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REALIZACE SANAČNÍCH PRACÍ V ŽELEZNIČNÍM 

TUNELU FABIAN III NA TRATI PETROŠANI - TIRGU JIU 

V RUMUNSKU 
 

Annotation 

The article deals with realization of repairing works in railway tunnel Fabian III on the track 

between Petrosani-Tigru Jiu in west part of Romania. Repairing works consisting in particular 

of sealing of tunnel lining against leaking water were realized according to project made upon 

results of previous trial grouting. 

 

Úvod 

Železniční trať Petrošani – Tirgu Jiu je částí železniční magistrály spojující železniční uzly 

Deva a Craiova. V uvedeném úseku, tedy mezi městy Petrošani a Tirgu Jiu prochází trať 

horským masivem, je vedena údolím řeky Jiu. 

Jak bylo uvedeno v článku publikovaném v loňském Souboru přednášek Semináře 2005, 

provedenými zkušebními injektážemi byly ověřeny a potvrzeny možnosti provádění 

sanačních prací v tunelu s použitím polyuretanových pryskyřic a získány údaje pro zpracování 

návrhu sanace železničního tunelu Fabian III v celé jeho délce. 

 

Návrh na provedení sanačních prací 

Na základě výsledků realizovaných zkušebních sanačních prací provedených v 11 a 12. 

měsíci roku 2004 a projektu zpracovaného CFR, byl zpracován návrh provádění sanačních 

prací v tunelu Fabian III. Celková délka tunelu 403,5 m (km 112.145 – 112.548,5) 

je rozdělena do dvou portálových pasů P1, P2 a  60-ti tunelových pásů s různou délkou 

od 1,2 do 9,95 m. Pro jednotlivé tunelové pásy byly stanoveny plochy ostění tunelu 

k provedení sanace, včetně stanovení orientačního počtu injekčních vývrtů, spotřeb injekčního 

materiálu apod.  
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Nedílnou součástí uvedeného návrhu bylo také zajištění komplexního vybavení k provádění 

sanačních prací. Této záležitosti byla věnována maximální pozornost zejména s ohledem 

na poměrně krátký časový interval vymezený k provádění sanačních prací v tunelu, který činil 

cca 3,5 hod./den a souvisel s vytížením železniční trati.  

Návrh předpokládal realizaci 2535 injekčních vývrtů s celkovým injektovaným objemem 

ve výši 36.732 litrů, přičemž bylo uvažováno s převážným použitím polyuretanové injekční 

hmoty typu CarboPur WF s měrnou hmotností cca 1,0833 t/m, což v přepočtu činí 39.792 kg. 

Pro každý tunelový pás byl vypracován samostatný list, ve kterém byly uvedeny základní 

údaje pásu a předpoklady sanačních prací včetně spotřeby injekčních hmot. List byl 

přizpůsoben pro sledování objemů  sanačních prací v čase. 

 

Vybavení pracoviště k provádění sanačních prací 

Na železniční dresině vybavené původně pouze pracovní plošinou pro opravy trolejí, 

byla zhotovena dvouetážová pracovní plošina, která umožňovala provádění vrtacích 

a injektážních prací prakticky po celém obvodu ostění tunelu. Viz obrázek č. 1. 

Za drezinu byl připojen pomocný vozík s elektrocentrálou 400 V a další pomocný vozík 

s kompresorem. Na dresině byl k dispozici také malý kompresor o výkonu 280 litrů /minutu 

tj. cca 16 m3 /hodinu a malá elektrocentrála o výkonu 5 kW, které byly dle potřeby používány. 

 

 
 

Obr. č. 1      Železniční dresina s instalovanou dvouetážovou pracovní plošinou 

 



Provádění sanačních prací 

Provádění sanačních prací bylo plánováno na období duben – srpen 2005, kdy mělo být podle 

zpracovaného návrhu během 85 pracovních a 114 kalendářních dnů provedeno navrtání 

a zainjektování celkem 2535 injekčních vývrtů a zainjektováno 36.732 litrů injekčních hmot. 

Dále bylo předpokládáno zavrtání a proinjektování 180 ks kotevních tyčí IBO R 25. 

Provádění prací v tunelu bylo možné pouze o všedních dnech. 

Sanační práce v železničním tunelu byly zahájeny 11.4.2005 v prvním portálovém pásu P1, 

tedy ve spodním portálovém pásu tunelu. Provádění prací bylo komplikováno vysokou 

poruchovostí zařízení, zejména kompresoru. I při velmi operativním zajišťování přechodů 

pracovníků z vrtacích prací na injektážní a naopak, docházelo k nemalým časovým ztrátám.  

Dne 19.4.2005 byly poprvé práce v tunelu v souvislosti s povodněmi a přesunem dopravy 

z trati Temešvár – Craiova na trať Deva – Craiova zastaveny.  

K obnovení prací došlo po 20-ti denním přerušení dne 9.5.2005. Vzhledem ke značné 

poruchovosti kompresoru byla s investorem dohodnuta jeho výměna. K dodání nového 

kompresoru však došlo až 23.5.2005, čímž byl opět narušen předpokládaný systematický 

postup provádění sanačních prací spočívající ve vrtání vývrtů a jejich bezprostředně 

následnou injektáží. 

Během provádění sanačních prací bylo zjišťováno, že počty navrtaných injekčních vývrtů se 

vcelku neliší od orientačních předpokladů, avšak orientačně stanovené spotřeby injekčních 

hmot na jeden vývrt byly vyšší. 

Dnem 8.7.2005, po odpracování 45 pracovních dnů, bylo navrtáno v tunelových pásech  P1 - 

31 celkem 1.502 injekčních vývrtů a z toho v tunelových pásech P1 - 28 zainjektováno 1.162 

injekčních vývrtů. Do těchto vývrtů bylo nainjektováno 20.609 litrů injekčních hmot 

CarboPur WF, což představovalo průměrnou spotřebu 17,74 litrů na vývrt, tzn. překročení 

předpokládané hodnoty 14,49 litru/vývrt o cca 22 %. První projevy vyšší spotřeby injekčních 

hmot na injekční vývrt byly ze strany investora respektovány a nebyly k nim připomínky, 

spíše naopak bylo požadováno, aby volné prostory za ostěním byly řádně vyplněny a ostění 

utěsněno proti pronikání vody.  

K výše  uvedenému dni, tj. k 8.7.2005, však bylo strany investora konstatováno, že spotřeba 

injekčních hmot je ve srovnání s předpokladem vyšší a přitom v zainjektovaných tunelových 

pásech dochází stále k prosakování vody. Při jednání s investorem byla dohodnuta opatření 

ke snížení spotřeby injekčních hmot a dále bylo dohodnuto, že za účelem likvidace netěsností 

v injektovaných pásech budou provedeny reinjektážní práce.  



Dnem 11.7.2005 byly zahájeny v tunelovém páse P1 reinjektážní sanační práce za účelem 

likvidace zůstávajících netěsností a průniků vody. Při reinjektáži se projevily, vzhledem k již 

nainjektovaným objemům injekčních hmot za ostění tunelu, překvapivě vysoké spotřeby 

injekčního materiálu na injekční vývrt, které činily v průměru 14,86 litu/vrt. 

K nepříjemným překvapením při provádění sanačních prací byly kalcitové rampouchy-

stalagnáty s odkapávající vodou. Vzhledem k jejich situování na ostění tunelu, voda 

odkapávající z těchto stalagnátů odkapávala na počvu tunelu a ostění tunelu se proto jevilo 

jako suché. Když pak při čištění tunelu po realizované reinjektáži došlo spolu se zbytky 

zreagovaných polyuretanových pryskyřic také k odstranění těchto stalagnátů, vytékající voda 

stékala po ostění tunelu a způsobovala dojem značných plošných průsaků vody. Nové průsaky 

vody se začaly také projevovat po vydatných vodních srážkách, které se v tomto období často 

vyskytovaly. 

Po dohodě s investorem byla v této fázi reinjektážních a následně dalších sanačních prací 

dohodnuta a realizována opatření, jejichž cílem bylo především snížení spotřeby injekčních 

hmot a dotěsnění zbývajících vodních průsaků. 

Řešení omezení spotřeby injekčních materiálů spočívalo především v použití silně 

napěňujících injekčních materiálů např. WilkitFoam nebo CarboStop. Tyto materiály byly 

do injekčních vývrtů injektovány jako první a jejich účelem bylo vyplnění volných prostor 

za ostěním tunelu. Bezprostředně po injektáži těchto silně napěňujících hmot bylo přikročeno 

k injektáži hmoty CarboPur WF jejímž úkolem bylo vytvoření plošné izolace na rubové straně 

výztuže tunelu. Viz obr. č.2. 

 

Obr. č. 2 – Vyplnění volných 

prostor za ostěním tunelu vysoce 

napěňující hmotou CarboStop 

s následnou injektáží těsnicí 

hmoty CarboPur WF 



Injektáž pro utěsnění malých netěsností byla prováděna akrylátovou injekční hmotou 

CarboCryl Wv do krátkých injekčních vývrtů o průměru 14 mm při použití těsnících pakrů 

o průměru 13 mm. 

Další sanační práce byly realizovány při dodržování dohodnutých opatření, byla sanována 

zbývající délka tunelu až po portálový pás P2. V závěrečných fázích sanačních prací byly 

prováděny další reinjektáže v úsecích, kde došlo k dalším projevům prosakující vody. 

V závěrečných dnech realizace sanačních prací byly pro svedení tlakové vody za ostěním 

tunelu realizovány drenážní vrty. Celkem bylo navrtáno 27 drenážních vrtů o průměru 51 mm.  

Sanační práce byly ukončeny dne 18.10.2005. Provádění prácí bylo z různých důvodů 

několikrát přerušeno. V uvedeném období, tedy od 11.4. do 18.10.2005 bylo odpracováno 

celkem 104 pracovních dnů, průměrný denní pracovní interval pracovní doby činil 

210,8 minuty /den, tj. 3,5 hod/den. 

 

Srovnání návrhu a skutečnosti 

Ve zpracovaném orientačním návrhu na provedení sanačních prací pro tunel Fabian III bylo 

uvažováno s celkovým počtem 2 535 injekčních vývrtů a spotřebou cca 36.732 litrů 

injekčních hmot. Ve skutečnosti muselo bylo realizováno celkem 3.085 injekčních vývrtů, 

z toho 2.849 vývrtů o vstupním průměru 30 mm a 236 vývrtů o průměru 14 mm. Injektováno 

bylo 2490 vývrtů o vstupním průměru 30 mm a 234 vývrtů o průměru 14 mm. Do uvedených 

vývrtů bylo nainjektováno celkem 44.367 litrů injekčních hmot, z toho 41.140 litrů hmoty 

CarboPur WF, 2.977 litrů hmoty CarboStop a 250 litrů hmoty CarboCryl Wv.  

Z uvedeného je zřejmé, že došlo k překročení předpokládaného počtu injekčních vývrtů 

o 550 vývrtů a překročení předpokládané spotřeby injekčních hmot o 7.635 litrů. 

 

Poznatky a zkušenosti vyplývající z realizovaných sanačních prací v tunelu Fabian III 

Bezprostředně po zahájení sanačních prací se začaly projevovat, ve srovnání s návrhem 

na provádění prací, vyšší spotřeby injekčních hmot a to nejen v případech, kdy byla injekční 

hmota injektována do prostoru za ostění tunelu, ale také v případech, kdy byla injektována 

např. narušená betonová konstrukce ostění tunelu za účelem jejího zpevnění. 

Vysvětlení je poměrně jednoduché. V období provádění zkušební injektáže se teploty ovzduší 

v tunelu pohybovaly často pod bodem mrazu, docházelo k vytváření rampouchů na ostění 

tunelu. Z toho lze jednoznačně dedukovat, že v řadě úseků tunelu se za výztuží nahromaděná 

voda přeměnila v led. Při zkušební injektáži pak docházelo pouze k vyplnění zbývajících 

volných prostor. Totéž se dělo u betonové konstrukce, zejména v případech jejího silného 



narušení. Betonová konstrukce nasycená zamrzlou vodou nemohla být řádně proinjektována 

i při vysokém injekčním tlaku. Toto jsou zřejmě hlavní důvody rozdílů spotřeby injekčních 

hmot při srovnání předpokladů a skutečností. Viz obr. č. 3. 

 

Během realizace sanačních prací se opakovaně, po provedení injektáže, projevovaly nové 

průsaky vody nad injektovanou plochou ostění tunelu. K tomuto jevu docházelo i v těch 

případech, kdy byla injektáž provedena zhora dolů. Z uvedeného bylo vydedukováno, 

že po utěsnění prostor za ostěním dochází k hromadění vody a zvedání její hladiny. Ukázala 

se tak nutnost drénování této vody. V závěrečných fázích realizace sanačních prací byly proto, 

po dohodě s investorem, realizovány drenážní vrty v těch tunelových pásech, kde k těmto 

jevům docházelo. Viz obr. č. 4. 

 

Obr. č. 3 – Volné prostory za 

ostěním vyplněné zamrzlou vodou 

Obr. č. 4 – Odvedení vody 

z prostoru za ostěním tunelu 

pomocí drenážní trubky 
 



V některých úsecích tunelu se objemy volných prostor za ostěním zcela vymykaly průměrům 

zjištěným při realizaci zkušební injektáže. Statistický průměr hodnot objemu volných prostor 

za ostěním, získaný v podstatě pouze ze dvou úseků sanovaného tunelu ( tunelové pásy 

č. 36 – 39  a  57 - P2 ) nebyl objektivní a byl také jednou z příčin rozdílů mezi 

předpokládanými a skutečně realizovanými objemy použitých injekčních hmot. 

Produktivita provádění sanačních prací byla také ovlivňována vhodností či nevhodností 

vybavení pracoviště, spolehlivostí použitých strojů a zařízení apod. Značnou roli sehrávalo 

i organizační zajištění prací, zejména s přihlédnutím k omezenému časovému intervalu 

určenému k provádění prací. 

 

Závěr 

Z uvedeného vyplývá, že přípravě provádění sanačních prací, získávání objektivních 

informací a údajů, na základě kterých pak může být zpracován racionální a objektivní 

program jejich provádění, je nutno věnovat daleko větší pozornost. 

 

Jedná se zejména o následující záležitosti: 

- zkušební injektáž  

      není vhodné její provádění v zimním období a zejména tehdy, dochází-li k poklesu teplot 

pod bod mrazu. Zamrzající voda na rubové straně ostění tunelu vyplní volné prostory 

a při zkušební injektáži tak dochází ke zkreslování údajů týkajících se velikosti objemu 

volných prostor za ostěním, které je nutno při sanačních pracích vyplnit. Totéž se týká 

sanované kamenné a zejména pak betonové stavební konstrukce ostění tunelu. Ostění 

tunelu nasycené a vyplněné zledovatělou vodou, nemůže být při zkušební injektáži řádně 

proinjektováno a ve svém důsledku se tato skutečnost projeví ve zkreslených údajích 

pro stanovení spotřeby injekčního materiálu pro realizaci sanačních prací 

-    rozsah a lokalizace zkušební injektáže  

             v zájmu získání objektivních údajů a informací pro zpracování komplexních návrhů                

realizace sanačních prací je potřebné ověření stavu ostění tunelu, volných prostor 

za ostěním, stavu betonové konstrukce, intensity přítoků vody apod. po celé sanované 

délce tunelu. Z takového prověření lze získat přesnější údaje pro zpracování návrhu 

sanačních prací, zejména pak v souvislosti se stanovením spotřeby injekčních hmot, 

počtu injekčních vývrtů atd. Je možno také připravit varianty řešení pro případ, že dojde 

k podstatným změnám podmínek – deště, zvýšené srážky apod. 

 



-   vliv realizované injektáže  

    v prostředí za ostěním tunelu, ve kterém panují určité podmínky a stavy, z nichž jednou je 

    také je proudící nebo filtrující voda, dochází vlivem realizované injektáže ke změnám. 

V důsledku provedené injektáže dochází např. ke zvyšování hladiny vody, vytváření 

nových vodotečí v horninách nebo zeminách za ostěním tunelu apod. Takové změny 

podmínek a stavů se mohou a většinou se projeví i uvnitř tunelu. Objeví se zpravidla nové 

přítoky nebo průsaky vody v tunelu a to nejen v již zainjektovaných plochách, ale také 

na plochách, které před injektáží nejevily žádné projevy vody. 

    Snad nejvhodnější obranou proti těmto jevům bude drénování vody za ostěním tunelu, 

aby nemohlo docházet k jejímu shromažďování, zvyšování jejího hydrostatického tlaku 

apod. 

-   technologie provádění sanačních prací 

    vzhledem k omezeným časovým intervalům pro provádění sanačních prací v tunelu 

je nanejvýš nutné volit nejvhodnější a nejvýkonnější technologie, technická zařízení, 

organizační a personální opatření apod. Zvláštní pozornost je nutné věnovat strojům 

a zařízením, jejich dostatečnému dimenzování, spolehlivosti, bezporuchovostí atd. 

 

Závěrem je nutné konstatovat, že provádění sanačních prací v tunelu musí být velmi 

zodpovědně připraveno, technologicky a technicky zajištěno vhodnou výkonnou 

a bezporuchovou technikou. Provádění prací kvalifikovanými a zkušenými pracovníky je také 

jednou z velmi důležitých podmínek úspěšného realizace prací. 

V zájmu zajištění kvality provedení sanačních prací, jejich maximálního urychlení, což se 

zcela jistě projeví také v ekonomice celé záležitosti, je potřebné hledat nové cesty a způsoby 

provádění sanačních prací s využitím výkonnějších prvků a zařízení, mechanizováním prací 

apod. 

 


