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Abstract 

The paper presents on-going Kárahnjúkar 

Hydroelectrical Project on Iceland in complicated 

geological conditions. Total length of all these TBM 

and D&B tunnels is ca. 73 km. Water circulation 

with high water velocity occurs mainly along faults, 

dykes, joints and bedding planes, especially along 

the scoriaciaceous portions of the individual basalt 

layers. Fault zones are typically 0.5-2 m wide, 

characterized by sheared, crushed rock, with grain 

size distribution ranging from blocks down to clay. 

Extremely inflows of cold and hot water (+2º C ÷ 

+65º C) like 1 m3/sec at the face or 30 l/sec in one 

individual bore hole under pressure up to ca. 20 bars 

have been treated by grouting. Different methods for 

pre and post grouting have been developed and 

evaluated as well as types of packers suitable for 

high water pressure. Cement based grouts with 

different accelerators, fill materials and resins like 

polyurethanes and urea-silicates have been applied 

for rock stability, sealing of cracks and cavern 

filling. Risk assessment for freezing and self ignition 

of grouts and impact on environment is studied. 

 

1.1 General description of the project  

Landsvirkjun - the national electric power company 

of Iceland - is building the Kárahnjúkar 

Hydroelectric Project in eastern Iceland. Two glacial  

Abstrakt 

Příspěvek popisuje zkušenosti 

z probíhající stavby hydroelektrárny 

Kárahnjúkar na Islandu, která 

probíhá ve složitých geologických 

podmínkách. Celkem se tady razí 

tunely v délce 73 km – některé 

pomocí trhacích prací, některé 

s TBM. 

Režim podzemních vod je dán 

především existencí poruch, puklin, 

styčných ploch a sledem vrstev, 

především podél četných vrstev 

čediče. Poruchové zóny jsou 

obvykle široké 0,5 – 2 m a jsou 

vyplněny úlomky hornin o velmi 

různorodé velikosti – od celých 

bloků až k jílovitým částicím. 

Extrémní přítoky studené a horké 

vody (+2° C + 65° C), a to až 1 m3/s 

na čelbě anebo 30 l/s v jednom vrtu 

při tlaku 20 bar bylo nutné zvládat 

pomocí injektáže. 

Za tím účelem byly vyvinuty různé 

metody injektáže, předinjektáže i 

doinjektáže a stejně tak i různé typy 

obturátorů pro vysoký tlak vody. 

Jako injekční materiál byly použity 



 

river systems will be dammed and channeled 

through a series of tunnels into a 690 MW 

underground powerhouse. The Project has a total of 

73 km of tunnels to be excavated of which most 

have been completed. From three access adits, three 

large diameter (7.2 m to 7.6 m), main-beam, gripper-

type, Robbins Tunnel Boring Machines (TBMs) are 

being used to complete 50-km of the waterway 

tunnel. Using the TBMs was a first in Iceland to 

excavate the complex Icelandic basalt formations, 

which consist of inclined layers of hard basaltic 

flows with weaker scoriaceous and sedimentary 

interbeds. Faults, fissures and dykes that frequently 

cross the lava flows posed both geologic and 

hydrogeologic difficulties to the TBM tunneling.    

 

1.2 Geological Conditions      

The Headrace Tunnel, located between 100 m and 

200 m below the ground surface, passes through 

sequences of shallow-dipping basalt flows. The 

bedrock was formed during the last 0.1 to 10 million 

years and consists of a lava pile almost 3 km thick. 

Scoria are normally found at the top and bottom of 

each basaltic flow, forming the contact zone to 

layers of glacial sedimentary rock which developed 

in between volcanic eruptions. Each basalt lava is 

divided into three parts: top scoria (10-30% of the 

thickness, dense crystalline middle part (65-85% of 

the thickness) – tholeiitic or olivine and bottom 

scoria (5-10% of the thickness). Then thin 

sedimentary layers between lava flow (typically 0.1 

m to 1 m) are common. The lithology generally dips 

at 3 to 5° towards the west. The water table is  

materiály na bázi cementu, výplňové 

hmoty, pryskyřice na bázi 

polyuretanů či urea-silikátů. 

Analyzovány byly i rizika zmrazení 

či naopak samovznícení injekčních 

materiálů. 

 

1.1  Celkový popis projektu 

Národní islandská společnost 

Landsvirkjun staví na východě 

Islandu vodní elektrárnu 

Kárahnjúkar. Ta přehradí dva 

ledovcové říční systémy a propojí je 

sérií tunelů do podzemní elektrárny 

o kapacitě 690 MW. Většina z 73 

km tunelů je již realizována. K tomu 

se v délce 50 km používají tři 

plnoprofilové razící stroje TBM 

značky Robbins o průměrech 7,2 až 

7,6 m. Bylo to poprvé, kdy se na 

Islandu použilo TBM pro ražbu 

v čedičových souvrstvích, které se 

skládají z nakloněných vrstev velmi 

tvrdých čedičů se struskovitými 

proplástky. Tunelování pomocí 

TBM bylo komplikováno sériemi 

poruch a trhlin, které velmi často 

protínají vrstvy ztuhlé lávy. 

 

1.2 Geologické poměry 

Hlavní tunel je umístěn do hloubky 

100 až 200 m pod povrchem a  

prochází sérií mělkých výlevů  



 

generally close to the surface and above the 

Headrace Tunnel. Precipitation in the Icelandic 

Highlands is generally low, but the melting of the 

glacier causes a variation in the natural ground water 

level. The scoria is characterized by its highly 

chaotic nature. Two relatively dense sub-vertical 

fault, fissure and dyke systems are apparent striking 

in a northerly direction. The typical observed 

spacing of the faults is 200-250 m downstream of 

Adit 2 (the middle part of HRT). Fault zones are 

typically 0.5-2 m wide, characterized by sheared, 

crushed rock, with grain size distribution ranging 

from blocks down to clay. In some faults, the coarse 

grained crushed material is well cemented by fines, 

whereas in others the crushed material is weathered 

and loose.   

Wider faults with thickness exceeding 10 m have 

been considered probable along the Headrace tunnel, 

especially within sediments where the effects of 

shearing is likely to be much more severe than in the 

basalts. Faults are likely to act as main drains within 

the lava pile. Heavy water inflow into the tunnel is 

likely, at least in some of the faults. Sub-vertical 

dykes cross through the lava pile. Typical thickness 

of dykes ranges between 3-5 m. Their thickness may 

reach 10-20 m. Dykes are usually sub-vertical and 

highly jointed.       

The joints, fissures and faults provide a major 

pathway for ground water seepage, along with the 

contact zones of the geological strata, and give rise 

to the risk of potentially high and sudden water 

inflow during excavation. The water table close to 

surface level could result in hydraulic pressures of 

potentially 20 bars at tunnel horizon with infinite  

čediče lávového původu. Tato 

formace se utvářela posledních 0,1 

až 10 milionů let a skládá se z vrstvy 

lávy až 3 km mocné. V nadloží i 

podloží každého čedičového výlevu 

se vyskytuje struska a představuje 

tak kontakt s vrstvami glaciálních 

sedimentů, které se utvářely mezi 

jednotlivými sopečnými erupcemi. 

Každá vrstva čedičové lávy se 

skládá  ze tří částí: svrchní struska – 

10 až 30% mocnosti, hutné jádro – 

65 – 85 % mocnosti, a spodní 

struska – 5 – 10 % celkové 

mocnosti. Mezilehlé vrstvy 

sedimentů jsou obvykle mocné 0,1 

až 1 m. Litologicky vrstvy klesají 3 

až 5 stupňů směrem k západu. 

Hladina podzemní vody se nachází 

těsně pod povrchem a vždy nad 

úrovní tunelu. V té oblasti sice 

nejsou četné srážky, ale tání ledovce 

způsobuje značnou saturaci 

podzemní vody. Vrstvy strusky jsou 

velmi chaotické. Vyskytují se dva 

významné poruchové systémy, 

částečně vertikálně uložené a 

orientované na sever, rovnoběžně od 

sebe ve vzdálenosti 200 – 250 m. 

Jednotlivé pukliny mají šířku 0,5 až 

2 m a jsou vyplněny úlomky o 

proměnlivých rozměrech – od bloků 

hornin až po jílovité částice. 

V některých puklinách je rozlámaný  



 

recharges from the various streams and lakes in the 

Project area. The seasonal melting of the glacier has 

been expected to result in a time-dependent variation 

of the natural water table and potentially variable 

inflows into the tunnel over time. 

 

1.3 Grouting procedures planned 

According to Technical Specification grouting 

operations may include contact grouting at the 

pressure up to 3 bars to fill voids between concrete 

and rock, consolidation grouting at the pressure up 

to 6 bars in zones of sheared and disturbed material 

or of high water inflow and final grouting of 

temporary drainage holes. The diameter of drill 

holes should be for grouting, exploration, drainage 

and rock bolting 38 to 76 mm. 

The cement grouts based on Icelandic Standard 

Portland cement with Blaine 4600cm2/g or micro 

cement up to Blaine 9000 cm2/g with addition of 

admixtures (optionally sand and silica fume) has to 

be the basic materials (w/c = 1.0 – 0.45).     

Two types of super-plasticiser admixtures were 

tested: Degussa MAC Rheosoil GI and Sika 

ViscoCrete 3060 IS – finally the second has been 

chosen. Grouting as single-stage, multi-stage 

(ascending or descending) has been planned. 

Chemical grouts (properly resins) like polyurethanes 

and epoxy (???) may be required for the 

consolidation of sheared or disturbed rock, loose 

materials and for controlling against water inflow.  

 

 

 

materiál zpevněn sekundární 

cementací, v některých je zcela 

nesoudržný. Byly lokalizovány i 

mocnější poruchy – přes 10 m – 

které mohou být zejména 

v sedimentárních horninách značně 

nebezpečné. Poruchy účinkují jako 

hlavní kolektory podzemní vody. 

Minimálně v některých z nich se 

vyskytují extrémní přítoky to tunelu. 

Většinou jsou částečně vertikálně 

uložené a vzájemně propojené. 

Všechny tyto poruchy, pukliny a 

puklinové systémy představují 

hlavní kolektory podzemních vod a 

společně s kontaktními zónami 

jednotlivých formací znamenají  

riziko náhlých průvalů vod 

v průběhu podzemních prací. 

Hydraulický tlak této podzemní 

vody, vzhledem k vysoké hladině, 

může být až 20 bar. Sezónní 

charakter napájení podzemních vod 

v období tání ledovců může 

znamenat dočasné hromadění této 

vody v podzemí a její nenadálé 

výrony. 

 

1.3 Navrhované injektáže 

Podle technické specifikace se měla 

provádět kontaktní tamponáž 

v tlacích 3 bar, konsolidační injektáž 

do 6 bar v poruchových zónách a 

dále injektáž dočasných  



 

1.4 Examples of pre grouting operations 

performed at the beginning 

Following initial and continuously good 

performances of 150 m/week in the upstream 

direction, TBM3 stopped for the first time on 

January 15, 2005 to carry out pre-grouting to reduce 

water inflow. Over the following six months (or 

1.500 m), the more permeable Móberg geology (a 

generic Icelandic term for lava flows and pyroclastic 

rocks that were formed under water or glaciers) 

being intersected required extensive pre-grouting. 

The typical grouting umbrellas consisting of were 

drilled and water-cement grout (generally 1:1 to 1:2) 

injected at water pressures of up to 15 bars and at 

water temperatures between +2°C ÷ +4° C. At the 

end of April 2005, TBM2 was driving upstream 

from Adit 2 and encountered a set of three major 

fault zones over a 50 m tunnel length resulting in 

stoppages and very littleprogress for six months 

between May 2005 and October 2005. Up to this 

time the TBM had performed well and had 

excavated 5.000 m in 8 months without major 

problems and with production figures of more than 

200 m/week in generally good rock conditions.  

By the end of April 2005, at Chainage 19+640, the 

conditions started to deteriorate rapidly and support 

with steel arches began to be installed. The ground 

was particularly blocky with clay infilling in joints 

and needed immediate shotcrete application behind 

the cutter head. The excavation was advanced with 

steel arch spacing reduced to 0.4 m, steel lagging 

behind the ribs in the crown and side walls and steel 

spilling ahead of the face. In the first week of May 

2005 the first void became visible behind the cutter  

odvodňovacích vrtů. Průměry 

injekčních vrtů měly být 38 až 76 

mm. Hlavním injekčním médiem 

měl být standardní islandský 

Portlandský cement s obsahem 

částic 4600 cm2/g nebo mikrocement 

9000 cm2/g a s obsahem dalších 

příměsí. (vodní součinitel w / c = 1.0 

– 0,45). Zkoušely se dva typy 

plastifikátorů: Degussa MAC 

Rheosoil GI a Sika ViscoCrete 3060 

IS – vybrán byl ten druhý. Injektáž 

měla probíhat v jednom či více 

krocích. V poruchových zónách a 

v místech s přítoky vod se měly 

používat materiály na bázi 

polyuretanů a epoxidů. 

 

1.4 Příklady předinjektáží 

z počátků stavby 

15. února 2005, po úspěšných 

úvodních postupech dovrchní ražby 

150 m za týden, se stroj TBM 

poprvé zastavil, aby mohla být 

provedena předinjektáž za účelem 

snížení přítoků vod. V následujících 

šesti měsících ( nebo 1500 m ražby) 

procházel stroj více propustnou 

geologií Móbergu (termín pro 

lávové vrstvy a pyroklastika, která 

se formovala pod vodou či pod 

ledovci) a tato předinjektáž se 

musela provádět velmi extensivně. 

head, and ground loss at the crown 



 

continued and for which the spiling measures were 

no longer adequate. Rapid reacting polyurethane 

foam was then promptly used for stabilizing the 

area. At Chainage 19+620, when a sudden 150 l/s 

inflow of groundwater exacerbated the situation by 

causing more ground loss, the cutter head rotation 

was temporarily lost. After removal of the 

previously installed steel arches, the TBM was 

reversed 10 m back. The front of the cutter head was 

protected with timber planks and polythene sheeting 

and a concrete plug installed to stabilize the fault 

zone.    

By the third week of May 2005, 620 m3 of concrete 

had been used to fill about 80% of the void ahead. 

However, wash out of the concrete by the ingress of 

water was very severe and, despite not having filled 

the critical roof section, the concreting operation 

was suspended. Drainage relief holes were drilled 

and polyurethane foam was used to seal off the 

water influx and to enable the resumption of 

concrete backfilling and further concrete 

backfill/grouting operations were attempted from the 

TBM in order to consolidate an area above the cutter 

head. In the first week of June 2005, the TBM 

started re-excavation through the concrete plug 

reaching Chainage19+614 by the middle of June 

2005. Additional core drilling indicated a further and 

wider fault zone lying ahead between Chainage 

19+610 and 19+600. Initially, drilling for pre-

grouting and consolidation ahead of the face was 

attempted using self-drilling, injectable anchors, but 

the attempts were limited by the poor rock 

conditions and material wash out. Finally, the TBM 

was cautiously advanced with steel arches at close 

Typické injekční deštníky byly 

tvořeny cementovou suspensí (1 : 1 

až 1 : 2) injektovanou pod tlakem do 

15 bar při teplotách vody + 2° C až 

4° C. Koncem dubna byl nasazen 

druhý TBM v úpadním směru a 

procházel sérií tří poruchových zón 

o mocnosti přes 50 m, což vedlo 

k nízkým postupům až do října 

2005. Od té doby se postupy výrazně 

zlepšily a dosáhly 5000 m za 8 

měsíců, přičemž v dobrých 

podmínkách se dávalo až 200 m za 

týden. 

Koncem dubna 2005, ve staničení 

19+640, se podmínky zhoršily a 

bylo nutno používat ocelovou 

obloukovou výztuž. Horninové 

prostředí bylo zcela nesoudržné a 

bylo nutné aplikovat bezprostředně 

za řeznou hlavou stroje stříkaný 

beton. Ocelové oblouky se 

aplikovaly s roztečí 0,4 m s hnaným 

pažením před čelo ražby. V prvním 

květnovém týdnu byly nafárány 

dutiny, jejichž vyplňování si 

vyžádaly použití rychle reagující 

polyuretanové pěny k celkové 

stabilizaci prostředí. 

Ve staničení 19+620 se náhle 

objevily přítoky 150 l/s a stroj se 

zcela zastavil. Bylo nutno 

demontovat oblouky 10 m dozadu a 

couvat se strojem. Poruchová zóna  



 

spacing, steel lagging support, and pre-grouting at an 

average of 1 m/day.  On July 21, 2005, at Chainage 

19+597, when the cutter head had encountered 

partially competent rock at the face, the tunnel 

conveyor broke down and repair works 

neededalmost 2 days. The continued collapse of 

ground during this stoppage blocked the cutter head 

and again rotation was lost. Attempts to restore the 

rotation in-situ failed. Consolidation grouting 

operations, reversing the TBM with removal of short 

sections of steel arches, and attempts to restore the 

cutter head rotation continued throughout July and 

August 2005. Spiling and grouting through 90 mm 

diameter, 12 m long, steel pipes (System Bodex) 

were made. The TBM was eventually reversed to 

Chainage 19+612, the cutter head re-dressed and 

rotation restored. The TBM was then moved about 3 

m forward under umbrellas of self drilling bolts and 

pre-grouting and a second concrete bulkhead was 

constructed to allow backfilling of the void. 

In early October 2005, the void was backfilled to 3 

m above the crown level mainly using lightweight 

concrete with foaming agent. Subsequently re-

boring through the concrete plug commenced and 

the TBM advanced to the originally achieved face at 

Chainage 19+597. Normal TBM production could 

be resumed by the end of October 2005. 

 

1.5 Modifications in grouting  

The serious incidents showed clearly that continuous 

probe drilling and sampling or rotary-percussive 

drilling was required in the expected fault zones, as 

well as umbrella pre grouting. To decrease the 

interruptions time in excavation and due to was-out 

byla stabilizována výdřevou, hnanou 

výztuží a betonovou zátkou. Ve 

třetím květnovém týdnu bylo nutno 

zaplnit kavernu na čelběbetonem 

v objemu 620 m3. Nicméně 

docházelo k masivnímu vymývání 

betonu přitékající vodou, a proto 

byla betonáž zastavena. Přítoky vod 

byly pak omezovány odlehčovacími 

drenážními vrty a polyuretanovou 

pěnou, a teprve potom se 

pokračovalo s betonáží kaverny. 

TBM se znovu rozjel první červnový 

týden 2005 a po projetí 

zabetonované kaverny dosáhl 

uprostřed června staničení 19+614. 

Jádrové průzkumné vrty indikovaly 

další poruchové zóny mezi 

staničením 19+610 a 19+600. Ke 

konsolidaci se nejdříve používaly 

samozavrtávací injekční kotvy, ale 

v daných geologických podmínkách 

docházelo k vymývání jejich 

injektáží. TBM snížil postup na 1 m 

/ den, používala se ocelová 

oblouková výztuž ve velkých 

hustotách a důsledná předinjektáž. 

21. června, ve staničení 19+597, ve 

chvíli, kdy řezná hlava stroje 

dosáhla opět kompaktní horniny, 

došlo k poruše na pásu a ke zdržení 

asi 2 dny. V době opravy došlo 

k sevření stroje nesoudržným 

materiálem a k nemožnosti postupu.  



 

effect of cement grouts in heavy leaking chainages 

the option with 2-component polyurethane resin 

Degussa MEYCO MP355/A3 instead of cement 

mixes was commonly used. For filling cavities urea-

silicate resin Degussa MEYCO MP XP367 

Foamwas the option. For umbrella grouting were 

used home-made mechanical packers or inflatable 

Bimbar packers, occasionally casings. Drilling and 

grouting in collapsing rock strata was performed 

with self drilling rods Minova-Wiborex and MAI 

Atlas Copco.  

The Contractor preferred high progress of 

excavation and the fundamental demand of necessity 

of grouting in the case of one drill hole leaking more 

than 5 l/sec or 7 l/sec in two holes in combination 

was often ignored. The pre grouting operations had 

not always been succeeded or properly executed. 

More and more strongly leaking faults (like 100-150 

l/sec) were left to complete as post grouting during 

finishing works. 

 

1.6 Improvements in post grouting activities 

Several proposals had been presented to make more 

effective post grouting operations, especial in heavy 

leaking sections. Post grouting, even performed in 

proper way is always several times more time 

consuming and expensive due to larger grout volume 

required to get rock consolidated.     

Mechanical packers were replaced by inflatable 

packers Minova BVS 40 St (inside steel pipe) with 

extension pipes Ø 21 mm (in 2 m pieces extended to 

hit the leaking fault). Inflatable (very expensive) 

Bimbar packers often damaged (bended) during 

inserting then into long holes with huge leakages  

Pokusy obnovit rotaci a postup TBM 

trvaly až do srpna 2005 a vyžádaly si 

značné injekční práce a současné 

rozebírání ocelové výztuže a 

couvání stroje. Postup stroje byl 

znovu zahájen až ve staničení 

19+612 a po výměně valivých dlát 

na hlavě stroje. Po postupu 3 m byla 

provedena sekundární injektáž 

vzniklého volného prostoru. 

Začátkem října 2005 byla kaverna 

zaplněna 3 m nad korunu a to 

hubeným betonem s pěnovými 

přísadami. Teprve pak se obnovil 

plný postup TBM a bylo opět 

dosaženo původního staničení 

19+567. Normální pracovní rytmus 

TBM se obnovil až koncem října 

2005. 

 

1.5 Modifikace injekčních prací 

Tyto incidenty ukázaly nutnost 

využívat kontinuálního vrtání a 

injektování v poruchových zónách. 

Proto se místo cementových 

suspensí přešlo na 2-složkovou 

polyuretanovou pryskyřici Degussa 

Meyco MP 355/A3. Pro vyplňování 

kaveren se používala pěna Degussa 

Meyco MP XP367.  

Při injektážních deštnících se 

používaly obturátory vyráběné 

přesně do daných podmínek pod  



 

under pressure should be now used for Lungeon 

tests only. For extremely high pressure sets of 2 or 3 

inflatable packers Minova BVS 40 St to get better 

bond were implemented. Due to some problems with 

reactivity of polyurethanes on site (especial in cold 

water) with potential risk of pollution of ground 

water these resins have been replaced by Minova 

CarboPur WF and Minova CarboPur WFA. For 

cavity filling crispy and not durable urea-silicate 

resin from Degussa has been replaced by Minova 

WilkitFoam and Minova GeoFoam. Low rock and 

water temperature under +3º C almost around a year 

decreased the usage of cement mixes. Majority of 

post grouting campaigns were performed using PU.     

Following grouting activities have been finally 

provided:   

1. Pre grouting in TBM and D&B tunnels with 

ordinary cement grouts and polyurethane resins 

(even in extremely high water temperature like +65º 

C). 

2. Refilling of caverns as pre- and post grouting with 

urea-silicate foams. 

3. Post grouting for sealing and rock stability 

(consolidation grouting) with cement grouts (even 

accelerated), polyurethane resins and urea-silicate 

foams. 

4. Stopping of water under pressure of 20 bars in 

warm and very cold water (like +1º C). 

5. Curtain (ascending) grouting, consolidation- and 

contact grouting for concrete plugs in tunnels.  

6. Curtain (ascending) grouting, consolidation- and 

contact grouting for tunnel linings. 

7. Consolidation- and contact grouting for tunnel 

linings in fault areas (EGO sections). 

názvem „Bimbar“. Vrtání 

v poruchových zónách se provádělo 

stroji MAI Atlas Copco a tyčemi 

Minova-Wiborex. Zhotovitel často 

na úkor postupů ražby nedodržel 

potřebnou injektáž 5 až 7 l / s a 

předinjektážní práce tak často 

ztrácely efektivitu. Často se 

nechávaly místa průsaků a poruch na 

doinjektáž po skončení razících 

prací. 

 

1.6 Zlepšení v rámci doinjektování 

Doinjektování průsaků je často 

velký problém zabírající mnoho času 

a peněz. Zde se používalo obturátorů 

Minova BVS 40 St s trubkami o pr. 

21 mm, které byly nastavitelné na 2 

m. Nákladné obturátory typu Bimbar 

se už používaly jen pro tahové 

zkoušky. Pro extrémně vysoké tlaky 

se používaly sady obturátorů 

Minova BVS 40 St. Vzhledem 

k tomu, že polyuretanové pryskyřice 

mívaly občas problémy s reaktivitou, 

zejména ve studené vodě, byly tyto 

pryskyřice nahrazeny materiály 

Minova CarboPur WF a Minova 

CarboPur WFA. Málo stabilní 

ureasilikátové pryskyřice od 

Degussy byly nahrazeny  pěnami 

Minova WilkitFoam a Minova 

GeoFoam. Vzhledem k nízkým  



 

8. Low pressure grouting and refilling of voids 

behind shotcrete. 

9. Sealing of construction- and contraction joints 

with polyurethane resins in concrete linings. 

10. Concrete repairs in concrete linings in tunnels 

and dam galleries. 

11. Concrete repairs in concrete plugs with 

polyurethane resins. 

HRT is now in operation since October 2007. The 

whole project including Jökulsa Diversion Tunnel 

will be completed in 2008. 

 

3.0 Final comments 

In general cement based grouts remain the material 

of first choice for pressure grouting in tunnelling. 

This is due to low cost, availability, well 

documented properties, experience and 

environmental acceptability. The wide range of 

available chemical grouts and resins offers today a 

useful supplement to cement grouts, especially when 

tightness requirements are strict. Chemical grouts 

and resins can penetrate and seal cracks and very 

fine fissures that cement grouts will not enter. Even 

in hard rock formations like olivine basalt on Iceland 

high number of water bearing small cracks may in 

total produce substantial leakage. 

The another complication in Karahnjukar Hydro 

Power Project for successful grouting program is 

often the wide variety of joint filling materials 

like silt and clay that can be found. Such joint 

fillings tend to inhibit grout penetration and 

distribution. Very fine fill materials  

 (often unstable under high water pressure) are both 

partially penetrated, squeezed around by the proper  

teplotám jak hornin tak i podzemní 

vody, a to pod + 3° C, bylo 

redukováno použití cementů a více 

se využívaly i njektážní hmoty na 

bázi PU. Celkově se prováděly 

následující injekční činnosti:  

1. Injektáž předpolí ražby, jak u 

TBM tak i NRTM pomocí běžných 

cementů a polyuretanových 

pryskyřic ( i v extrémních teplotách 

+65° C) 

2. Vyplňování kaveren pomocí urea-

silikátových pěn 

3.Doinjektáž pomocí cementů, 

polyuretanů i ureasilikátů 

4.Těsnící injektáž proti teplé i 

studené vodě do tlaku 20 bar 

5. Plošná konsolidační a kontaktní 

injektáž 

6. Tamponáž za definitivní ostění 

tunelu 

7. Kontaktní injektáž za ostění 

v místech poruchových zón. 

8. Sekundární zaplňování kaveren za 

primárním ostěním 

9. Těsnící injektáž za definitivní 

ostění 

10. Zpevňující injektáž do 

definitivního betonového ostění 

tunelů a chodeb v hrázích 

11. Zpevňující injektáž do 

betonových zátek pomocí 

polyuretanů. Hlavní spojovací tunel 

byl uveden do provozu v říjnu 2007. 



 

chosen polyurethanes (PU) resin and dried due to 

decreasing of water content in clay taken to reaction 

of polyurethanes basic component- polyisocyanates. 

The most complicated and dangerous parts of the 

tunnels on Iceland are wide faults and joints, 

especially in major shear zones. Such zones will 

often show no leakage at all in the beginning due to 

the fact that they often contain compacted fine 

material and clay gouge. They may be difficult to 

find with probe holes drilled with rotary- percussive 

drilling and core drilling. On the other hand they are 

very difficult to seal. 

Uncontrolled running water is only the question of 

time and may lead to flushing out of both fine and 

coarse material including cobbles, resulting 

increasing of flow over time and huge material 

transportation like few hundred m3. Such effects 

depend of the ground water pressure of course. The 

only solutions are aqua reactive polyurethanes 

(PU) and urea-silicate resins with very short 

reaction time and high foaming factor. According 

to experiences from Karahnjukar Hydro Power 

Project such faults (with width up to 2-3 m) can be 

stabilised and sealed with 2-comp. polyurethanes 

only. Such filling material like clay is out of 

penetration range even for resins, but PU fine paths 

and layers fracturing such very fine soil with 

extremely limited permeability build the netting 

(like reinforcement) stabilising soil.  

The cement grouts are completely useless in all 

scenarios mentioned above due to low penetration, 

limited possibility for setting and hardening especial 

in common low temperatures. The great 

disadvantage is the long setting time; the grout will  

Celý projekt včetně tunelu Jokulsa 

bude dokončen v roce 2008 

 

3.0 Závěrečné poznámky 

V zásadě byla snaha nejdříve 

využívat pro injektáže materiálů na 

bázi cementu. Je to dáno cenou, 

dostupností, přijatelností pro ŽP a 

dosavadními zkušenostmi. Dnes je 

však k dispozici dostatečně široká 

nabídka chemických materiálů. Tyto 

materiály se dostanou i do tak 

těsných spár, kam cement nikdy 

nepronikne. I v tak kompaktní 

hornině, jakou je islandský čedič 

lávového původu, mohou různé 

mikrotrhliny způsobit velké 

problémy s průsaky. Dalším 

problémem byla různorodost 

materiálů, které vyplňují poruchové 

zóny. Tyto materiály se však dají 

dobře utěsnit pomocí správně 

zvolených polyuretanů. 

Nejnebezpečnějšími úseky při 

ražbách tunelů na Islandu jsou široké 

poruchové zóny. Tyto zóny často 

nevykazují zdánlivě žádné průsaky, 

vzhledem k obsahu až jílovitých 

částic. Nedají se často identifikovat 

průzkumnými vrty. Přitom se v nich 

mohou projevit nenadálé masivní 

přítoky, které se velmi obtížně 

utěsňují. Tyto nenadálé výrony 

mohou vynášet i horninový materiál, 



 

be washed out. Such kind of grouts will suffer apart 

of wash-out effects as well as due to dilution. 

Especial useless cement grouts are in the case of 

large caverns and cavities open or empty due to 

wash-out effect of material from mentioned above 

wide faults and joints.  

 The urea-silicate resins due to extremely high 

foaming factor like x = 30-40 are irreplaceable for 

such stabilisation and refilling of cavities in the 

tunnels. Thanks their expansion the decrease of 

total grout consumption and shorter time of 

execution compensate relative much higher cost 

of grout per m3 compared with cement material.  

 The low penetration of cement grouts means that 

all fine bearing water fissures will be left and still 

open or only partially filled; they might be re-open 

again when after completion of the project when the 

ground water level comes up to the normal again 

some month later. 

Any post grouting or re-grouting is extremely 

expensive and complicated. Based on experience 

the cost of stopping water ingress by post grouting 

is 30 – 60 higher that of using proper done pre 

injection.  

 Groundwater level is rather high in Basalt 

Mountains and primary infiltration is significant 

through joints and active faults areas. The water 

level is oscillating with its maximum during 

summer time.  

 Apart from the slightly higher air temperature in the 

tunnels during summer season the water 

temperature in the rock is cold (+3.0° C <). Only 

in geothermal systems interconnected by joints the 

water temperature achieves even +70° C.  

což dále zvyšuje velikosti přítoků 

vod a může vést k transportu 

materiálu v řádech stovek m3. Tady 

je jediným řešením polyuretan velmi 

rychle reagující na kontaktu s vodou 

a s vysokým pěnícím faktorem.  

Takové poruchové zóny se dle 

zkušeností z projektu dají zastavit 

jedině dvousložkovými polyuretany. 

V těchto výše zmíněných případech 

je zcela zbytečné používat materiály 

na bázi cementu. Mají nízkou  

penetrační schopnost, jejich tuhnutí 

je limitováno teplotou, a mají 

dlouhou reakční dobu, což znamená 

že dochází k jejich vymývání. To 

platí zejména v případě velkých 

kaveren. Velké kaverny se 

s výhodou zaplní pryskyřicemi na 

bázi urea-silikátů s pěnícím 

faktorem až 30 – 40, který tak může 

kompenzovat jejich relativní vyšší 

cenu. 

Nízká penetrace cementu způsobí, že 

se nevyplní mikrotrhliny 

v horninách a je pak nutná další 

doinjektáž po kompletaci díla. 

Jakákoliv doinjektáž je však 

mimořádně nákladná a 

komplikovaná. 

V daných podmínkách čedičových 

hor osciluje hladina podzemní vody 

v závislosti na ročním období, 

přičemž svého maxima dosahuje  



 

Permeability tests of “normal” rock show average 

value of Lungeon ≤ 10. In fault areas the water 

ingress is of course significant. Characteristics of 

discontinuities registered at the face during 

excavation are rather narrow water bearing fissures 

with width 2-10 mm and spacing 20-60 mm than 

wide individual cracks. The fissures are mostly 

filled with clay. 

 All this circumstances like dominated small fissures 

width and void geometry in rock with large 

conductivity contrast, cold weather conditions, 

existence of cold water under high pressure like 

20 bars and the huge water ingress with high 

velocity into the tunnels indicate the priority of 

aqua reactive polyurethanes (PU) and urea-silicate 

resins with short or very short reaction time and high 

foaming factor instead of cement grouts. 

 

 

 

 

 

 

v letních měsících. Avšak i tehdy je 

podzemní voda velmi studená – 

méně než +3° C, avšak v 

 geotermálních pramenech dosahuje 

naopak až 70° C. Přítoky vod jsou 

vázány na výskyt poruchových zón. 

V případě menších puklin jsou tyto 

často zpola zaplněny jílovitými 

částicemi. 

Všechny tyto okolnosti jako 

existence častých mikrotrhlin, 

geometrie kaveren, chladné podnebí, 

vysoký tlak podzemní vody, velké a 

náhlé přívaly vody do čelby, atp., 

indikují nutnost priority PU 

pryskyřic reagujících na styku 

s vodou a urea-silikátových 

pryskyřic s krátkou reakční dobou a 

vysokým faktorem napěnění na úkor 

cementových směsí. 

 


