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SILNICE  I/42 BRNO, VMO DOBROVSKÉHO B, TUNEL II, 

ZPEVŇOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UTĚSŇOVÁNÍ NESOUDRŽNÝCH 

ZEMIN V  NADLOŽÍ   ŠTOL  IIa   a   IIb 
 

Executive summary: 
  
The author presents  a technical method of chemical grouting for stabilisation and partly 

sealing of a level of unstabilised grounds above the explorational galleries IIa and IIb of the II 

Tunnel Dobrovský in Brno. Those large chemical groutings have been carried out during 

September to October 2007 by a use of a single component low viskosity polyurethane resin 

Carbostop 41, that is tailored for grouting of less permeable grounds. 

  

Anotace: 

Autor ve svém příspěvku seznamuje s technickým řešením a způsobem provádění 

chemických injektáží pro zpevnění a částečné utěsnění  vrstvy nesoudržných zemin v nadloží 

průzkumných štol IIa   a   IIb  tunelu II  Dobrovského v Brně . Tyto rozsáhlé chemické 

injektáže byly v měsících září až říjen roku 2007 prováděny jednokomponentní nískoviskózní 

polyuretanovou pryskyřicí typu Carbostop 41, která je  určena  pro injektování málo 

propustných zemin.  

 

 

Úvod 

Pro stavbu tunelu  Dobrovského měl původně chemické injektáže pro zpevnění a částečné 

utěsnění nesoudržných zemin v klenbě budoucích   tunelů I a II řešit samostatný projekt. 

Později se však chemické injektáže staly součástí projektu „ Zajištění ostění průzkumných 

štol “ v rozsahu daném  Závazným příkazem Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne 

4.6.2007. Pro stanovení projektu zpevnění a částečného utěsnění nesoudržných zemin 

v klenbě tunelových profilů byly využity poznatky a zkušenosti získané z injekční zkoušky 

provedené dne 25.5.2007 společností Minova Bohemia s.r.o. Podle prováděcího projektu byl 

ze všech tří průzkumných  štol realizován systém radiálních injekčních vrtů, kolmých na 
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podélnou osu tunelů. Rozmístění a směr injekčních vrtů musely zajistit, aby zastižená  vrstva 

nesoudržných štěrkových a písčitých zemin byla zpevněna a částečně utěsněna nejméně do 

vzdálenosti 75 cm od budoucího obrysu výrubu tunelů. Cílem těchto chemických injektáží 

nebylo zpevnění a utěsnění celé vrstvy nesoudržných zemin, tím by došlo v zájmové oblasti 

k nežádoucímu ovlivnění hydrologických poměrů. 

Protože naše společnost realizovala chemické injektáže  z průzkumných štol IIa a IIb, nebudu 

se v příspěvku zabývat prováděním chemické injektáže ze štoly Ib. 

 

1. Geologické poměry 

Z provedených průzkumů a měření ve zkoumaném masivu byly zjištěny 4 základní 

geotechnické typy: 

- antropogenní sedimenty (převážně navážky) 

- spraše a sprašové jíly 

- kvartérní fluviální hlíny 

 -hlinité štěrky a písky – problematické nepravidelné polohy zahliněných nesoudružných 

zemin, ulehlé, pod hladinou podzemní vody zvodnělé, vrstvy jsou nesouvislé, mocnost se 

mění z několika decimetrů na několik metrů, jejich přítomnost bude ztěžovat ražení 

tunelových trub díky jejich propustnosti (způsobující značné přítoky vody) a malé 

soudružnosti (možný vznik nadvýlomů případě i komínů) 

- neogenní jíly (většinou kompaktní zeminy s velmi vysokou plasticitou) 

 

Z hlediska zpracování projektové dokumentace byly důležité vrstvy zahliněných zvodnělých 

štěrkopísků a písků, které jsou uzavřeny mezi vrstvami neogenních jílů a spraší. Tyto zeminy 

mají relativně nízkou pórovitost a jsou obtížněji injektovatelné. 

 

2. Zkušební injektáž nesoudružné štěrkopískové vrstvy 

Dne 25.5.2007 byla ve stavební jámě Královo Pole provedena zkušební injektáž odkryté 

vrstvy zvodnělých štěrků a štěrkopísků. Bylo zde provedeno 7 zkušebních vrtů délky 3 m, u 

kterých byla provedena injektáž třemi vybranými typy nízkoviskózních polyuretanových 

pryskyřic. Při zkušební injektáži bylo sledováno zejména injektované množství pryskyřic, 

injekční tlaky, teplota injektovaného prostředí a teplota injekčních hmot. Po provedení 

zkoušky byla vrstva nesoudržných zemin v místě zkoušky odkopána a byly získány tyto 

poznatky: 



- nejlepší proinjektování zemin bylo dosaženo použitím jednosložkové polyuretanové 

pryskyřice typu CarboStop 41- Carbostop 41 ACC 

- zjištěn dosah injektáže až 80 m, pokud má dojít ke spolehlivému proinjektování zeminy je 

třeba instalovat injekční trubky s roztečí cca 60 cm a injekční vrty uspořádat do 

rovnoramenných trojúhelníků s délkou strany 60 cm. 

- spotřeba injekční směsi činí cca 50 – 55   l / m3 zpevněné zeminy 

- průměrná pevnost vzniklého geokompozitu činí 1,8 MPa, průměrná pórovitost 12,5 %, 

napěnění injekční hmoty dvojnásobné 

- vzniklý geokompozit je z hlediska pevnostních i přetvárných vlastností vhodný pro zajištění 

stropu i boků výlomu tunelu metodou injektovaného vyztuženého deštníku. 

 

 

 
 Pohled na zkušební vrty 

 

     
              Pohled na stav po odkopání                                   Pohled na stav po odkopání 

 



3. Projekt chemické injektáže ve štolách IIa a IIb 

Jak již bylo popsáno v úvodu, byly poznatky získané ze zkušební injektáže využity pro 

zpracování prováděného projektu chemických injektáží. Projekt zpracovala společnost 

AMBERG Engineering Brno, a.s. Projekt stanovil provedení chemických injektáží v obou 

průzkumných štolách do vzdálenosti 42,6 m tj. od portálů ve staničení km 1,512 612 do 

staničení km 1,470 000, pro provedení injektáží byly stanoveny 3 schémata injekčních vějířů, 

vzájemná rozteč mezi vějíři 0,6 m, délky injekčních vrtů od 0,8 m do 4,8 m. Výkazem  výměr  

byla stanovena celková délka injekčních vrtů 4260,3 m a celková kubatura proinjektované 

zeminy 687,7 m3. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



4. Realizace chemických injektáži 

Chemické injektáže vrstvy nesoudržných zemin v průzkumných štolách IIa  a  IIb  byly 

Naší společností  realizovány v období od 3.9.2007 do 3.11.2007. 

Vrtání injekčních vrtů bylo prováděno hydraulickou vrtací soupravou Morath - byla použita 

lafeta AK 25 s kladivem HBL 21. Souprava byla  uchycena  jednak na speciálně vyrobeném 

podvozku, umožňujícím otáčení lafety ve vertikální ose a tedy vrtání radiálních vějířů, jednak 

na minibagru Kobelco s housnicovým podvozkem. V průběhu  vrtání injekčních vrtů byly 

průběžně dopřesňovány délky vrtů dle skutečné geologické situace .  

 

Vrtání vrtů bylo prováděno se vzduchovým výplachem. Pro vrtání byly používány vrtací 

korunky ( EX  a  EXX ) o průměru převážně  51 a 64 mm. Injekční vrty byly vystrojovány 

plastovými manžetovými trubkami STS 34/27,5 mm, případně 50/40 mm s roztečí manžet 

500 mm. Manžetové trubky byly do vrtů vtahovány současně při vrtání pomocí speciálního 

bajonetového unašeče, u části vrtů, které byly stabilní, bylo možné manžetové trubky do vrtů 

jednoduše zasunovat ručně. 

Pro úspěšné provedení injektáže bylo velmi důležité provádět dobře utěsňování ústí 

injekčních vrtů, toto bylo prováděno polyuretanovou montážní pěnou, filcovou plstí a rychle 

tuhnoucí konsolidační nástřikovou směsi P3 – 41/1. 

Po utěsnění ústí vrtů byla provedena beztlaková zálivka mezikruží mezi stěnami vrtu a 

manžetovými trubkami cementovou směsí s přídavkem bentonitu  v množství cca 3-5%. 

Vlastní chemická injektáž pryskyřicí CarboStop 41 – CarboStop 41 ACC byla prováděna po 

12 až 24 hodinách po provedení zálivky vrtů. Injekční tlak činil maximálně 30 bar, průměrná 

spotřeba pryskyřice na metr injekčního vrtu činila   9,3  litrů. 

Injektáž pryskyřice CarboStop 41 – Carbostop 41 ACC  byla prováděna pneumatickým 

pístovým čerpadlem GRACO Premier. Protože pryskyřice začíná reagovat až po smísení 

s vodou, byla  při injektáži do pryskyřice přičerpávána voda v množství 7-10% z množství 

pryskyřice. Voda se směšovala s pryskyřicí v injekční pistoli a byla čerpána elektrickým 

membránovým čerpadlem , později pístovým pneumatickým čerpadlem G 20ZL.  

 

Celková rekapitulace provedených prací : 

                           Injekční vrty (m)       spotřeba pryskyřice ( l )    injektovaná kubatura ( m3) 

štola IIa                    2 863,0                          27 910,0                              558,2 

štola IIb                    1 873,0                          16 091,0                              321,8 

průměrná spotřeba pryskyřice  na 1 metr injekčního vrtu činila   9,29 litru  



 

     
                       Vrtací souprava Morath                                    Vrtací souprava Morath          

     
                  Pohled na injekční pistoli                               Injekční čerpadlo Graco premier 

 

4.1. Jednosložková polyuretanová pryskyřice CarboStop 41 – CarboStop 41 ACC 

Jedná se o hydrofobní polyuretanovou pryskyřici s velmi nízkou viskozitou, která tvoří tuhou 

pěnu. Je určena ke zpevňování a utěsňování jemnozrnných zvodnělých zemin, k injektáži 

rozvolněných hornin a různých porézních struktur. Pryskyřici lze použít při teplotách 5-40o C. 

Rychlost a průběh reakce se nastavuje přidáním akcelerátoru CarboStop 41 ACC v rozmezí 

0,5 – 2,5%. Reakce pryskyřice začíná po promísení injekční směsi s vodou v množství min. 

7% z celkového objemu injekční směsi. 

 

Technické parametry  

  CarboStop 41 CarboAdd 41 

Objemová hmotnost při 25 °C kg/m³ 1120 ± 50 930 ± 50 

Viskozita při 25 °C mPa.s < 60 < 15 

 

 



Reakční data 

Závislost doby polymerace na dávkování CarboStop 41 ACC a teplotě okolí 

CarboAdd 41  
(objemově) 

10 °C 20 °C 30 °C 

0,5 % 15´05” 11´00” 6´25” 

1,0 % 7´00” 5´00” 3´00” 

1,5 % 3´42” 2´35” 1´55” 

2,0 % 2´45” 2´17” 1´47” 

2,5 % 2´24” 2´00” 1´40” 

 

Mechanická data (čistá pryskyřice) 

Parametr  Hodnota 

Pevnost v tlaku při 25 % deformaci 
(stupeň napěnění pryskyřice = 1,4) 

MPa 12,5 

Modul pružnosti 
(stupeň napěnění pryskyřice = 1,4) 

MPa min. 160 

Nasákavost % max. 3,0 

Přídržnost (k betonu) MPa min. 0,6 

 

Mechanická data (geokompozit) 

Parametr  Hodnota 

Pevnost v tahu  MPa 1,2 

Pevnost v tlaku MPa 11,6 

Pevnost v ohybu MPa 2,6 

Pevnost ve střihu MPa 1,3 

Přídržnost (k betonu) MPa min. 0,2 

 

Zpracování 

Pro zvýšení reaktivity se ke složce CarboStop 41 přidává akcelerátor CarboAdd 41 a obě 
složky se důkladně promíchají. K tomu je možno použít např. mechanické míchadlo poháněné 
ruční vrtačkou, nastavenou na pomalou rychlost (400 – 600 ot./min). Míchání se provádí tak 
dlouho, až je směs homogenní. Takto vzniklá reaktivní směs je při vyloučení vlhkosti 
vzduchu trvanlivá minimálně 8 hodin bez viditelného nárůstu viskozity.  
Předem namíchaná směs CarboStop 41 – CarboAdd 41 se aplikuje injekčním čerpadlem 
do předem připraveného otvoru, který může být osazen pakrem, manžetovou injekční trubkou 
nebo je možno do prostředí zarážet perforované injekční trubky (jehly). Jsou-li injektovány 
zvodnělé zóny, směs při kontaktu s dostatečným množstvím vody zreaguje a vytvrdne. 
Jestliže injektované prostředí obsahuje málo vody, je možno úplného vytvrzení dosáhnout 
předběžným nebo dodatečným nainjektováním vody do prostředí. Na rozdíl od 
dvousložkových systémů nemůže CarboStop 41 zreagovat již ve výtlačné větvi, protože 
reaguje až na kontaktu s vodou. 
 
 

 



4.2. Injekční čerpadlo GRACO Premier  

Pneumatické jednopístové injekční čerpadlo vhodné pro provádění injektáží jednosložkových 

pryskyřic  

Základní technická data: 

 

Velkoobjemové vysokotlaké pneumatické pístové čerpadlo  

 

 
 

                  Závislost čerpaného množství                              Závislost čerpaného množství 

                         a výstupního tlaku                                                   a spotřeby vzduchu 

  
 

A tlak vzduchu 0,7 MPa  
B tlak vzduchu 0,5 MPa 
C tlak vzduchu 0,3 MPa 

 

 

Kategorie Hodnoty 
Poměr 34:1 
Max. pracovní tlak inj. kapaliny 24,0 MPa 
Max. vstupní tlak vzduchu 0,7 MPa 
Čerpané množství 34,6 litrů/min 
Zdvih pístu čerpadla 120 mm 
Max. provozní teplota čerpadla 82 °C 
Hmotnost cca 109 Kg 

Podvozek kovový rám s  
bantamovými koly  

Pojezd ruční 



Závěr 

Chemické injektáže vrstvy nesoudržných zvodnělých štěrkopísků a písků byly provedeny 

před vlastní ražbou tunelu II s minimální možností ověřit výsledky prováděné práce  a 

zhodnotit dosažené zpevnění zemin. Před provedením vlastních injektáží byla provedena 

důkladná technická příprava, byl proveden výběr vhodné injekční hmoty a injekční techniky  

na základě provedených zkoušek in situ přímo v lokalitě výstavby tunelu. Projektant při 

zpracování projektu úzce spolupracoval s odbornými firmami a využíval poznatků 

z provedených injekčních zkoušek. 

Je možné konstatovat, že při provádění chemických injektáží došlo k výraznému snížení 

průsaků vody do obou štol, což svědčí o splnění těsnící funkce provedených injektáží.  

Konečné ověření účinnosti a zhodnocení výsledků chemických injektáží provedených 

z průzkumných štol IIa a IIb však bude možné učinit až v době ražby tunelu II. Jsem toho 

názoru, že toto vyhodnocení bude zajímavým tématem pro odborný příspěvek na příští nebo 

jiný odborný seminář. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


