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Abstract 

The paper describes experience and results from heading of tunnel Olafsjördur and 

Siglufjordur on Iceland, where integral parts of tunneling technology where pre-grouting 

techniques as important form of rock stability securing and sealing against water during 

tunneling process. For pre-grouting were used with high benefit chemical resins which were 

able to work properly even in low temperature and under high water pressure.      

 

V roce  2006 se společnost Metrostav a.s. zúčastnila mezinárodního tendru na výstavbu 

projektu Hédinsfjördur na Islandu, který obsahuje dva silniční tunely mezi městy Ólafsfjördur 

a Siglufjördur. Projekt obnáší ražbu dvou  tunelů v délkách   3 650 m  a 6 925m .  

Vlastní výstavba obou tunelů byla zahájena v září  2006 ražbou tunelu ze Siglufjördur a 

v listopadu téhož roku z Ólafsfjördur.  

Ražba probíhala  v horském pásmu Tröllaskagi ( poloostrov Trolů), tvořeném komplexem 

basických až intermediárních hornin se sedimentárními vložkami. Horniny jsou 

subhorizontálně uloženy a porušeny převládající severojižní tektonikou. Výška nadloží se 

pohybuje od cca 5 m v blízkosti portálů až do více než 800 metrů pod vrcholem Hólsfjall. 

Ražený průřez obou tunelů představuje 52,83 čtverečních metrů. 

 

Vlastní výstavba  tunelů, které jsou raženy technologii „drill and blast „ obsahující také 

položky na provádění injektáží metodou pre-grouting známou a osvědčenou metodou 

injektáží z ražby tunelů ve Skandinávii, které jsou nedílnou součástí technologií ražby  a to 

jak chemických tak pomocí cementových směsí. Investor stavby pak spolu s dodavatelem 

rozhodují o zahájení injektáží při zastižení přítoků podzemní vody . Referenční limit pro 

zahájení injektáží pak vychází z množství přítoku z průzkumných vrtů, teploty vody a 

průměrného průtoku v tunelu na každý km jeho délky. Pokud supervize investora neurčí jinak, 



platí, že pokud je přítok vody ze dvou či více průzkumných vrtů , které slouží k průzkumu 

předpolí tunelu a nalezení případných přítoků podzemní vody je vyšší než 5 l/s, zahájí se 

v součinnosti s dozorcem investora příprava na vrtání a následují pak injektáže pomocí 

metody pre-groutingu. Po skončení každé injektáže se pak vrtají dva nebo více průzkumných 

otvorů, o 1m kratší, než byly otvory vrtané pro vlastní  injektáž z důvodu zjištění úspěšnosti 

vlastní injektáže.  

Obsahem tohoto příspěvku je pak popis způsob provádění injektáží metodou pre-groutingu 

pomocí chemických materiálů v obou ražených tunelech     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunel Ólafsjördur 
 

Dosavadní ražba tohoto tunelu probíhá ve vulkanických horninách tercierního stáří. Jedná se 

většinou o čediče, zčásti vulkanoklastika. Čediče jsou jemně až středně zrnité, kompaktní i 

proplyněné s častým výskytem zeolitů. Vulkanoklastické sedimenty jsou zastoupeny tzv. 

scorií ( sopečná struska) a červeným pískovcem. V čedičích se vyskytují vložky jemnozrných 

tufitů uložených téměř horizontálně. Zatřídění hornin se pohybuje  (dle ČSN 73 1001)  

v rozmezí R2 – R4. Horninový masív je značně tektonicky porušen. Hlavní puklinové 

systémy jsou orientovány jednak přibližně kolmo k ose tunelu, jednak rovnoběžně s ní. Jejich 

sklon je velmi strmý, většinou kolem 80°. Až do staničení cca 13,100 km nebyly přítoky 

podzemní vody do tunelu významné a neovlivnily postup ražby. Teprve od uvedeného 

staničení se začaly přítoky zvyšovat až na více než 2000 litrů  za minutu ve staničení 12,940 

km dokonce přítoky zesílily a byly pod tlakem cca 10 – 15 barů. Teplota vody se pohybovala 

mezi 2 °- 3° C. a z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zahájení injektáži tunelového předpolí 

technologií pre-grouting. Po neúspěšném pokusu provádění  injektáží na bázi cementů s cílem 

utěsnit přítoky do tunelu a obnovit ražbu, bylo vedením stavby  po dohodě s dozorem stavby 



rozhodnuto o použití chemických polyuretanových pryskyřic firmy Minova. Jelikož pak 

zadávací podmínky striktně zakazovaly použití  látek, jejichž účinek na životní prostředí nebo 

osoby, které s nimi pracují, může být škodlivý.  Bylo nutné , aby  fa Minova doložila , že její 

materiály disponují schváleními pro styk s pitnou vodou a životním prostředím podle 

severoevropských standardů. Vzhledem k tomu, že  již v předchozím období byly tyto 

materiály úspěšně použity na jiných stavbách na Islandu, byly veškeré předložené materiály 

pro injektáže schváleny dozorem investora. 

Při provádění  vlastních chemických injektáží byla použita ( mimo nutného příslušenství ) 

pístová injekční čerpadla GX – 45, pakry BVS – 40 a chemické materiály Carbopur WF, 

včetně akcelerátorů Carboadd Thix 1 a 2. 

Při provádění těsnících prací s polyuretanovými materiály bylo postupováno dle zásad a 

doporučení metodou pre-groutingu zpracovaných panem Tomaszem Najderem PhD Civ.Eng., 

odborným konzultantem pro injektáže, který byl doporučen společnosti Metrostav a.s. 

stavebním dozorem, z důvodu dlouholetých zkušeností s prováděním těchto prací na Islandu. 

 Do obvodu čelby tunelu bylo vrtáno 16 - 18 ověřovacích předvrtů v délkách 12 – 20 metrů, 

které byly následně injektovány polyuretanovou pryskyřicí Carbopur WF.  

Smyslem a účelem takto prováděných injekčních prací bylo vytvoření ochranné obálky po 

celém obvodu profilu raženého díla, kterou budou okolní horniny utěsněny a do určité míry 

také zpevněny. Současně při těchto injektážích byli, po předchozím teoretickém školení, 

profesní zaměstnanci Metrostavu a.s. prakticky zaškolováni v rámci technické pomoci 

specialisty společnosti Minova Bohemia s.r.o. tak, aby byli schopni, v případě potřeby, 

využívat tuto technologii naprosto samostatně jako součást technologického postupu ražby. 

Vrtné schéma a injekční postupy bylo nutno vždy aktualizovat, podle vydatnosti jednotlivých 

vodotečí, geologie jednotlivého staničení a technických podmínek pro provádění chemických 

injektáží. V rámci ochrany životního prostředí byly instalovány v tunelu a u portálu záchytné 

clony, jejichž cílem bylo zachytit, v případě potřeby, případné úniky při injektážích.  

V injektovaných úsecích ražby tunelu bylo nutno zkrátit záběry při provádění trhacích prací. 

Důvodem tohoto opatření byla, mimo jiné aspekty, také skutečnost, že pro provádění 

injekčních prací byly při zkrácených záběrech dosaženy  příznivější podmínky, hlavně co se 

týká rozevřenosti trhlin na líci ražené čelby. 

Injekční práce byly při popsaných parametrech využívány na úseku cca 80 metrů dlouhém po 

dobu cca 1,5 měsíce od konce května do  začátku července 2007. 

Na konci srpna 2007 ve staničení 12 060 m byly znovu zahájeny injekční práce 

polyuretanovými materiály, ale vzhledem k tomu, že množství i tlak podzemní vody zvýšily 



své hodnoty oproti předchozímu případům, bylo rozhodnuto na doporučení Ing. Tomasze 

Najdera a zástupců Minovy o nasazení výkonnějšího zubového čerpadla SK-90. Tlak 

podzemní vody v předvrtech dosahoval hodnot 30-35 barů. Bylo nutno také upravit i injekční 

příslušenství. Materiálově byly osvědčené chemické materiály doplněny o napěňující 

pryskyřici Geofoam, vzhledem k tomu, že předvrty byly zjištěny v předpolí čelby pukliny a 

kaverny v horninovém masivu o šířce až 0,5 metru.  

Rovněž bylo nutno zajistit adekvátní množství stlačeného vzduch k pohonu čerpadla SK-90 

formou výkonnějšího kompresoru a dostatečnou zásobu injekčního materiálu, vzhledem 

k tomu, že spotřeby oproti předcházejícím aplikacím injektáží několikanásobně vzrostly. Byl 

rovněž doplněn a upraven technologický postup o provádění vývrtů a jejich injektáž 

Geofoamem přímo do předpolí čelby s cílem vyplnění zjištěných volných prostor  při použití 

reaktivnější a více napěňující pryskyřice. 

Společným znakem prováděných chemických injektáží na tunelu Ólafsjördur byly mimo jiné 

např. nutné předehřívání injekčních hmot na teploty 25 – 30 °C, včetně vytvoření 

temperovaného zatepleného prostoru pro injekční čerpadlo na čelbě tunelu, a také  další 

doprovodná opatření ve vztahu k samotnému provádění injektáží včetně zajištění bezpečnosti 

a ochrany zaměstnanců při těchto pracech. O prováděných injektážích byly vedeny protokoly 

se zaznamenáním všech podstatných údajů o této činnosti. 

 

Tunel  Siglufjördur 
 

Převládající horninou je čedič se zjevným subhorizontálním uložením s proměnlivou 

porositou, s přechody do jemnozrnější kompaktnější facie. Proměnlivost vlastností 

horninového masivu v horizontálním směru je dána podmínkami při vlastním vzniku 

příkrovu, takže výjimkou nejsou ani přechody do šmouh vulkanické brekcie zemitého 

charakteru. Sedimentární tufitická poloha byla v průběhu ražby identifikována v délce 400 

metrů, její mocnost se pohybovala okolo 1 metru. Tektonika je převážně severojižního směru. 

Několik zastižených poruch o mocnosti 1 -5 metrů je tvořeno mylonitizovanou horninou 

s určitým negativním vlivem na ražbu, tato je rovněž provázena zvýšeným přítokem vody. 

Nasazení chemických injektáží polyuretanovými materiály na tomto tunelu bylo nutné pouze 

v případech, kdy nebyl zcela zajištěn těsnící efekt prováděných cementových injektáží nebo 

kdy byla zjištěna podzemní tlaková voda bezprostředně u raženého profilu tunelu. Nebezpečí 

nekontrolovaného výtoku podzemní vody bylo umocněno také skutečností, že tunel byl ražen 

od určitého staničení úpadně. Provádění injektáží cementovými i polyuretanovými materiály 



vycházelo opět z metodického postupu zpracovaného odborným konzultantem pro injektáže. 

Výhodou pro provádění ve vyšší míře cementových injektáží byla bezesporu teplota 

podzemní vody, která se pohybovala v rozmezí 18 – 20° C a její tlak byl do 20 barů. 

V případě nutnosti nasazení chemické injektáže PUR materiály byly používány čerpadla GSF 

– 35 a GX – 45. Opět byly použity polyuretanové pryskyřice Carbopur WF z produkce 

skupiny Minova. 

Technologie vrtacích a injekčních prací byla obdobná jako na tunelu Ólafsfjördur s jediným 

rozdílem, že nebylo nutno injekční hmoty předehřívat, ale v některých případech tomu bylo 

naopak, tedy umělé snížení teploty za účelem prodloužení reakčního času používaných 

pryskyřic. 

Rovněž zde, před zahájením prací, bylo nutno provést teoretická zaškolení osádek Metrostavu 

a.s. ve vztahu k bezpečnosti, zacházení a praktickým radám při aplikaci polyuretanových 

pryskyřic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Horninový masív je prostoupen zcela nesystematicky trhlinami, dutinami a dalšími 

dislokacemi různých velikostí, tvarů a směrů. Podle teploty vody a jejího tlaku je možno 

soudit, že původ této vody je na povrchu a systém dutin a trhlin umožňuje protékání vody až 

do raženého tunelu Ólafsfjördur. Z tohoto pohledu je nejúčinnější, jestliže je injekční hmota 

injektována do prostředí, kde je voda v trhlinách a puklinách bez pohybu, relativně v klidu. 

Injektovanou injekční hmotou je voda z puklin a trhlin vytlačována, ulpívá na stěnách, 

hromadí se a tak dochází k jejich vyplňování a utěsňování.  

Z důvodu toho, že ražba na obou tunelech dosud nebyla ukončena, shrnuje tento příspěvek 

poznatky z provádění chemických injektáží prováděných  v roce 2007. 

Zastižené geologické a hydrogeologické podmínky při ražbě tunelů patří k nejobtížnějším na 

Islandu . Pracovníci Metrostavu a.s. asistovaní technickou pomocí při injektážích  pracovníky 

fy.  Minova zvládli provádění technologii injektáží velmi rychle .  

S výsledky s nimiž byla supervize spokojena a splňovaly předpoklady investora . vlastní 

technologie pre-groutingu se pak stala nedílnou součásti razícího cyklu a  i přes zastižení 

vysokých přítoků vody s velkým tlakem vody to  již není důvod pro přerušení ražby  na dobu 

měsíců. Za zvládnutí této technologie patří poděkovaní všem zúčastněným pracovníkům v 

technických a dělnických profesích, kteří prokázali a prokazují, že i přes velkou nepřízeň 

přírodních podmínek jsou schopni se jim přizpůsobit a pevně věříme, že celé dílo zdárně 

dokončí. 


