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VYUŽITIE POLYURETÁNOVÝCH MATERIÁLOV PRI 

KOMPLEXNEJ REKONŠTRUKCII PRIEPUSTU V KM 221,466 

TRATE KOŠICE – ŽILINA  

– SKÚSENOSTI Z INJEKTÁŽE V ZIMNOM OBDOBÍ 
Annotation: 

Schematic example of utilization of polyurethanes matearials by reconstruction of common 

building object. Fortification and sealing of cementer of rock wall and of brick wall of culvert 

by usage of highpressure grouting with two-component polyurethane resin. 

 

1. Úvod. 

V súčasnom období sa dostáva do popredia 

otázka rekonštrukcií stavebných objektov na 

železničných tratiach. Jednak sa jedná o mostné 

objekty, ďalej sú to rôzne druhy oporných 

a zárubných múrov, tunely a priepusty. Uvedená 

koncentrácia potreby sanácie týchto objektov je 

daná jednak utlmovaním prác na údržbe tratí 

v deväťdesiatych rokoch minulého storočia 

a ďalej je to aj vekom týchto konštrukcií. 

Železničné trate na území Slovenskej a Českej 

republiky sú v prevádzke už viac ako 150 rokov 

a to sa prirodzene odzrkadľuje aj na stave 

stavebných objektov. Nemožno samozrejme 

tvrdiť, že všetky objekty na tratiach sú pôvodné, 

ale práve na nasledujúcom prípade bude zaujímavé sledovať časovú postupnosť výstavby 

a rozširovania sanovaného objektu priepustu. 

Obrázok č.1: Vtokový objekt priepustu 
prekrytý geotextíliou 

http://www.minova.cz/


Predmetný klenbový priepust (ďalej priepust – viď Obr. č.1) sa nachádza v km 224,466 trate 

Košice – Žilina pri obci Štrba. V októbri 2004 bol zistený prepad koľajového lôžka spolu 

s presypávkou a časťou klenby. Prepadom vznikol zvislý „komín“ o priemere asi 1,2 m (viď. 

Obr. č.2). Uvedený stav si vyžiadal dočasné zabezpečenie provizórnym podoprením 

a zasypaním „komína“ štrkom frakcie 32 – 63 mm. 

Následne bol vypracovaný projekt rekonštrukcie priepustu, ktorý pozostával zo zaistenia 

únosnosti vypadanej časti klenby injektážou štrkového zásypu cementovou zmesou, 

spevnenia a utesnenia kamennej a tehlovej konštrukcie priepustu chemickou injektážou, 

úpravy čiel dobetónovaním, sanácie betónových konštrukcií sanačnými hmotami, úpravy 

sklonov priľahlých svahov zemného telesa, rozšírenia svahových kužeľov a úpravy koryta 

potoka.  

Tento príspevok sa zaoberá časťou spevnenie a utesnenie kamennej a tehlovej konštrukcie 

priepustu chemickou injektážou. 

• Miesto stavby: Štrba 

• Objednávateľ: ŽSR GR O430 

• Projektant: ŽSR OI ÚS Projektové stredisko, Klemensova 8, 831 61 Bratislava 

• Zhotoviteľ: HS-INGREAL a.s., Letná 45, 040 01 Košice 

 

2. Základné údaje o priepuste. 

Funkciou priepustu je prevedenie sezónnych vôd blízkeho potoka popod teleso násypu 

železničnej trate. Nosnou konštrukciou priepustu je klenba z rôznych stavebných materiálov 

a veku, čo súvisí s postupno

• svetlosť kolmá: cca 1,0 m
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obrázok č.2: Pozdĺžny rez priepustom
 

u výstavbou koľají. Základné rozmery priepustu sú: 

,  



 

• voľná výška: 1,5 m až 1,6 m 

• šírka: 17,1 m 

• výška presypávky: cca 4 m 

 

Úsek „C“ (viď. Obr. č.2) - najstaršia časť priepustu (70-te roky 19. storočia) pozostáva 

z kamenných opôr a tehlovej klenby. Opory sú založené na kamenných základových pásoch 

(predpoklad). Práve v tomto úseku došlo k zrúteniu časti klenby a vykomínovaniu násypu až 

po koľajisko. Predpokladaným dôvodom zrútenia bolo prekročenie únosnosti klenby v mieste 

prekrývania zaťažovacích kužeľov od jednotlivých tratí. K zrúteniu prispela aj degradácia 

materiálu klenby a spojiva vplyvom zavlhčenia a prirodzene aj veku materiálu. Uvedený úsek 

bol dočasne sanovaný postupom opísaným v kapitole č.1. 

Úseky „A“ a „B“ (viď. Obr. č.2) boli dobudované 

v 30-tych rokoch 20. storočia. Dôvodom ich 

realizácie bolo zdvojkoľajenie trate. Úsek „B“ 

pozostáva z betónových opôr a klenby. Úsek „A“ 

pozostáva z kolmých betónových svahových 

krídel. Oba úseky sú založené na betónových 

základových pásoch (predpoklad). 

Ďalšia prestavba trate v 50-tych rokoch 20. 

storočia si vyžiadala dobudovanie úseku „D“ 

(viď. Obr. č.2). Opory, klenby a čelo je zhotovené 

z kameňa. Opory sú založené na kamenných 

základových pásoch (predpoklad). 

 

Čo sa týka stavu konštrukcie priepustu pred 

sanáciou, úseky „A“ a „B“ boli miestami 

povrchovo zvetrané a poškodené vodnou eróziou 

a bol popraskaný parapet výtokového čela. V úsekoch „C“ a „D“ boli trhliny v klenbe 

a v oporách, miestami bola vypadaná výplň špár a kamenné kvádre. Konštrukcia čela na 

vtoku bola rozrušená a zdeformovaná.    

 

 

Obrázok č.3: Úsek „C“, miesto 
sanovanej zrútenej klenby 



 

3. Metodika spevnenia a utesnenia kamennej a tehlovej konštrukcie priepustu 

injektážou na báze polyuretánových materiálov. 

V zmysle projektu bolo rozhodnuté, že úseky konštrukcie priepustu  „C“ a „D“ budú utesnené 

a spevnené injektážou dvojzložkovou polyuretánovou živicou CarboPur WF. S ohľadom na 

dobrý stav materiálu kamennej klenby bolo cieľom injektáže vyplniť a spevniť trhliny 

a dutiny v spojive a v tehlovom murive. 

Pre aplikáciu živice sa vytvorila sieť injekčných vrtov ø 14 mm, ktoré pretínali ložné a styčné 

špáry pod uhlom 45° tak, aby došlo k prevŕtaniu špáry v polovičke hrúbky konštrukcie. 

Konštrukcia nebola prevŕtavaná naskrz, aby nedochádzalo k úniku injekčného média do 

materiálu za klenbou. Vzájomná vzdialenosť vývrtov bola zvolená v závislosti na stave 

spojiva vo vzdialenostiach 25 cm až 30 cm. Sieť vývrtov bola volená trojuholníková, línie 

vývrtov boli vzájomne posunuté o polovicu vzdialenosti medzi vývrtmi v línii (viď. Obr. č.4).  

Miesta s trhlinami alebo vypadaným spojivom medzi blokmi konštrukcie boli vyplnené pred 

začiatkom injektáže maltou, aby nedochádzalo k zbytočným únikom injekčného materiálu. 

Injektáž prebiehala prostredníctvom 

mechanických pakrov 13/150, ktoré boli po jej 

ukončení vymontované alebo odrezané a otvory 

po nich boli zapracované.  

Postup injektáže bol od najspodnejšieho miesta 

nahor, pričom poradie po sebe idúcich pakrov 

bolo zachované. Injektáž prebiehala do doby, 

pokiaľ sa injekčný materiál neobjavil 

v susediacom vývrte, prípadne pokiaľ nebolo 

nainjektované plánované množstvo materiálu. 

  

Pre injekčné práce bolo použité injekčné čerpadlo DV 97, ktoré je špeciálne určené na 

spracovanie dvojzložkových polyuretánových živíc. K injekčnému čerpadlu boli pripojené 

výtlačné vysokotlakové hadice, ktoré boli pre každú zložku  (CarboPur zl.B a CarboPur WF) 

samostatné. Výtlačné hadice boli napojené do injekčnej pištole, ktorá má uzatváracie ventily 

pre jednotlivé zložky. Na výstupe z pištole bolo pripojené kovové telo zmiešavača, v ktorom 

dochádza k zmiešaniu zložiek živice. Dôkladné premiešanie zabezpečuje plastový element – 

zmiešavač, ktorý je jednorazovým spotrebným materiálom. Telo zmiešavača sa pripája k 

injekčnému pakru, ktorý je osadený do vývrtu v konštrukcii. Dôvodom uvedenej zostavy 

Obrázok č.4: Injektáž siete injekčných 
vývrtov 



 

čerpadla je skutočnosť, že reakčné doby živice sú krátke, preto sú zložky živice dopravované 

samostatne až pred ústie vývrtu, kde sú zmiešané a následne dopravené do konštrukcie. 

Injekčné čerpadlo DV 97 bolo vyvinuté špeciálne 

pre injektáž materiálmi na báze polyuretánu 

v stiesnených priestoroch, mimo dostupných 

sietí. Predurčujú ho k tomu kompaktné rozmery, 

vysoká manipulovateľnosť a nízka hmotnosť (len 

cca 40 kg). Na napájanie stačí bežné pripojenie 

230 V, pričom maximálny príkon je 1150 W.  

Pri realizácii rekonštrukcie priepustu boli 

k dispozícií dve elektrocentrály, ktoré 

zabezpečovali vykurovanie pojazdnej dielne, 

vykurovanie priepustu a pohon injekčného 

čerpadla.  

Injektážnu skupinu tvorili traja ľudia – operátor 

injekčného čerpadla, pracovník ktorý upevňoval 

pakre do vrtov a pracovník ktorý prevádzal 

samotnú injektáž. 

Práce na injektáži priepustu v rozsahu asi 57 m2 trvali dve pracovné zmeny po 10 hodín 

a celkovo bolo spotrebované 450 kg injekčného materiálu. 

   

4. Opatrenia pre realizáciu injektáže pri nízkych teplotách 

Pri samotnej injektáži hrala dôležitú úlohu skutočnosť, že vonkajšia teplota dosahovala 

mínusové hodnoty. Teplota prostredia ovplyvňuje dĺžku reakcie živíc na báze polyuretánu. 

Optimálna teplota jednotlivých zložiek živice musí byť pred injektážou aspoň 20 - 25°C. Pri 

tejto teplote je viskozita oboch zložiek natoľko podobná, že čerpadlo je schopné dávkovať 

obe zložky v správnom objemovom pomere1:1. 

Injekčné práce v zimných mesiacoch sú oveľa náročnejšie na dodatočné opatrenia, ktoré je 

nutné dodržiavať, aby boli dosiahnuté optimálne podmienky pre aplikáciu polyuretánových 

živíc. Pre aplikačné firmy to znamená vykonať nasledujúce opatrenie  (text písaný kurzívou 

popisuje, akým spôsobom bolo postupované v konkrétnom prípade sanácie priepustu v km 

221,466 trati Košice – Žilina): 

• Vykonať opatrenia vedúce k zatepleniu stavebného objektu, aby bola dosiahnutá teplota 

konštrukcie aspoň +5 °C.  

Obrázok č.5: Injekčné čerpadlo DV 97 
s operátorom v objekte priepustu 



 

Priepust bol voči prúdeniu vzduchu zabezpečený závesmi z geotextílie (viď. Obr. č.1) 

a v priepuste bolo po celú dobu výkonu  injektáže umiestnené elektrické vykurovacie 

teleso. 

• Skladovať jednotlivé zložky PUR materiálu za teploty v rozmedzí 10 – 30 °C 

Kanistre s materiálom sa skladovali vo vykurovanej pojazdnej dielni, kde bola po celú 

dobu udržiavaná minimálna  teplota 20 °C. 

• zaistiť, aby teplota zložiek pred ich zmiešaním neklesla pod 15 °C 

o  Na mieste injektáže bol k dispozícii vždy iba jeden kanister od každej zložky, ostatné 

zostávali uložené v pojazdnej dielni, aby boli ponechané čo najdlhšiu dobu 

v prostredí s optimálnou teplotou.   

o  Na mieste injektáže museli byť kanistre podložené (napr. drevená prepravná paleta, 

polystyrén – viď. Obr. č.5), aby nedochádzalo k ich ochladzovaniu studeným 

podkladom. Umiestnené boli  v dosahu sálavého tepla od vyhrievacieho telesa, ale 

táto vzdialenosť nesmela byť menšia ako 1,0 m, aby na zložky nepôsobila príliš 

vysoká teplota. Mohlo by dôjsť k bodovému prehriatiu a zložky by sa mohli začať  tzv. 

„variť“, čo by malo negatívny dopad na ich chemické zloženie a tým pádom na ich 

konečné vlastnosti.  

(Najvhodnejšia varianta, tzn. nepriamy ohrev zložiek v kanistroch, ponorených do 

vodného kúpeľa vyhrievané napr. vykurovacími špirálami, nebolo možné vzhľadom 

k stiesneným pomerom v priepuste použiť. V akomkoľvek prípade je však prísne 

zakázané ohrievanie zložiek ponorením vykurovacej špirály priamo do zložiek!!!) 

o Dopravné vysokotlakové hadice jednotlivých zložiek, vedúcich od čerpadla 

k injekčnej pištoli bolo nutné viesť tak, aby neležali priamo na zemi alebo v kalužiach 

vody. Hadice boli po celú dobu injektáže zavesené na stene priepustku a boli vedené 

tak, aby sa nedotýkali ani konštrukcie priepustku. Tým sa tepelné straty spôsobené 

predávaním tepla znížili na minimum.  

• pokiaľ nie je možné vykonať niektoré z vyššie uvedených opatrení, je možné použiť 

tzv. modifikátory polyuretánových živíc (výrobky rady CarboAdd), pomocou ktorých je 

možné ovplyvniť začiatok a priebeh chemickej reakcie. Použitie modifikátoru však 

vyžaduje veľmi skúsených aplikačných pracovníkov, pričom ich dávkovanie je vhodné 

vždy konzultovať s technickými zástupcami spoločnosti Minova Bohemia s.r.o.            

Vzhľadom k tomu, že sa podarilo zaistiť pomerne optimálne podmienky pre aplikáciu, 

nebolo v tomto prípade použitie modifikátorov nutné. 

 



 

5. Záver 

Na rozdiel od injekčných materiálov na báze cementu je polyuretánová živica CarboPur WF 

schopná dlhodobo prenášať dynamické zaťaženie. Táto vlastnosť sa dá výhodne využiť pri 

rekonštrukciách líniových dopravných stavieb, kde pozitívne účinky injektáže materiálmi na 

báze polyuretánov pretrvajú nepomerne dlhšie ako pri injektáži materiálmi na báze cementu. 

Úspešná aplikácia však závisí na dodržaní doporučených postupov pri spracovaní za nízkych 

až mínusových teplôt. Pokiaľ aplikačná firma vytvorí optimálne podmienky pre regulérnu 

reakciu, predovšetkým dostatočnú teplotu zložiek, môže sanačné práce vykonať 

i v extrémnych podmienkach bez toho, by to malo nepriaznivý dopad na výslednú kvalitu 

vykonávaných prác.  


