálno-mechanických vlastností geokompozitu   
zhotoveného tlakovou injektážou, pri injekčnom tlaku 7 MPa frakciovaných dolomitických 
kataklazitov dvojzložkovou polyuretánovou živicou typu Bevedan-Bevedol WF. 
 

Vzorka 
ρd 

[kg.m-3] 
frez 

[Hz] 

Ebr,L 

[MPa] 

Ec 

[MPa] 

�max 

[MPa] 

ν 

[-] 

kf 

[m/s] 

1 1832 2733 2309 1195 26,2 0,36 4,59.10-8 

2 1930 3493 3815 2417 22,9 0,34 9,33.10-8 

3 1899 3533 3776 2633 19,3 0,36 5,61.10-10 

4 2058 5967 11601 10393 65,3 0,27 3,20.10-11 

tabulka 2 
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Popísaná a zdokumentovaná ukážka využitia skúšobného stendu potvrdila, že injektovaním 
vopred testovaných vzoriek frakciovaných dolomitických kataklazitov sa pôvodne nesúdržné 
zeminy – charakteru štrkov stávajú celistvým prostredím - to znamená, že textúrne sa 
integrujú do stavu poloskalnej až skalnej horniny. Uvedený jav predstavuje analogicky aj 
fortifikáciu reálneho horninového masívu (v zmysle STN 73 10 01 na strednú pevnosť - R2 až 
vysokú pevnosť - R1). Táto skutočnosť môže byť úspešne využitá už pri stabilizácii 
a zabezpečovaní výrubu tektonicky porušených dolomitických hornín pripravovaných tunelov 
(Bôrik, Korbelka, Čebrať) na diaľničnej sieti Slovenska. 
 
3. SANÁCIA, UZATVORENIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDKY BABICA-BOŠANY 

 
Povoľovanie skládkovania v minulosti (mnohokrát aj nebezpečného odpadu na 

nevhodnom území bez akýchkoľvek ochranných opatrení) nás dnes stavia pred riešenie 
akútnych prípadov ohrozenia podzemných vôd a pôdy neprípustnou kontamináciou. Taktiež 
otázka znečistenia ovzdušia nekontrolovaným uvoľňovaním skládkového plynu, ktorý pri 
zvýšenej koncentrácií bez monitorovania často vedie  k samovznieteniu rôznorodého skládko-
vého odpadu. Všetky uvedené nástrahy boli zaznamenané na skládke Babica - Bošany, kde na 
ľavom brehu rieky Nitra, v jej mŕtvom ramene, bol odpad z koželužnej a obuvníckej výroby. 
Predložený príspevok kontinuálne naväzuje na uvedené informácie a kladie si za cieľ priblížiť 
zásady, ktoré boli v plnom rozsahu aplikované pri spracovaní projektu „Sanácia, uzatvorenie 
a rekultivácia skládky Babica - Bošany“ pri dodržaní platnej legislatívy. 
Priestor ukladania odpadov, napriek tomu, že nebol nikdy z hľadiska právnych predpisov 
skládkou dnes predstavuje starú environmentálnu záťaž. Priestor skládkovania, keďže nebol 
ohradený bol využívaný na neriadené a bezplatné ukladanie rôznorodého prevažne domového, 
stavebného a iného odpadu. 
 
Východiskové podklady 
 
Spracovaniu projektu predchádzalo štúdium genézy skládkovania odpadov v predmetnom 
území a poznanie: 
• skutočného, dotknutého územia na základe podrobnej rekognoskácie terénu  
• výsledkov znečistenia podzemných vôd resp. rieky Nitra zistenom pri hydrogeologickom 

prieskume v roku 1991 (GEOtest Brno), 
• miest intenzívnej tvorby skládkových plynov a zvýšených teplôt sprevádzanej procesom 

samovznietenia skládky s únikom sírovodíka do ovzdušia, 
• uznesenia vlády SR č.875 k iniciatívnemu návrhu na riešenie úhrady sanačných opatrení 

pri havarijnej situácii na skládke odpadov “Babica“ v obci Bošany predloženému 
ministrom vnútra a ministrom životného prostredia dňa 25.10.2000, 
súhrnných výsledkov podrobného prieskumu z roku 2001 (SENSOR Bratislava)  

• a priebežných výsledkov monitoringu t.j. aktuálneho stavu na skládke. 
 
Geologické pomery, morfológia podložia skládky a rizika jednotlivých faktorov 
životného prostredia 
 
Prieskumné vrty realizované v roku 1991 (GEOtest Brno) boli v roku 2001 doplnené 3 vrtmi 
(SENSOR Bratislava), ktoré poskytli základnú informáciu o inžiniersko-geologických a 
hydrogeologických podmienkach územia skládky. Podľa vrtných prác možno vyčleniť 3 
súvrstvia odlišného litologického a petrografického zloženia: 
• podložie tvoria neogenné sedimenty zastúpené pestrými ílmi s vysokou plasticitou 

prevažne pevnej konzistencie s koeficientom filtrácie kf > 1x10-10 ms-1, 
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• nad uvedeným podložím sa nachádzajú fluviálne sedimenty rieky Nitra, tvorené 
piesčitými stredne uľahlými štrkmi s rôznym stupňom zahlinenia, podľa granulometrickej 
analýzy zle zrnenými s prevahou zŕn do 3 cm ojedinele až 8 cm. Ich celková mocnosť je 
2,5 - 7,0 m, sú väčšinou zvodnené, poskytujú významný vodonosný horizont, 

• pokryvné vrstvy tvoria povodňové sedimenty, väčšinou zastúpené hlinami a ílmi 
s mocnosťou 1,5-3,0 m. 

Nosnou metódou komplexného posúdenia bol geofyzikálny scríning (elektromagnetické 
profilovanie - DEMP, vertikálna odporová sondáž - VES a multielektródové sondovanie - 
MES) v pomerne hustej sieti merania. Geofyzikálnym scríningom, následnými technickými 
prácami a laboratórnym stanovením fyzikálnochemických vlastností podzemných vôd boli 
zistené základné informácie pre efektívny a účinný návrh sanácie skládky: 
• materiál v priestore skládky je nehomogénny,  
• nerovnosť dna skládky predurčuje morfológia starého meandra, od čoho je závislá aj 

hrúbka skládkovaného materiálu (v priestore bývalého toku rieky 6,5 - 8,5 m a v mieste 
ostrohu 3,0 - 4,0 m), 

• napriek tomu, že dno skládky je pod úrovňou hladiny rieky Nitra, preukázalo sa, že 
nedochádza k prenikaniu kontaminovanej podzemnej vody do bočných častí skládky, 

• predurčeným koridorom prúdenia kontaminovanej podzemnej vody je reliéf starého 
meandra, v ktorom je nevyhnutné vybudovať zvislý tesniaci prvok - bariéru, tak v mieste 
vstupu do starého koryta (mŕtveho ramena rieky Nitra), ako aj v jeho závere (priestor čela 
skládky), 

• opodstatnenosť tesniacich bariér zaviazaných do nepriepustného ílovitého podložia 
zvýrazňuje aj skutočnosť, že sa preukázalo, šírenie kontaminačného mraku z čela skládky 
vplyvom prúdenia podzemnej vody smerom k obci Bošany,  

Pre návrh sanácie boli podstatné aj výsledky plynometrického prieskumu. Tie upozornili na 
široký rozsah výskytu metánu (0 – 68 obj.%) nameraného v hĺbke 0,60 m a jeho 
nerovnomerné rozšírenie v skládke. Plynometrický prieskum potvrdil priamu závislosť 
koncentrácie metánu na mocnosti skládkovaného odpadu v starom meandri a vylúčil výskyt 
skládkového plynu v mieste ostrohu, kde bol ukladaný prevažne stavebný odpad. 
 
Technické riešenie  
- vo svojej objektovej skladbe sa vychádzalo zo zabezpečenia akútnej potreby: 
1 prípravy územia (odstránenia pokútne vysypaného odpadu po obvode skládky a úpravy 

telesa skládky do požadovaného tvaru), 
2 realizácie obvodových rigolov vrátane priepustu pod prístupovou cestou (vetva A,B a C), 
3 uzavretia a rekultivácie skládkového telesa v takej konfigurácií, ktorá zabezpečí 

požiadavky trvalej stability proti účinkom atmosferických zrážok a prívalových vôd 
z okolia, 

4 záchytu, monitoringu a prípadnej likvidácie skládkového plynu koncentrovaného 
v miestach s najväčšou mocnosťou skládkového odpadu (drenážne šachty DŠP 1 až DŠP 
8), 

5 odstránenia nežiadúceho úniku kontaminovaných podzemných vôd zo skládky v jej čele 
ako aj zabránenia resp. eliminácie prúdenia podzemných vôd smerom od rieky Nitra na 
vstupe do jej mŕtveho ramena formou podzemných tesniacich stien (PTS I a PTS II), 

6 záchytu prívalových vôd nad štátnou cestou Bošany – Nedanovce (úprava rigolu 
a priepustu). 

  
Podstatnou časťou sanácie predmetnej skládky je plánovaná realizácia podzemných tesniacich 
stien zaviazaných do podložných ílov PTS I (dĺžky 90 m) a PTS II (dĺžky 60 m). Účinnú 
zábranu úniku kontaminantu z čela skládky (PTS I) a elimináciu prúdenia podzemnej 
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kontaminovanej vody v úvodnej časti meandru od rieky Nitra (PTS II) zabezpečí 
kombinované konštrukčné riešenie podzemných stien. Zatiaľ, čo pod úrovňou podzemnej 
vody je vyprojektovaná tesniaca clona s využitím tlakového injektovania na báze 
polyuretánových živíc, nad úrovňou hladiny podzemnej vody je navrhnuté jednoduchšie 
a pragmatické riešenie - klasická zemná hrádza.  

V záujme komplexného riešenia sanácie predmetnej skládky Babica projekt obsahuje aj 
návrh záchytu prívalových vôd nad štátnou cestou Bošany - Nedanovce. Ide o vyvolanú 
investíciu, kde atak prívalových vôd vzhľadom na rozsiahle priľahlé územie vyvoláva pri 
vysokých zrážkach a topení snehu neúnosné zanášanie existujúceho cestného priepustu 
a prevedená voda výrazne dotuje územie skládky.  
Predložený spôsob riešenia sanácie a uzatvorenia skládky zabezpečí jej základnú vegetačnú 
a úžitkovú krajinnú funkciu. Dodržaním technologickej disciplíny pri realizácií technickej 
a biologickej rekultivácie sa zamedzí na telese skládky vytváraniu erozívnych rýh pri 
prudkých dažďoch. 
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