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ULOŽENIE DOČASNÉHO ŽELEZNIČNÉHO MOSTA NA 

STENE Z TRYSKOVEJ INJEKTÁŽE 
Abstract 

Modernisation of railway line between Bratislava and Trnava continue in restricted areas of 

railway stations and stops. In railway stop Báhoň, the construction of underpass in the place 

of present level crossing was chosen.  Stages of construction required to put temporary 

railway bridges into both lines. To minimize an impact on railway transportation the bridge 

abutments were constructed during closure of tarffic from ballast level using jet injection 

method. The stability and deformation calculations were performed by Plaxis software 

(Hardening-Soil Model) and calculation results are compared with real in-situ results. Jet 

injection method was first time used for construction of temporary railway abutments in 

Slovakia. 

 

Úvod 

V rámci modernizácie železničnej trate Bratislava - Trnava dochádza v žel. staniciach k 

výstavbe mimoúrovňových krížení v stiesnených pomeroch. V zastávke Báhoň bola vybratá 

varianta vybudovania podjazdu pod železničnou traťou v mieste dnešného úrovňového 

priecestia. Pre zabezpečenie dopravy v oboch koľajách počas výstavby nového železničného 

mosta bolo potrebné vybudovať dočasné železničné mosty v oboch koľajách. Pre 

minimalizovanie dopadov na dopravu boli mostné opory vybudované vo výlukach železničnej 

dopravy z úrovne pláne železničného spodku metódou tryskovej injektáže. Výpočet stability a 

deformácii bol vykonaný programom Plaxis (Hardening-Soil Model) a výsledky budú 

porovnané s realizovanou stavbou. Tato metóda výstavby dočasných opôr železničného mosta 

je použitá na Slovensku po prvý krát. 

 

Geologické pomery 

Inžiniersko-geologický prieskum pre danú lokalitu bol spracovaný firmou GEOS a. s. 

Bratislava. Pre posúdenie základových pomerov boli realizované vrty VB-35 a VB-36. 

Doplnkový geologický prieskum zabezpečila firma Ex-Želing s.r.o. Bratislava. Základovú 
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Tab.č.1 Geologické sondy 

pôdu v úrovni základovej škáry tvoria ílovité zeminy s nízkou až strednou plasticitou 

charakteru spraší, tuhej až pevnej konzistencie (F6-CI, CL), ktoré sú uložené na vrstve 

hlinitých pieskov. Hladina podzemnej vody do hĺbky 12,0 m pod terénom nebola zistená. 

 

Sonda VB-35 Sonda VB-36 
0.0. – 1.5 Íl s nízkou plasticitou, 

tmavohnedý, tuhý, humózny 
0.0 – 1.5 Íl s strednou plasticitou, 

tmavohnedý, humózny 
1.5 – 5.2 Íl so strednou plasticitou (spraš) 

žltohnedý, tuhý 
1.5 – 5.0 Íl so strednou plasticitou 

sivohnedý, tuhý 
5.2 – 9.3 Íl so strednou plasticitou, 

hnedosivý s prímesou bielych 
zrniečok, pevný 

5.0 – 8.8 Íl s nízkou plasticitou (spraš) 
hnedý, tuhý 

9.3 – 10.5 Piesok hlinitý, hrdzavohnedý, 
vlhký, s prímesou valúnov do 5 
cm 

8.8. – 9.4 Íl so strednou plasticitou, sivý, 
pevný 

10.5 - 12 Piesok s prímesou jemnozrnnej 
zeminy, žltohnedý, svetlý, vlhký 

9.4 – 10.1 Štrk s prímesou jemnozrnnej 
zeminy, vlhký, valúny do 8 cm 

  10.1 – 10.6 Íl so strednou plasticitou, 
okrovohnedý, tuhý 

10.6 – 11.5 Piesok hlinitý,okrovohnedý,  
vlhký Hladina podzemnej vody nebola narazená. 11.5 – 12.0 Piesok s prímesou jemnozrnnej 
zeminy, žltohnedý, vlhký 

 

 

Laboratórnymi rozbormi strednoplastických ílovitých zemín boli zistené nasledovné hodnoty: 

wL = 35.9 – 40.3% IP = 16.0 – 19.6 IC = 0.81 – 0.83  

 

Projekt 

Mostný objekt leží v šírej trati v zastávke Báhoň. Železničná trať na mostnom objekte je 

dvojkoľajná s osovou vzdialenosťou koľají 4.10 m, smerovo je vedená v smerovom oblúku 

s polomerom R1=1429.1 m v koľaji č. 1 a R2=1425.0 m v koľaji č. 2, výškovo stúpa 2.762‰. 

Koľaje na moste bezstykové. Železničná trať je elektrifikovaná so striedavým trakčným 

vedením 25 kV/50 Hz. 

 Šírkové usporiadanie cesty pod mostom zodpovedá usporiadaniu miestnej 

komunikácie M 8/50 s obojstranným chodníkom. Komunikácia pod mostom je vedená 

smerovo v priamej a čiastočne v prechodnici, výškovo v zakružovacom oblúku R=400 m so 

sklonom dotyčníc –9.0% a +8.0%. 



 

Obr.č.1 Pozdĺžny rez  

Na moste sú 2 koľaje, dĺžka premostenia 12.150 m, dĺžka mosta 17.550 m, rozpätie 13.5 m, 

šikmosť nosnej konštrukcie 90.0°, šikmosť spodnej stavby 82.23°. Celková šírka mosta 

10.800 m. Voľná výška nad premosťovanou komunikáciou je 4.685 m, 

 Nosná konštrukcia mosta je dosková so zabetónovanými zvarovanými nosníkmi 

IP 800 dĺžky 14.0 m. Hrúbka dosiek v najvyššom bode je 1030 mm a pozdĺžny spád dosiek je 

2.0%. Dosky sú z betónu B 400. Ložiská tvoria koľajnice zabetónované do úložných prahov 

masívnych opôr. Nosné dosky sú vybetónované na mieste počas výluk príslušnej koľaje. 

 Spodnú stavbu tvoria dve gravitačné opory, ktoré sú založené plošne na stĺpoch 

z tryskovej injektáže priemeru 0.8m. Pod každou oporou bolo navrhnutých 16 stĺpov 

s ukončením v únosnejších vrstvách z ílovitého piesku a štrku s prímesou jemnozrnnej 

zeminy, ktoré sa nachádzajú v hĺbke cca. 4.0 až 6.0 m pod základovou škárou.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvôli požiadavke ŽSR na zabezpečeniu prevádzky na železničnej trati počas výstavby   bolo 

nutné vložiť do  oboch koľají dočasné želeničné mostné provizória dĺžky 22 m. Opory 

dočasného mosta tvorili kotvené steny z tryskovej injektáže. Pre kotvenie stien boli navrhnuté 

predpäté dvojlanové dočasné zemné kotvy s predpínacou silou 160 kN. Dĺžka kotiev 14.4 m, 

dĺžka koreňa kotvy 5.0 m a priemerom vrtu  140 mm. Samotné kotvenie sa vykonáva 

pri postupnom hĺbení stavebnej jamy. Vzájomná vzdialenosť kotiev je 2.0 m. 

 

Trysková 
injektáž 

Definitívne 
opory 

Mostné 
provizórium 



 

Tab.č.2 Vstupné údaje pre program Plaxis 

Modelovanie v Plaxise 

Pre prvý výpočet v rámci spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie bol použitý 

„Mohr – Coulomb model“ (MC). Po získaní ďalších laboratórnych skúšok z doplnkového 

prieskumu bolo možné vo vykonávacích projektoch použiť pre výpočet vhodnejši „Hardening 

– Soil model“(HS), pri ktorom zvyšovaním tlaku narastá tuhosť podložia. Výpočet bol 

rozdelený do 12 fáz, z čoho 10 fáz boli stavebné postupy a 2 fázy tvorili výpočty stability. 

 
 Koľaj.lôžko F6 – Cl  tuhý G4 - GF S4 - SM F6 – Clpevný 
Typ Drained Undrained Drained Drained Undrained 
γ dry        [kN/m3] 20 21 19 18 21 
γ wet        [kN/m3] 20.5 22 20 19 21.5 
kx             [m/day] 1 0.01 0.1 0.1 0.001 
ky             [m/day] 1 0.01 0.1 0.1 0.001 
E50

ref     [kN/m2] 80000 3000 60000 13000 6000 
Eoed

ref   [kN/m2] 99889 5273 76705 13000 9629 
Eur

ref     [kN/m2] 240000 9000 180000 39000 18000 
cref         [kN/m2] 1 15 1 10 12 
φ         [o] 36 21 32 28 17 
ψ         [o] 6 0 2 0 0 
νur       [-] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
pref         [kN/m2] 100 100 100 100 100 
Power  [-] 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
K0

nc 0.412 0.593 0.470 0.531 0.708 
cincr 0 1 0 0 2 
yref 0 1 0 0 1 

 
 

 

Pre stanovenie počiatočného napäťového stavu bola použitá metóda „Gravity loading“. 

Pôvodne bolo vo výpočte predpokladané osadenie 2 radov dočasných predpätých lanových 

kotiev.  Výsledné deformácie steny však vykazovali zatláčanie steny z tryskovej injektáže do 

zeminy za rubom aj napriek tomu, že bola uvažovaná predpínacia sila len 80 kN/m. Ručný 

kontrolný výpočet grafickou metódou poukázal na možnosť použitia len jedného radu 

predpätých kotiev a opätovne prebehol výpočet v Plaxise so stanovením požadovanej 

predpínacej sily 160 kN na jednu kotvu pri vzdialenosti kotiev 2 m. Tento jeden rad kotiev 

bol neskôr vo fáze realizácie predmetom diskusie a doplňujúcich výpočtov ako zo strany 

dodávateľa prác, tak aj projektanta. Výrazne priaznivý vplyv na deformácie a stabilitu mali 

stĺpy tryskovej injektáže realizované v päte steny pre budúce základy opôr. Takýto vplyv sa 

pri ručnom výpočte dá ťažko vystihnúť.   



 

Tab.č.3 Výsledky skúšok v prostom tlaku (prof.Matys, 2005) 

Obr.č.2 Vodorovné deformácie Obr.č.3 Priebeh šmykových plôch 

Obr.č.4 Realizácia tryskovej injektáže v 
koľajisku 

 

 

 

Realizácia stavby 

Pred zahájením realizácie navrhol dodávateľ prác firma Keller špeciálne zakladanie, 

zmenšenie počtu stĺpov 

tryskovej injektáže 

a zväčšenie ich 

priemeru na 2 m.  

Únosnosť injektovanej 

zeminy sa dokladovala 

odberom vzoriek zo 

skúšobného stĺpa 

tryskovej injektáže 

ešte pred položením mostných 

provizórií. Vzorca č.3 bola odobraná 

z hĺbky cca 3m, kde sa nachádzali čisté 

spraše. Vzorka č.4 bola odobraná 

z hornej časti, kde bol väčší obsah hlín.  

Ako prvá sa vykonala injektáž stien 

z úrovne temena koľaje a to bez 

demontáže koľajového roštu pri 

napäťovej výluke. Vŕtalo sa v štyroch 

krátkodobých výlukách medzi podvaly. 

Takýto spôsob veľmi urýchlil postup 

Vzorka č. 3 
Odber – skúška 

σσσσc 
(MPa) 

Vzorka č.4 
Odber – skúška 

σσσσc 
(MPa) 

1 :  1.3.05 – 22.3.2005 4,70 1 :  1.3.05 – 22.3.2005 1,80 
2 :  1.3.05 – 29.3.2005 5,30 2 :  1.3.05 – 29.3.2005 2,00 
3 :  1.3.05 – 29.3.2005 4,80 3 :  1.3.05 – 29.3.2005 2,65 
4 :  1.3.05 - 29.3.2005 5,10 4 :  1.3.05 – 29.3.2005 1,85 

  5 :  1.3.05 – 29.3.2005 2,50 
Priemerná hodnota σc 
(MPa): po 21 dňoch až 
28 dňoch tvrdnutia 

4,975 
Priemerná hodnota σc 
(MPa): po 21 dňoch až 
28 dňoch tvrdnutia 

2,15 



 

Obr.č.5  Pohľad do 
stavebnej jamy pri 
realizácii základov 

výstavby. Po dokončení injektáže bola vykonaná kontrola geometrie koľaje, ktorá ukázala , že 

nie je potrebné vykonať smerovú a výškovú úpravu koľaje v priľahlých traťových úsekoch.  

Postupne vo výluke vlakovej dopravy sa 28 dní od realizácie tryskovej injektáže začalo 

v koľaji č.2 s demontážou koľaje a odkopom po vrch tryskovej injektáže, kde sa odbúralo 

predpísaných 20 cm. Na takto upravený povrch bol položený jeden rad cestných 

panelov, postavená drevená podvalová rovnanina a položené mostné provizórium. Rovako sa 

postupovalo v prvej koľaji. Už za premávky vlakov po dočasnom moste boli vykonané 

výpopy cca 1 m pod úroveň projektovaných kotiev, zhotovené vrty a korene kotiev. 

Dodávateľ prác pre prípad potreby dodatočného predpínania osadil namiesto projektovaných 

dvojlanových kotiev trojlanové. Priebežne sa pokračovalo vo výkopoch a po 2 až 3 týždňoch 

boli predopnuté kotvy na projektovanú silu 160 kN.  

 
 

Merania 

Vzhľadom na diskusiu okolo počtu radov predpätých kotiev bolo dohodnuté s investorom 

meranie deformácii steny z tryskovej injektáže. Zamerané boli všetky hlavy predpätých kotiev 

a v polovičnej výške medzi najnižšou hranou výkopu a úrovňou kotiev boli osadené na každej 

opore po 3 meracie body. Zároveň bolo dohodnuté častejšie sledovanie stavu stien, a to nielen 

z pohľadu deformácií , ale aj  lokálneho stavu tryskovej injektáže pod  cestnými panelmi. 

Skutočnosť v priebehu prác bola taká, že bolo vykonané len nulté meranie. Steny 

nevykazovali ani náznak deformácie, nebol zistený žiadny nepriaznivý vplyv na koľaj pri 

prejazdoch vlakov.  Z uvedeného dôvodu investor ďalšie merania neobjednal. 



 

Obr.č.6 Pohľad na 
kotvenú stenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

- Nepotvrdili sa obavy z rozrušenia časti tryskovej injektáže tesne pod uložením 

mostného provizória od dynamického pôsobenia pri prejazde vlakov, neboli zistené 

trhliny ani drvenie. Drevená podvalová rovnanina mala dosatočný tlmiaci účinok. 

- Steny tryskovej injektáže boli po celú dobu stabilné, nebolo potrebné využiť rezervy 

pre dodatočné dopnutie kotiev. 

- Metódou tryskovej injektáže bola urýchlená výstavba, realizácia bola bezproblémová, 

ani pri použití ťažkého stroja nedošlo k narušeniu koľajového zvršku alebo iného 

železničného zariadenia. Jediným negatívom bolo čiastočné zanesenie koľajového 

kameniva injektážnou maltou. Avšak z pohľadu definitívneho stavu to nebol problém, 

pretože po vybudovaní mosta bolo koľajové kamenivo vymenené na celom traťovom 

úseku za nové. 

- Technológia výstavby je cenovo zrovnateľná so zdanlivo lacnejšími varianatmi 

výstavby.  Treba však zobrať do úvahy všetky dopady na železničné zariadenia 

(trakčné vedenie, zabezpečovacie zariadenia, demontáž a opätovná montáž žel.zvršku 

a spodku, úpravy odvodňovacieho systému).  

 


