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HUTNÍCÍ INJEKTÁŽE – COMPACTION GROUTING 
 

Anotace 

Compaction of ground based on grouting technology is briefly brought to the attention. The 

principles of the method are highlighted. The key features of compaction grouting are 

discussed focusing the grouting material requisition, the grouting procedure and also final 

effects. 

 

Úvod 

Injektování horninového prostředí je jedna z mnoha technologií úpravy vlastností 

horninového prostředí, která se běžně úspěšně používá řadu desítek let. Tato technologie za 

dobu svého používáni prošla mnohostranným vývojem - injektážní média a technologie 

injektování (injektážní prostředky) a je dnes rozvinuta do mnoha variant. Proces injektování 

horninového prostředí, tj. způsob podávání injektážního média do horninového prostředí a 

šíření injektážního média horninovým prostředím (póry, trhlinami), je velmi komplikovaným 

dějem, determinovaným vlastnostmi horninového prostředí a do určité míry ovlivnitelným 

volbou injektážních prostředků. Následkem injektováním v horninovém prostředí dochází k 

řadě změn v jeho vlastnostech, které jsou příčinnou změny v jeho chování. 

 

Princip hutnící injektáže 

Obecnou a na první pohled zcela patrnou změnou je, že po injektování v horninovém 

prostředí nastane částečné, nebo úplné zaplnění všech nebo jen některých dutin, pórů, trhlin 

ap., injektážním médiem. Tato změna se promítá do pevnostních, přetvárných a 

hydraulických vlastností horninového prostředí. Zaplnění dutin, pórů a trhlin materiálem, 

který pevně navzájem váže jednotlivé části horninového prostředí vysvětluje a je základem 

zpevňovací injektáže. Vyplnění dutin, pórů a trhlin materiálem rovněž znesnadňuje, nebo 

zcela zabraňuje proudění kapalných a plynných médií prostředím – těsnící injektáže. 

Výše uvedený pohled na injektování horninového prostředí pouze jako na zaplňování 

jeho dutin, pórů a trhlin je poněkud zjednodušen. Všímá si pouze výsledku jednoho z mnoha 



možných jevů (stav zaplnění dutin, pórů a trhlin), které jsou neoddělitelně spjaty s procesem 

injektování. 

K dalším jevům, které vždy doprovázejí injektování, náleží: 

− injektážní médium je podáváno do prostředí v tekuté formě pod tlakem 

− injektážní médium proudí prostředím určitou rychlostí 

− injektováním může způsobit změnu (zvětšit) v proinjelktované objemu póru, 

které pak budou následně zaplněny injektážním médiem 

− po ukončení podávání injektážního média, se tlak injektážního média, při jeho 

tuhnutí a tvrdnutí, transformuje do jeho pevné fáze 

− kapalné medium tuhne a posléze tvrdne, proměňuje se v pevný materiál, tato 

proměna je  složitým fyzikálně chemickým dějem  

− napětí, vzniklá v proinjektované oblasti během podávání, proudění, tuhnutí a 

tvrdnutí injektážního média, se dále přenáší na okolní části horninového 

prostředí. 

 

Během fáze podávání injektážního média působí na částice horninového prostředí jak 

injetážní tlak (pórový tlak), tak hydrodynamický tlak proudícího injektážního média. V jejich 

důsledku nastává objemová expanze proinjektované oblasti. Volné malé částice horninového 

prostředí jsou unášeny ve směru pohybu média. Stav objemové expanze se může ještě 

prohloubit, pokud proces tuhnutí a tvrdnutí injektážního média je spojeno se změnou - 

přírůstkem objemu. Prostředí vně injektované oblasti je vystaveno působení objemové 

expanze proinjektované oblasti. Definitivním ztvrdnutím injektážního média se proces 

expanze zastavuje a vzniklý napěťový stav v horninovém prostředí jak v proinjektované, tak 

okolní neproinjektované části, trvale konzervuje. 

Významným důsledkem objemové expanze je, že účinky injektováni nejsou omezeny 

jen na oblast, kde je fyzicky přítomna  injektážní hmota, ale zasahují a určitou formou působí 

i mimo tuto oblast. Výše uvedené skutečnosti jsou východiskem pro tzv. hutnící injektáž – 

compaction grouting, při které je horninové prostředí, obklopující proinjetovanou zónu, 

hutněno. Objemové změny rovněž charakterizují i tzv. kompenzační injektáž. Oba typy 

injektáží, hutnící i kompenzační, způsobují objemovou změnu v horninovém prostředí. Oba 

typy injektáží se však navzájem odlišují v účelu objemové změny a způsobu, jakým je této 

změny dosaženo. 



Účelem kompenzační injektáže je buďto vyplnit volné dutiny v horninovém prostředí, 

nebo nahrazení ztráty objemu horninového prostředí. Injektáží se v horninovém prostředí 

vytváří umělé těleso, tvořené převážně injektážní hmotou, která vyplňuje dutiny nebo 

nahrazuje již ztracený objem. V případě náhrady objemu má toto těleso zpravidla tvar 

ztraceného objemu, např. polštář, čočka, plomba, ap.. 

Hutnící injektáž má za cíl hutnit prostředí, nikoliv nahrazovat ztrátu nebo vyplňovat 

volné dutiny v horninovém prostředí. Rovněž se zde předpokládá komplexnější vzájemná 

součinnost injektážní hmoty a horninového prostředí. 

 

Současný stav 

 Hutnící injektáž je technologie úpravy použitelná v následujících typech horninového 

prostředí : 

− nesoudržné nakypřené štěrkovité a písčité zeminy nad i pod hladinou vody 

− nakypřené nenasycené jemnozrné zeminy o nízké soudržnosti 

− zeminy ohrožené ztekucením 

− zeminy ohrožené zhroucením 

− krasové horniny 

− horniny antropogeního původu (navážky, ap.) 

 

Z pohledu požadavků a účelu provádění hutnění horninového prostředí je technologie 

hutnící injektáže vhodná v situacích: 

− při hutnění horninového prostředí v něm nesmí nastat negativní objemové změny 

(pokles objemu) 

− horninové prostředí nesmí být vystaveno seismickým účinkům 

− je vyžadována přesná lokalizace hutnícího zásahu 

− možnost hutnění opakovat 

 

Běžné metody hutnění založené na mechanických principech (např. vibrační hutnění, ap.) tyto 

požadavky nesplňují. 

Metodu hutnící injektáže je možno použít všude, kde lze nasadit zařízení 

k injektování. 

Hlaví rozdíl mezi hutnící injektáží a injektážemi zpevňující, těsnící, ale také  

tryskovou injektáží, usilujících o dosažení maximálního dosahu proniku injektážního média a 



vytvoření souvislé proinjektované oblasti v horninovém prostředí je, že hutnící injektáž 

jmenovaná hlediska neklade hlaví důraz. Volba injektážních prostředků tj. média a 

technologie podávání je určována potřebou dosažení řízené maximální objemové expanze 

proinjektované oblasti horninového prostředí, a nikoliv potřebou vytvoření souvislé 

proinjektované zóny.  

 Dosažení řízené maximální expanze proinjektované horninové oblasti je podmíněno 

následujícími činiteli: 

− vlastnostmi injektážní hmoty 

− technologií podávání 

 

Nejvhodnější injektážní hmotou (médium), pro hutnící injektáže, jsou Binghamovy 

kapaliny (suspenze). Mají dostatečnou prostupnost horninovým prostředím a zároveň, díky 

jejich vyšší viskozitě, jejich dosah v horninovém prostředí je limitován a obojí je v souladu 

požadavky hutnící injektáže. Nedochází u nich k nadměrnému rozšíření nebo nehrozí 

nebezpečí nekontrolovaných úniků injektážní hmoty v horninovém prostředí. Vyšší hodnoty 

viskozity rovněž znamenají i větší tření mezi injektážní hmotou a částmi horninového 

prostředí. Tato skutečnost je zásadní pro expanzní efekt, který je vytvářen tlakem a 

prouděním injektážního média. Vyšší hodnoty tření vliv tlaku a proudění injektážního média 

zvyšují. Vhodné jsou injekážní hmoty připravené ze směsi jemného písku, cementu (popř. 

popílku), přísad (plastifikátorů) a vody. Konzistence podávané injektážní směsi nesmí být 

vyšší než odpovídá cca 7,5 cm (3″�� sednutí hustoměrného kužele. Pokud by byla směs 

tekutější nedosáhlo by se optimálního expanzního efektu. 

 Injektážní technologie čerpadla, ventily, hadice, injektážní vrt, injektážní jehla, 

přístroje k monitorování průběhu a parametrů injektážního procesu musí odpovídat charakteru 

injektážní hmoty. Injektážní tlak media v bodu vstupu do prostředí má dosahovat hodnoty cca 

8 MPa. Podávání injektážní hmoty s ohledem na její charakter (suspenze) musí být plynulé. 

Poklesy injektážního tlaku, kolísání dodávaného množství nebo dočasné přerušení podávání 

injektážní hmoty mohou způsobit zastavení jejího proudění horninovým prostředím. 

V případě suspenzí, nelze proudění znovu obnovit. Významnou úlohu na expanzním efektu 

mají dále průměr injektážního vrtu a rychlost podávání injektážní hmoty. Větší průměr 

znamená výraznější efekt. Velikost průměru injektážního vrtu souvisí s množstvím – rychlostí 

podávání injektážní hmoty. I zde platí, rychlejší podávání znamená intenzivnější expanzní 



efekt. Na druhé straně, neúměrné zvyšování těchto parametrů může způsobit změnu 

charakteru injektování a hutnící injektáž přejde v injektáž kompenzační. 

 

Výsledkem hutnící injektáže je několik efektů, které jsou mezi sebou navzájem provázány. 

Prvým efektem je zhutnění neproinjektovaných oblastí horninového prostředí, které se 

nacházejí v okolí a mezi injektovanými zónami. Druhým efektem je, že v injektované zóně je 

horninové prostředí materiálově změněno, nesoudržný málo stabilní materiál se stává 

soudržným. Třetím efektem je změna stavu napětí. V neproinjektovaných oblastech 

horninového prostředí, se zvýší hodnoty kontaktních napětí mezi částicemi horninového 

prostředí , což se projevují společně se zhutněním na vzrůstu vrcholové smykové pevnosti 

materiálu. V proinjektované zóně smyková pevnost je ovlivňována především soudržností a 

méně změnou stavu napětí. Pokud se provádí hutnění soustavou injektážních hutnících vrtů 

(systém několika proinjektovaných zón) pak vznikne v horninovém prostředí komplexní 

struktura – makro-geokompozit, jehož vlastnosti a chování již nelze jednoduše 

charakterizovat několika klasickými parametry, jak je to obvyklé u běžných materiálů (zemin, 

hornin). Obecně však lze přepokládat a praxe to potvrzuje, že se u takto upraveného prostředí 

zvýší jeho tuhost a stabilitní potenciál. 

 

Závěry 

 Injektování horninového prostředí je komplexním procesem, který přináší řadu efektů. 

Efekt zpevnění a utěsnění horninového prostředí jsou uplatňovaný nejčastěji Ostatní efekty 

jsou zpravidla jen konstatovány a jejich praktické využití méně obvyklé. Příčinou tohoto 

stavu je zatím nedostatečný stupeň jejich poznání. Rozvoj a prohloubení dalšího poznání i 

těchto efektů, rozšíří aplikační možnosti injektování a přispěje k vývoji nových způsobů 

řešení geotechnických problémů. Účelem článku bylo upozornit na jeden z mnoha efektů 

(hutnící efekt) injektování horninového prostředí a stručně rekapitulovat soudobé poznatky 

k tomuto tématu. 
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